Sid LEDAREN: Församlingen tycks alltid
handla om någon annan än en själv.
Men det är inte sanningen.
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PROFILEN: MALIN KLINGENBERG
”Kyrkan är generös. Man kan få det man behöver
fast man inte är så säker på vad man kan ge tillbaka.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Svår konst att
se församlingen

Buren av
berättelsen

inför biskopsvisitationen i Vanda svenska församling steg temperaturen märkbart i det offentliga. Vissa förhandsnyheter tonade ner den rutinmässighet som biskopsvisitationerna bygger på,
för att i stället lyfta fram den mångåriga konflikt
som bott in sig i församlingens förvaltning och
personalfrågor. Stämpeln av ”bråk i församlingen” vägrar envist att blekna, trots att det också
finns framsteg att rapportera i arbetsplatsundersökningar och rapporter. Självklart har svårigheterna skadat både arbetet och de inblandade. Därför är det naturligtvis viktigt och positivt att församlingen jobbar vidare med frågorna.
Men när biskopen i Hufvudstadsbladets uppföljningsintervju i en bisats uttrycker att det tycks
finnas en särskild tillfredsställelse i att beskärma
sig över att just församlingsfolk kommer ihop sig
sätter han fingret på något fundamentalt, som inte bara gäller Vanda svenska. Iakttagelsen handlar nämligen inte bara om smaskigheten i när de
som borde vara ”goda kristna” träter, utan om
det svåra begreppet församling. Genom att snäva ner församlingen till de anställda och, som i
Vandafallet, förtroendevalda krymper begreppet
till något som ignorerar de tusentals medlemmar
som också de är församlingen.
Vi talar om alla dem som helt odramatiskt tillhör
sin församling. Föräldrar som fumlat med en napp
vid dopfunten för att dämpa
en liten människa som inte uppskattar inträdet i den
stora gemenskapen fullt så
ljudlöst som de vuxna önskar. Eller de som slår sig ner i
ett kansli en mulen torsdagseftermiddag som den här för
att tala om att ta avsked av
någon som de älskat, någon
som lämnat dem. De är församlingen. De lever, älskar,
gläds och sörjer i en vardagslunk genom åren som i sig är
församlingsliv.
Eller, varför inte, den fortfarande rätt stora andel nyhetskonsumenter som själva är medlemmar, och som skummar igenom rubrikerna. Också de är ju faktiskt – församlingen.

Ge dig själv tillåtelse att ta dina vildaste tankar på allvar, säger författaren Malin Klingenberg.
– Många tar livet av sina idéer alldeles för snabbt.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

”Det är något
fundamentalt
snett med vårt
seende när
blicken riktas
mot kyrka och
församling.”

Det är alltså något fundamentalt snett med vårt
seende när blicken riktas mot kyrkan. Å ena sidan är den gemenskapen intimt vi själva. Å andra sidan överlåts allt för ofta rätten att ”vara församling” åt anställda och förtroendevalda. Bråk
och bråkande simmar i en guldfiskskål där publiken roat pekar finger, men glömmer att tre fingrar samtidigt pekar bakåt mot dem själva. Risken
med det snäva seendet är också att anställda och
förtroendevalda tappar sitt sikte. Var finns planer för det som inte handlar om förvaltning och
byggnader? lydde en fråga på visitationen i Vanda.
Det handlar alltså inte bara om var skulden för
det som definitivt inte är bra – och som behöver
redas ut – ska placeras.
Det handlar också om att en liten skara, felaktigt, får det enda mandatet att representera kyrkan. Så är det inte. Minns babyn och de sörjande. Också de. Också vi. Varje dag.

När Malin Klingenberg var liten drev
hennes syskon ibland med henne för
alla de idéer och infall hon fick.
– Under en tid var jag till exempel besatt av riverdance. Jag lekte med tanken på att satsa allt och bli professionell dansare, fast jag aldrig dansat tidigare. För mig kändes det ändå som
en verklig möjlighet.
Hon blev inte dansare, och största
delen av de många andra påhitten genomfördes aldrig.
– Jag är mera nyfiken på den kreativa processen och på det som kommer
ut ur den än huruvida en galen idé kan
realiseras eller inte.
Sin skapariver och kreativitet har hon
stor nytta av i sitt jobb som barnboksförfattare. Malin Klingenberg skriver
som bäst på sin sjunde bok.
– Jag har alltid tyckt att det är roligast att skriva början av en bok, då alla möjligheter fortfarande finns och jag
får utforska karaktärerna. Det är mycket värre sedan när jag skrivit in mig i
ett hörn och måste lösa alla problem
jag har skapat.

Berättelsens kraft

Sedan hon lärde sig bokstäverna har
Malin Klingenberg varit en läsande och
skrivande människa. Men det talade
ordet har varit lika viktigt för henne.
– Berättelsen har haft och har en viktig plats i vår familj. Min farmor, Anna-Lisa Klingenberg, berättade massor om sin barndom. Hon skrev texter
som hon läste upp för oss barnbarn när
vi kom på besök. Hennes texter blev
också böcker, en andaktsbok och en
bok med levnadsberättelser.
Flera av barnbarnen skriver och läser flitigt ännu i dag.
– Också mina barn läser mycket. Jag
tror inte att det är genetiskt, utan något man lär sig, ett sätt att leva. I vissa familjer är det sport eller friluftsliv,
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Vill vara ödmjuk

Farmor Anna-Lisa var prästfru. Malin
Klingenbergs farfar var präst, hennes
pappa är det också.
– Att växa upp i ett så tydligt kristet
och kyrkligt sammanhang har påverkat
mig. För mig representerar den kristna gemenskapen något väldigt positivt.
I tonåren var hon aktiv i församlingen.
– Då var jag väldigt svartvit i mitt sätt
att se på många saker. Men det är man
ju i tonåren, oberoende av vad man gör
och intresserar sig för. Men sedan började jag glida ur den där svartvita bilden av kristendomen.
I dag är hon inte församlingsaktiv
men känner att hon har en given plats
i kyrkan.
– Jag vet att många som stigit ut ur
en församlingsgemenskap har upplevt
brytningen som dramatisk och tung.
Jag har aldrig känt några krav på att leva upp till några kristna förväntningar, och det har nog bidragit till att jag
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i vår familj har det varit berättelserna
som varit viktiga. Jag tror att farmor lade grunden till det och så har vi matat
på det hos varandra.
– När farmor låg på sin dödsbädd sa
hon: ”Ni får ju ta de där dagböckerna
och läsa dem.” Det känns väldigt bra
att hon sa så, att veta att hon ville att
vi skulle göra det.
Farmodern var mån om sammanhållningen i släkten, knöt ihop de sjutton kusinerna och rapporterade vidare om det som hänt, även om alla inte
träffades regelbundet.
– Om farmor hade varit jämnårig med mig tror jag att hon älskat Facebook! Vi kusiner har en egen Facebookgrupp som hjälper oss att inte tappa kontakten, det är särskilt bra nu då
farmor inte längre fungerar som nyhetsbyrå.
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fortfarande har en väldigt positiv bild
av vad det är att vara kristen. Jag känner att jag får vara precis som jag är och
ändå kan vara en del av kyrkan om jag
vill, trots att jag inte ens vet vad jag riktigt tror på.
Hennes syn på vad det är att leva ett
kristet liv har vidgats av att hon vistats
i många olika sammanhang och länder.
– Det finns falanger som tror sig veta
precis vem Gud är, vad han vill och hur
man ska tolka Bibeln. Men jag har svårt
att tro att vi just i Svenskfinland skulle
veta mer om Gud än man gör på andra
ställen. Det är nog bäst att försöka behålla sin ödmjukhet, ingen vet ändå någonting, alla tror. Och det är som det ska vara.
Att gifta sig i kyrkan och låta döpa
familjens tre barn var en självklarhet.
– Det finns en trygghet i traditionerna. Man ska inte behöva tycka att man
inte får ta del av dem fast man inte är
så säker på vad man tror. Kyrkan är generös: Man kan få det man behöver fast
man inte är så säker på vad man kan
ge tillbaka.
Hon tycker att kyrkan många gånger blir orättvist dömd.
– Särskilt av personer som inte vuxit upp i de sammanhang de dömer och
har fördomar om vad kyrkan är. Jag säger inte att det inte finns individer med
väldigt tråkig erfarenhet av hur kyrkan behandlat dem, men kyrkan har
många sidor.
Kanske allra mest uppskattar hon
kyrkan för att den står upp för den lilla människan.
– I ett väldigt hårt samhällsklimat talar kyrkan med en röst som försvunnit
från nästan alla andra ställen. Nästan
överallt handlar det främst om pengar.

Aftonbön

När hennes äldsta barn var små blev aftonbönen en del av familjens kvällsritual.
– Vi brukar be aftonbön och be för
fadderbarnen. Vad jag personligen
känner och tänker i den stunden spelar egentligen inte så stor roll. Jag tänker mig att det är ett fint verktyg att ta
till när man behöver det. Det handlar
om att lämna ifrån sig dagen. På ett sätt
handlar det också om en berättelse: att
sätta ord på det man varit med om och
det som bekymrar en.
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Malin Klingenberg har
bestämt sig för att inte
forcera fram visshet när det
gäller tron.
– Kanske är det så att man
behöver ett helt liv för att
förstå vad man tror på.
Kanske man inte ens under
en livstid kommer fram till
något, och kanske är det
också helt okej.

MALIN KLINGENBERG
FÖRFATTARE, SKRIVER
BARNBÖCKER OCH JOBBAR MED LÄROMEDEL.
BOSATT I JAKOBSTAD.
GIFT, HAR TRE BARN.
DRIVER FÖRETAGET ”EN
GUL APELSIN” OCH EN
BLOGG MED SAMMA
NAMN.

Pernåbor vill ha kvar sin tvåspråkiga församling
sammanslagning. Omkring 50 personer slöt i
onsdags upp för att diskutera framtiden i Pernå församling. Utredningar pågår
inför en möjlig sammanslagning. En modell med
endast två stora församlingar i Lovisanejden, en
finsk och en svensk, har
förts fram.
– I synnerhet de finskspråkiga tyckte att det är

synd att splittra och dela
upp en fungerande tvåspråkig församling som vi för
tillfället har i Pernå, säger
kyrkoherde Robert Lemberg till Svenska YLE.
Mötesdeltagarna var
också oroade över att
församlingsidentiteten går
förlorad i en stor församling. Också en viss rädsla för att all verksamhet
kommer att centreras till

Lovisa uttrycktes.
Utredningsmännen ska
avge en rapport till domkapitlet senast i december
i år. Det är Kyrkostyrelsen
som fattar det slutliga beslutet år 2017.

Pernå kyrka. FOTO: ARKIVBILD

Åk till solen: Aqaba i Jordanien eller
Marsa Alam och Kairo i Egypten.

Upplev Rom 23-27.3.2017 Nordbor i Rom- i
berömda personers fotspår Klassisk rundresa
till Israel 23-30.4.2017 I Luthers fotspår,
flera resor under 2017
Fler resor se www.kingtours.fi. Tag kontakt
info@kingtours.fi och Stina Lindgård 0400 438854

4 AKTUELLT

KYRKPRESSEN TORSDAG 27.10.2016 • NR 43
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Nu ser Vanda svenska framåt
VANDA. Nu finns den goda
viljan att gå vidare. Det är
budskapet efter helgens biskopsvisitation i Vanda svenska församling.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
I många år har nyheter från Vanda
svenska församling nått också över
dagstidningarnas nyhetströskel. Det
har handlat om utrymmesproblem och
konflikter mellan kyrkoherde och församlingsråd. Men när biskop Björn Vikström och andra medlemmar från domkapitlet i Borgå gjorde en biskopsvisitation till Vanda i slutet av förra veckan var budskapet tydligt.
– Både anställda och förtroendevalda
är trötta på att Vanda svenska församling i medierna stämplats som en församling i konflikt och kris. Visst finns
det spänningar, men det är inte de som
präglar gemenskapen, sammanfattar
biskop Björn Vikström stämningen under söndagens visitationsstämma.
De problem som lyftes fram under visitationen är sådana som också många andra församlingar kämpar
med. Hur ska man få bukt med oroliga konfirmander så att de inte präglar en gudstjänst med få deltagare? Hur
ska fler Vandabor lockas till gudstjänsterna?
– Ordet ”kommunikation” kom ofta upp, både i samtalen med anställda
och förtroendevalda, säger biskopen.
Hans recept är lösningsinriktad kritik, och framför allt att kritik framförs
i enrum i stället för offentligt.
– Det är viktigt för alla att få positiv
feedback. Vi ska inte skapa en kultur
där du som församlingsanställd är rädd
för att göra fel.

Under visitationsstämman
hann också
församlingsmedlemmar utbyta
några ord med
biskop Björn
Vikström.

Stolta över sitt arbete

Virva Nyback, som är stiftssekreterare för personalvård, har mött alla anställda i Vanda svenska församling både enskilt och tillsammans.
– Den fråga jag ville ha svar på var
hur arbetslaget mår under kyrkoherde Martin Fagerudds ledning.
Hon tänkte sig att den bild församlingen fått i medierna också kunde ha
präglat de anställdas självbild.
– Till min stora förvåning mötte jag ett
arbetslag som är stolt över sitt arbete.
En av de utmaningar som de anställda lyfte upp var kontakten till församlingsborna. Många av de anställda har
inte själva några band till orten och önskade mer stöd från församlingens medlemmar.
– Deras budskap var: det skulle vara
så roligt om ni i församlingen kom aktivt med och jobbade för den, sa Nyback
och riktade sina ord till alla dem som
var närvarande vid visitationsstämman.

Ett annat stort problem som de anställda lyfte fram var församlingens utrymmen. En del av dem är i så dåligt
skick att de anställda inte klarar av att
vistas där.
– Det anstränger också arbetslaget.
Dessutom leder det lätt till att de som
inte kan vistas i vissa utrymmen marginaliseras.

Ny konsult ska väljas

”Till min stora
förvåning mötte
jag ett arbetslag som är stolt
över sitt arbete.”
Virva Nyback

Samarbetssvårigheterna mellan kyrkoherde och församlingsråd lyftes också
fram av församlingsmedlemmar under
visitationsstämman. Varför har inte alla församlingsrådsmedlemmar deltagit i mötena?
Biskop Björn Vikström vill gärna gjuta olja på vågorna.
– Efter november i fjol har alla medlemmar i församlingsrådet deltagit i
mötena. Den saken kan vi lägga bakom oss. Domkapitlet har erbjudit hjälp
av en utomstående konsult, men det
försöket utföll inte bra. Nu ser vi vidare och försöker hitta en lämplig person,
säger Vikström.
Han poängterar att det nu finns en
vilja att jobba med den ansträngda
stämningen mellan kyrkoherde Martin Fagerudd och en del av medlemmarna i församlingsrådet.
– Det är ju inte meningen att det ska

Kyrkans Utlandshjälp utvidgar sitt arbete i Finland
mot radikalisering, bland
annat genom att stöda
olika religiösa samfunds
satsningar för att minska fördomar och hatprat.
Dessutom utarbetar ut-

landshjälpen en modell för
att stöda unga som stridit i krig utomlands samt
unga som riskerar att radikaliseras och deras familjer.
Kyrkans utlandshjälp inbjuder också församlingar att arbeta för att minska fördomar inom projektet ”Shoulder to Shoul-

Var finns visionerna?

En av dem som uttalande sig vid visitationsstämman var Lucas Snellman,
som jobbat som präst i Vanda svenska församling och numera arbetar vid
Kyrkostyrelsen. Han efterlyser framtidsvisioner i sin hemförsamling.
– När jag läste igenom kyrkoherdens
redogörelse för församlingens verksamhet på nätet hittade jag en punkt om
kommande satsningar – men där fanns
bara några rader som berörde fastigheter. För mig som församlingsmedlem
kvittar det var de anställda arbetar. Här
finns inte ett ord om den verksamhet
som man håller på att utveckla, säger
Snellman och menar att kontrasten är
stor om man jämför till exempel med
grannförsamlingarna i Helsingfors, som
tänker nytt och kreativt.
– Jag blir uppringd av oroliga församlingsmedlemmar som tappat sitt förtroende för församlingen, och det tycker jag är jobbigt.
Kyrkoherde Martin Fagerudd gick inte närmare in på de framtidsplaner som
finns, men sa att de finns upptecknade i den verksamhets- och ekonomiplan som snart läggs ut på församlingens webbsida.

Biskop Björn Vikström påpekade i sin
tur att arbetslaget gått igenom en jobbig
process som också påverkat deras möjligheter att utveckla ny verksamhet.
– Nu hoppas jag att församlingen
uppnått en så hög grad av normalitet att
det också ger möjlighet till kreativitet.
En uppmaning till tålamod kom också från församlingspastor Anu Paavola.
– När vi drömmer om att testa nya
saker hoppas jag att ni skulle ha tålamod med att allt inte genast är perfekt
och färdigt. Det händer lätt att nya idéer blir nedskjutna. Tillåt oss att prova
oss fram.

BISKOPSVISITATION
• Biskopen besöker med jämna mellanrum församlingarna i sitt stift och
förrättar biskopsvisitation. På det sättet övervakar han att församlingarna
utför sina uppgifter.
• I samband med visitationen håller biskopen överläggningar med församlingens anställda och förtroendevalda.
• Biskopsvisitationen brukar avslutas
med gudstjänst och med en allmän
visitationsstämma, som är öppen för
alla församlingens medlemmar.

FLYKTINGAR FOTBOLL

SAMARBETE FÖRDOMAR

Jobbar mot
radikalisering

kännas tungt för de förtroendevalda att
gå på församlingsrådets möten.

der”. Projektet stöder
samarbetet mellan religiösa samfund på gräsrotsnivå, genom gemensamma
skolbesök, läger, utfärder
och motionsevenemang.
Församlingar och stift har
också möjlighet att bjuda
ledare för andra religiösa
samfund på en mångkulturell jullunch.

MunU betalar
böterna

Bollförbundets distriktsstyrelse ser inte genom
fingrarna med Munsala
Uniteds avhopp från fotbollens seriespel. Bötesbeloppet på 800 euro står
fast.
Några andra motive-

ringar än kalla fakta gav
disriktsstyrelsen inte. Laget protesterade mot att
deras spelare fått avslag
på sin asylansökan.
– Vi gjorde ett regelbrott och vi är införstådda med att betala böterna. Annars riskerar vi seriespelet nästa säsong.
Och bollförbundet ska in-

te straffas för asylpolituken, säger lagledaren Tomas Knuts.
– Men vi ger inte upp
kampen utan vi får hitta
på nåt annat.
Då laget har fått löften
om bidrag för bötesbeloppet har de lagt ut sitt kontonummer på sin Facebooksida.
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Matteus församling (till vänster) stannar kvar i sin lokal, Petrus församling avstår lokaler på Vespervägen (mitten) medan Johannes församling inte blir kvar i S:t Jacobs kyrka. FOTON: ARKIVBILDER

Församlingar byter adresser
HELSINGFORS. Drumsöborna förlorar
S:t Jacobs kyrka, medan Petrusborna
kan få sin första egna kyrka. Matteus
församling söker hyresgäster.
TEXT: ULRIKA HANSSON
Det är bråda tider på fastighetskontoret i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Sparkraven på församlingarna, arton finska och tre svenska, påverkar
också var församlingarna kan vistas
i praktiken.
– Ett fastighetsinvesteringsprogram
på cirka 68 miljoner för tre år framöver har nyss godkänts i gemensamma
kyrkorådet, men det egentliga beslutet tas först i december i gemensamma kyrkofullmäktige, säger Christoffer Perret som är viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige.
Han betonar också att allt inte kommer att ske genast, tidtabeller och detaljer är ännu oklara.
I korthet kan man säga att Matteus
församling blir kvar i sin lokal i Östra

RÄTTELSE

Papperslösa

Ett fel hade smugit sig
in i texten om asylsökande. Cirka 22 000
personer väntar just nu
på asylbesked. Av dem
får antagligen omkring
80 procent negativt
besked, och en stor del
väljer att stanna i landet som papperlösa.

centrum, men mister sin sambo Vartiokylän seurakunta. Johannes församling avstår S:t Jacobs kyrka, i anslutning
till Drumsö kyrka, och flyttar in med
den finska församlingen. En del av lokalerna på Högbergsgatan avstår församlingen också. Petrus församling å
sin sida kommer att avstå från sina lokaler på Vespervägen i Södra Haga och
om det går som planerat kan församlingen kanske få sin första egna kyrka i
Månsas. Men många pusselbitar ska falla på plats innan det kan bli ett faktum.

Johannes i gatuplan

Alla ska ha plats
att jobba förstås.
Johan
Westerlund

– Taket läcker och tekniken är föråldrad
i S:t Jacobs kyrka, säger kyrkoherden i
Johannes församling Johan Westerlund.
Kyrkan ska hyras ut eller säljas och Johannes församling kommer att på Drumsö samsas om sakrala och sociala rum
med den finska församlingen.
– Det här är inte alls lätt och Drumsöborna är oroade. Vi förhandlar som bäst
om egna lokaler för barnverksamheten. Vi har kring 70 eftisbarn, påpekar
Westerlund.
På Högbergsgatan är planen att Johannes församling i huvudsak ska vistas i

gatuplan framöver. Kontoren på tredje
våningen skulle man avstå, liksom en
del av salarna på andra våningen.
– Bollen är hos fastighetskontoret
som ska anvisa oss en planerare. Det är
mycket vi måste tänka på före en flytt.
Alla ska ha plats att jobba förstås, ventilationen måste vara bra, anonymiteten och säkerheten för diakoniarbetarna
säkrad och så vidare, säger Westerlund.

Första egna kyrkan?

Petrus församling befinner sig som bäst
i ett intressant dominospel. Norra Haga kyrka rivs på grund av problem med
inneluften. Följden kunde bli att Haagan seurakunta flyttar in i lokalerna på
Vespervägen i Södra Haga, som nu är
navet i Petrus församlings verksamhet.
– I stället kunde Petrus få sin första egna kyrka i Månsas, vilket skulle
vara unikt för församlingen som saknat egen lokal, säger Christoffer Perret.
Men för att det ska lyckas måste Oulunkylän seurakunta avstå sina lokaler i Månsas och flytta till Åggelby nya
kyrka, vilket församlingen också kan
tänka sig på det villkoret att kyrkan i
Åggelby renoveras.

Gärna svenskt rum

För Matteus kyrka söks nya hyresgäster efter att det står klart att Vartiokylän seurakunta flyttar ut.
– Det kan hända att vi får packa ihop
oss lite och fundera på hur vi ska vända situationen så att vi vinner på det så
mycket som möjligt. Vi har ett bra läge
och gärna skulle jag se ett svenskt center i Matteuskyrkan. Vi behöver mer
tydliga svenska rum, säger kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén.
Nya hyresgäster kunde vara kyrkliga organisationer eller andra svenska
aktörer. Forsén menar att man måste fundera på om man kan hitta en givande samexistens eller om var och en
ska stänga om sig.
Några nya kostnader orsakar omdisponeringen inte för Matteus församling. Och
att ensam välja och vraka bland mässoch samlingstider är inte heller aktuellt.
– Vi har redan många som samsas om
tider och lokaler eftersom det till exempel ordnas ryska och engelska gudstjänster här också. I praktiken betyder det att vi ensamma beslutar hur vi
ska bereda plats för andra aktörer, säger Forsén.

UTREDNING ÄKTENSKAPSLAGEN

Giltig vigsel för
samkönade
När den nya äktenskapslagen träder i kraft nästa
år kan samkönade par få
en juridiskt giltig vigsel i
kyrkan. Detta trots att den
evangelisk lutherska kyrkans ordning inte tillåter
vigsel av samkönade par.

FOTO: PIXABAY

ALEPPO KLOCKOR
Enligt den juridiska utredning som Kyrkostyrelsen låtit göra är det däremot domkapitlens sak att
behandla eventuella påföljder för präster som viger samkönade par mot
kyrkans ordning.
Enligt kyrkans officiella linje är det förbön som
gäller för samkönade par.

I utredningen konstateras också att kyrkan enligt äktenskapslagen fortsättningsvis har rätt att
själv besluta om sin vigselpraxis. Den lag som träder i kraft 1.3.2017 medför inte heller en förpliktelse för prästerna att viga
par av samma kön till äktenskap.

”Klockorna ringer.
Dovt, stilla. Jag stannar till och andas in
den råa höstluften.
Någonstans i Europa
[...] ligger människor
ute under bar himmel just nu.”
Mia Anderssén-Löf
på Andetag-bloggen
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Mellan
hopp och
förtvivlan
i Aleppo
SYRIEN. Kyrkklockorna ringer för Aleppo. Situationen i den syriska miljonstaden har länge varit svår. Nu är den
katastrofal. Mitt i allt detta finns det de
som vägrar ge upp, bland annat pastor
Harout Selimian.
TEXT: SVANTE LUNDGREN
– Vi som stannar kvar är
inga hjältar, utan människor med svagheter och rädslor, säger pastor Harout Selimian. Men vi har värderingar som håller oss starka
i stormen. Vi har en kallelse
från Gud att tjäna vårt folk
– i medgång men inte minst
i motgång.
Harout Selimian är pastor i den lilla armeniska
protestantiska kyrkan och
samfundsledare för den i
Syrien. I Aleppo har kyrkan fyra församlingar av
vilka Harout är pastor för
en, Betelkyrkan, sedan 24
år tillbaka. Den samlar 400
personer till gudstjänst varje söndag, driver en grundskola, ett gymnasium och
ett musikkonservatorium
samt har ett omfattande
hjälparbete.
– Kyrkan har drabbats
av bombningar sex gånger, men tack och lov har de
inte förorsakat större skador, berättar pastorn. Ett
par medlemmar har dödats
i kriget, men få har lämnat Aleppo. Vi som är ledare måste visa ledarskap:
att det finns en framtid för
oss i Syrien.

Kämpar för armenier

Betelkyrkan finns i den regimkontrollerade delen av
staden, men fronten är inte
långt borta. Drygt 500 meter från kyrkan finns Nusrafronten, en islamistisk milis
allierad med al-Qaida. Enligt pastor Harout har Aleppos armeniska befolkning
minskat från 70 000 före
kriget till 8 000 idag. Han
och hans kyrka gör allt för
att det ska finnas armenier
också i ett framtida Aleppo i fred.
– Jag anklagar inte dem
som har flytt; de har förlorat allt. Men själv vill jag
kämpa för att vi ska kunna
bli kvar. Och vi ser mirakel
ske: kyrkan är full av folk.
Medlemmar som tidigare

hade distanserat sig från
församlingen har nu kommit tillbaka. Vi har massor
med barn i söndagsskolan
och i bibelklasser.
Pastor Harouts arbete har
haft framgång. Församlingens två skolor var läsåret 2014-2015 de enda skolorna i Syrien där samtliga
elever i avgångsklasserna
klarade de nationella proven. Det humanitära arbetet är ytterst uppskattat och
pastorn har goda kontakter
till muslimska ledare och
arbetar tillsammans med
dem för fred i landet.
Den armeniska protestantiska kyrkan, som i år
fyller 170 år, är en liten
kyrka med ett stort arbete.
I många länder driver den
högklassiga skolor där de
allra flesta eleverna kommer från den armeniskapostoliska kyrkan. I Beirut har kyrkan ett renommerat universitet, Haigazian University, det enda
armeniska universitetet i
världen utanför Armenien.
I en annan av kyrkans
församlingar i Aleppo,
Kristuskyrkan, bedrivs ett
omfattande humanitärt arbete. 500 personer kommer
varje dag till kyrkan för att
få mathjälp eller för att besöka en tandläkarklinik.
- Vi har haft kliniken
i många år, säger Kristuskyrkans pastor Bchara Moussa Oghli. Jag tänkte ofta att det är en bra sak,
men kanske ändå inte nöd-

”Vi vill fortsätta att
leva i detta underbara
land och vi vill se landet återupprättat så
snart som möjligt. Vi
älskar Syrien!”
Harout Selimian

Mitt i krigets kaos samlar den armeniska kyrkan fortfarande barn och unga till söndagsskola och bibelklasser i Aleppo.
Bilden är från området Seif al-Dawla. FOTO: LEHTIKUVA/REUTERS/Abdalrhman Ismail
vändigt för oss att ha. Nu
tänker jag inte så. Kliniken är helt nödvändig för
dem som kommer till den;
de skulle aldrig få den servicen någon annanstans
under nuvarande omständigheter.

Fortsätter hoppas
och be

Pastor Harout Selimian är
en uppskattad kyrklig ledare som ofta träffar politiska och kyrkliga dignitärer
från olika länder. Han var
också med bland värdarna
då påven Fransiscus i juni
besökte Armenien. Men det
är i arbetet bland Aleppos
illa medfarna armenier där
han är mest hemma.
- Som en armenisk kyrka
kommer vi att förbli trog-

Pastor Harout Selimian leder en liten kyrka med ett stort
arbete. Han tror på en framtid i Syrien. Foto: privat
na och arbeta för framtiden.
Vi befinner oss mitt i stormen, men samtidigt har vi
Jesu Kristi nåd och kraft och
därför kan vi säga att stor-

men må rasa, vi står stadigt.
Vi håller fast vid vår tro och
arbetar för fred i vårt land
och en framtid för vårt folk.
Vi fortsätter och ber att vål-

det ska upphöra och försoningsprocessen starta.
Förra veckan kom ett rop
på hjälp från pastor Harout
i Aleppo. Bägge sidor i kriget sår död och förstörelse
utan urskiljning. Han tänker dock inte ge upp.
- Vi vill fortsätta att leva
i detta underbara land och
vi vill se landet återupprättat så snart som möjligt.
Vi älskar Syrien! Vi vill inte se landet förstört. Vi tror
att precis som föräldralösa
armeniska barn och armeniska mormödrar en gång
byggde upp den armeniska nationen igen i Aleppo så kan vi bygga ett nytt
Aleppo och ett nytt Syrien
på stark grund. Vi fortsätter
att hoppas och be, att hoppas och be.
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VÅGA FRÅGA

Hur lära pojkar vänskap?
Jag läste nyligen att finländska män
har väldigt få vänner som de kan
tala öppet med. Hur kan jag stöda
min son i att lära sig forma vänskapsband och goda relationer där
han kan vara sig själv och inte alltid
behöver vara tuff och stark?
¶¶Maria

sundgren-Lillqvist
är kognitiv
psykoterapeut
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

Vi behöver prata med våra barn om känslor och tankar. Vi behöver agera som
goda modeller för dem genom att vi
vågar visa våra känslor av sorg, ilska
och glädje. Vi får även bekräfta barnens
känslor, att det är riktigt att visa ilska
och sorg. Vi får bejaka pojkars gråt och
sorg. Vi får visa att vi accepterar även
pojkars sorg. Av tradition har vi tyckt
att pojkar inte ska gråta och att vi sett det som en svaghet.

Vid ”absolut oundvikliga” kollisioner mellan mattider och tv-tittande – som OS i somras – är pajen en perfekt kompromiss.

Matens teologi
ÄTA TILLSAMMANS.
Mat är mycket mer än
bara näring. Vad vi äter,
hur vi äter och vem vi
äter tillsammans med
är minst lika viktigt.
Men matens teologi
låter kanske lite väl
häftigt, eller?
TEXT OCH FOTO:
ROLF AF HÄLLSTRÖM
Fromma människor bekymrar sig inte över mat, i varje fall inte god sådan. I filmen om Karen Blixens ”Babettes gästabud” kvitterar de
stränga jylländska pietisterna
den perfekta Parismåltid de
får sig serverad som en djävulens frestelse. De håller stånd,
det är bara näring, inte ett ord
till tack eller att det är gott.
Ändå är anspelningarna på
mat och måltid legio i vår religion. I syndafallet äter man
frukt, under de fyrtio åren i
öknen åt Israels folk manna
och vaktlar. På Luthers tid
krigade man i trettio år om
vad som är rätt lära om nattvarden.
Biskop Martin Lönnebo
skriver i en av sina böcker att

den bästa bilden av den heliga anden är andan i ett gott
hem och nämner faktiskt familjen kring middagsbordet
som exempel. Fast han medger att det är en sällsynt vara
i vår digitala värld.
Att det är skillnad mellan kvällsmat och nattvard
vet alla i vår kultur. Matens
teologi berättar varför och
hur. Den mexikanska teologen Angel Mendez Montoya
skriver i sin bok – med samma namn – hur det konkreta ätandet hänvisar till något
långt över själva näringsintaget, till middagssällskapet
och vidare mot tillgången eller snarare bristen på mat. I
matsvinnet åker mat för miljarder åt pipsvängen.
”Att laga och äta mat är
ett sätt att forma mänskliga begär och praktiker, lika
mycket som en teologis yttersta syfte är att forma och
befria människors längtan
eller snarare hunger efter
Gud”, skriver Montoya.
Från de här höga sfärerna
ner till veckans recept. Det
har med familjen kring middagsbordet att göra och hur
man räddar gemenskapen
när måltiden krockar med
viktiga saker som OS i Rio.
Pajen kan ätas både varm
och kall.

PAJ MED TOMAT OCH GETOST
• fyra-fem saftigt röda tomater
• 150 g mjuk getost
• 4 msk färsk timjan
( eller 2 msk torkad)
• 250 g färdig smördeg
( 5 – 6 plattor )
• två vitlöksklyftor
• kallpressad rypsolja
• salt och peppar

• arbeta ihop de färdiga degplattorna på plåtpapper.
• skär en centimeterbred
kant runt degen med vass
kniv, den får INTE gå helt
igenom.
• skär upp eller bred ut
getosten över degen innanför kanten.
• skär tomaterna tunna och lägg dem över getosten.
• strö timjanbladen och
den hackade vitlöken över
getosten.
• ringla rypsolja och strö
salt och peppar över pajen.
• grädda 50 minuter i en
190 graders ugn tills degen
blir gyllenbrun.
• servera varm eller kall,
med grönsallad.

Äta
s
n
a
m
tillsam

Vi får diskutera med våra barn om kompisrelationer och
vad de tycker att är viktigt. Vilken typ av kompis uppskattar de? Tycker de om kompisar som är tuffa och starka? Vi
kan även fundera kring tuffhet och starkhet. När är vi tuffa och starka? Kan vi människor vara både starka, tuffa och
sårbara? Jag tror att de flesta människor är en blandning av
allt. Den som är riktigt modig vågar också visa andra känslor, den riktigt starka vågar visa sorg och glädje. Att kunna
visa kärlek är en styrka. Lite som Bamse säger: Den som är
stark måste också vara snäll!
Vi som föräldrar visar
också vad som är viktigt i en
vänskapsrelation genom hur
vi agerar och pratar med våra ”Både män och kvinvänner och våra barn. Våra nor behöver öva sig
barn gör ju inte som vi säger i att uttrycka sina
– de gör som vi gör.
känslor och behov.”
Det finns inga känslor eller
egenskaper som är specifikt kvinnliga eller manliga, utan
känslor och egenskaper är universella och våra behov är
likadana. Både män och kvinnor behöver öva sig i att uttrycka sina känslor och behov. Traditionellt har kvinnor
haft flera vänskapsrelationer än män, fast behovet av vänskap finns hos bägge. Den finska mannen har blivit lärd att
tiga och lida, vilket syns i stor psykisk ohälsa och alkoholism i vårt samhälle. Det bästa botemedlet mot detta är att
vi vågar närma oss varandra och vara ärliga. Vi behöver inte tjugo goda vänner, men alla skulle må bra av en god vän.
Vi får tro att den finska mannen vågar bli den mera känslosamma mannen, i stället för den tysta och karga. När stora stjärnor som Teemu Selänne kan gråta i direktsändning
så förmedlar han att det är okej att gråta, fast han är man.
Även om orsaken till gråten inte enbart var sorg, utan mera
av glädje, så är det ändå en ny sida vi ser. När både stjärnan
och reportern brister ut i gråt och omfamnar varandra visar
de kanske vägen för andra finländska män. Det är okej att
visa känslor, till och med att gråta i direktsändning.

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast
i tidningen.

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Ge mig en himmelsk metafor
En bakningstradition från
Bibelns tid har plötsligt tagit ett djärvt steg in i mitt
eget kök. I en
glasburk på
lägenhetens
varmaste plats
(ovanpå kylskåpet) ligger en bland-

ning av rågmjöl och vatten och förväntas samspela med mikroorganismer på
ett önskvärt sätt. Låt mig
presentera mitt nya husdjur: En surdegsrot. Den är
inte så gosvänlig, men den
lever och behöver skötas om.
Jag har pjoskat med

den, luktat på den, blandat om den och matat den
med mera mjöl och vatten
enligt konstens alla regler, allt medan jag tänkt
på surdegens traditioner.
Jag har tänkt på surdegen
som en symbol för saker
som man väntat för länge
med att ta itu med och på

att det är här som all bakning har sitt ursprung och
försökt känna mig lite mer
som en medvandrare i ett
långt och traditionsrikt led
än som en nyligen bakningsfrälst hipster. Men
trots mina ömma omsorger är rågmjölsgröten
i burken inte så energiskt

bubblande som den borde vara.
I Matteusevangeliets
trettonde kapitel kan vi läsa om hur Jesus förklarar
himmelriket med en metafor som plötsligt kommer
väldigt nära: ”Himmelriket
är som en surdeg som en
kvinna arbetar in i tre mått

mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”
Nu har jag hällt ut hälften
av burkens innehåll och fyllt
på med rågmjöl och kokt,
avsvalnat vatten (garanterat
klorfritt). Snälla surdeg: Gör
vad du ska, bubbla igång
och ge mig en himmelsk
metafor i mitt eget kök.
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BOK. Vad är kärlek egentligen, och hur får kärleken se
ut? I sin färska bok vill biskop Björn Vikström visa att
man kan argumentera teologiskt för att det inte är fel
att leva ut sin homosexualitet.
– Jag vill föra Bibeln och kyrkans tradition i dialog med
hur vi förstår sexualitet i dag, säger han.

Biskopen
ser ett frö till
förändring
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: MALIN AHO
Boken heter Monta rakkautta (ungefär:
Många kärlekar) och utkommer lämpligt till bokmässan i Helsingfors – och
lämpligt till den debatt om äktenskapet kyrkan just nu står inför. Biskop
Björn Vikström har arbetat med boken i tre år.
– En orsak till att jag skrivit den är de
förändringar i äktenskapslagstiftningen som träder i kraft i mars. Jag sitter
som biskop med i de organ där vi funderar på hur vi i kyrkan ska förhålla oss
till samkönade äktenskap.
Och målgruppen? I första hand de
som fattar beslut om de här frågorna
inom kyrkan. Han skrev på finska för
att nå så många av dem som möjligt.
– Jag tror att det är väldigt många som
har en intuitiv hållning i den här frågan, men utan att kanske ha redskap
för att formulera sig teologiskt, utgående från Bibeln och vår kyrkas situation.
Han menar att det är ett problem i

vår kyrka att förmågan att argumentera med hjälp av Bibeln och den teologiska traditionen är förbehållen rätt få.
– Och det finns en ganska tydlig
övervikt åt det konservativa hållet. Vi
har gett spelplanen för biblisk argumentation åt dem. Jag vill försöka tala
till mittfåran i vår kyrka.

Synd eller inte synd?

Är utlevd homosexualitet synd? Om
man håller fast vid att det är det finns
det ju ingen orsak att ändra på någonting. Men biskop Björn Vikströms svar
på den frågan är nej.
– Min argumentation bygger på att
den form av homosexualitet som man
kände till på Bibelns tid inte är samma homosexualitet som vi tänker på
då vi talar om parförhållanden mellan två samtyckande vuxna personer
som vill leva i en jämbördig relation.
Här går åsikterna isär, det är jag medveten om. Men jag menar att det går att
argumentera på det här sättet.
Han har tyckt att det är viktigt att i
varje kapitel faktiskt fråga: Vad säger
Bibeln om den här saken?

– Vi ska brottas med Bibeln i hela
dess mångfald, det har människor alltid gjort. Det gör också att vi tolkar
vissa bibelställen som mer grundläggande än andra.
Bibeln ser på äktenskapet som ett
förbund mellan man och kvinna, men
det har utformats på olika sätt under
olika tider. Under patriarkernas tid förekom månggifte och man såg på äktenskapet som en sorts affärsuppgörelse.
– Det är viktigt att inse att det finns
olika typer av äktenskapsuppfattningar i Bibeln, men också att det finns en
utveckling i riktning mot en betoning
av engifte, och småningom mot större
jämlikhet. Den förverkligas inte i Bibeln,
för där råder fortfarande ett patriarkalt
system. Men jag menar att fröet till den
utveckling som vi ser i dag, där de flesta
av oss skulle säga att ett kristet äktenskap är ett jämlikt äktenskap, finns där.
Om bibelläsaren kan upptäcka ett frö
till ett jämlikt förhållande och till upphävande av slaveriet, tycker Björn Vikström att det är möjligt att också upptäcka ett frö som säger att det inte går
att rakt av fördöma homosexualitet.

”Gränslinjen
går inte mellan
homosexualitet
och heterosexualitet, utan
mellan goda
och kärleksfulla
parförhållanden
och förnedrande
och utnyttjande
parförhållanden.”
Björn Vikström

– Det är ett frö mot en större jämlikhet, och det gör det i längden omöjligt för oss att döma vissa människor
och deras kärlek som mindre värda.
Han poängterar att det givetvis
finns också dåliga homosexuella parförhållanden, liksom det finns dåliga heterosexuella förhållanden. Därför har han i sin bok skrivit mycket om
vad kärlek egentligen är, hur god sexualitet och ett gott parförhållande ser ut.
– Gränslinjen går inte mellan homosexualitet och heterosexualitet, utan
mellan goda och kärleksfulla parförhållanden och förnedrande och utnyttjande parförhållanden.

Glipan mellan praktik och lära

Forskning visar att församlingsanställda i allmänhet har en betydligt mer öppen och bejakande relation till sexuell mångfald än vad kyrkans lära förutsätter.
– Den här spänningen mellan praktik
och lära har alltid funnits, men glipan
får inte bli för bred, då förlorar kyrkan
sin trovärdighet. Det är som att åka skidor: far de ihop så faller man, men gli-
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der de för långt ifrån varandra så faller
man också. Jag känner att det finns en
risk för att glipan blir för stor om kyrkan inte gör någonting åt sin lära.
Han poängterar att det inte är något
märkligt med det här. Så här har det
alltid varit, under hela kyrkans historia.
– Vi tror ofta att kristna och kyrkofäder förr var så uppfyllda av Guds ande att de visste precis vad Gud sa till
dem. Vi glömmer att de, precis som vi,
varit utsatta för påtryckningar, för tidens strömningar, för filosofiska rörelser i samtiden. Vår ständiga kamp
handlar om att svara på frågan: Vad betyder kristen tro här och nu?
Den kampen kräver solidaritet åt två
håll. För det första mot kyrkans identitet, till Bibeln och traditionen.
– Men å andra sidan måste vi vara solidariska mot de människor som i dag
utgör kyrkan, och mot deras erfarenhet
av sexualitet, liksom vi måste beakta
dagens kunskap om homosexualitet.

Ju närmare det kommer

Ju mer kyrkans beslutsfattare personligen berörs av de frågor som disku-

”För att kristen
tro ska hållas
levande måste
den översättas
på nytt och på
nytt, tolkas på
nytt för en ny
generation.”
Björn Vikström

teras, desto svårare är det för dem att
hålla fast vid en kategorisk inställning.
– Det gäller frågor som skilsmässa,
omgifte, samboende och homosexualitet. Ju mer vi ser av det i vår familj och
bland våra vänner, desto svårare är det
att hålla fast vid en svartvit syn. Det här
ska vi ta på allvar. Jesus vill att vi ska
leva oss in i varandras livssituation i det
dubbla kärleksbudets anda. Det ställer
oss inför utmaningen att antingen tänka om eller, i värsta fall, tvinga avvikare att återgå till ordningen och pressas
in i våra gamla mallar för hur man ska
vara som kristen. Då kan vi tvinga dem
att försvinna in i skåpet igen.
I sin bok jämför biskop Björn Vikström
den aktuella debatten med diskussionen om omskärelse, den som ledde till
en hetsig debatt i den tidiga kyrkan.
– För de första judekristna var tanken
på frihet från omskärelse en betydligt
större fråga än den vi diskuterar i dag.
Att avstå från omskärelsen var otänkbart för många av den tidens judar –
som om vi kristna i dag skulle få höra
att dopet inte längre behövs.
Hans poäng är att samma dynamik,

att vilja bevara identiteten och traditionen och våga förverkliga den radikala friheten i Kristus i en ny situation,
fanns redan då.
– Vi kan inte bara förlita oss på tidigare generationers lösningar. För att
kristen tro ska hållas levande måste den
översättas på nytt och på nytt, tolkas på
nytt för en ny generation. Skulle vi inte ha gjort det här förr så skulle kristendomen ha försvunnit från vår värld
för länge sedan.

Ge upp vigselrätten?

I bokens avslutande kapitel diskuterar Björn Vikström olika framtidsscenarier. När den nya äktenskapslagen
träder i kraft i mars innebär den inte
att kyrkan omedelbart måste fatta beslut, de religiösa samfunden får själva
bestämma om villkoren för sina vigslar. Men Vikström anser att den bästa
lösningen vore att kyrkan avstod från
sin vigselrätt.
– Det viktiga från kyrkans perspektiv
är att vi ber om Guds välsignelse över
äktenskap. Att jag själv personligen är
redo att överväga att kyrkan skulle ge

ifrån sig vigselrätten betyder inte att
jag inte tycker att äktenskapet är viktigt. Men jag tror att det skulle ge oss
fler möjligheter att understryka varför det är viktigt om vi inte parallellt
också skulle behöva utföra den juridiska vigseln.
Hans tanke är också att det skulle vara lättare för den kritiska falangen att
acceptera en välsignelse än att gå in för
vigsel av samkönade par.
– Det finns de som hävdar att om välsignelsen är det viktiga för kyrkan, varför skulle det då hjälpa att ge bort vigselrätten? Men jag tror ändå att vigsel
på ett emotionellt plan upplevs som något mer grundläggande, även om den
inte är det teologiskt.
Och vad händer i mars om ett samkönat par
vänder sig till en präst och ber om vigsel?
– Jag har sagt till prästerna i Borgå stift
att om någon tar kontakt och vill bli vigd
kan man säga: Jag kan inte komma och
viga er, men vi kan ordna en fin ceremoni i kyrkan där vi ber för ert äktenskap och ni kan upprepa era löften om ni
vill, och vi kan be om Guds välsignelse.
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ANALYS. Det kristna fältet ligger splittrat inför det
amerikanska presidentvalet. En del evangelikala sväljer Trumpkortet, andra säger för första gången nej.
Anders Mellbourn tror att valkampanjen kan ha långtgående följder också inom kyrkorna.

En Trump
att älska, hata
och förlåta
TEXT: ANDERS MELLBOURN
ILLUSTRATION: WILFRED HILDONEN
Presidentvalet i USA har utvecklats till
ett groteskt skådespel om sex, lögner
och videoklipp. Trots försök till viss
bättring i den sista TV-debatten kämpar
Donald Trump med allt grövre medel
för att hålla liv i sin allt omöjligare valkampanj. Alltfler företrädare för det republikanska partiet verkar ge upp om
både Trump som person och om presidentvalet. Men kvar bland Donald
Trumps allt glesare stödtrupper finns
fortfarande påfallande många så kal�lade evangelikala väljare.
Den vulgäre och kontroversielle affärsmannen Donald Trump, känd från
billig underhållnings-TV men utan all
politisk erfarenhet, kunde nomineras till det republikanska partiets presidentkandidat i somras till fasa för
partiets ledning men egentligen som
yttersta konsekvens av den politiska
grundhållning partiet valt de senaste
årtiondena – att konsekvent undergräva respekten för och underblåsa misstron mot den politiska makten i Washington. Partiet har fått en aktivistkärna
som vill ha bort skatter och regleringar
och samtidigt värna och förstärka traditionell privatmoral vad gäller äktenskap och familj, mot feminism, abort
och samkönade relationer.
Donald Trump vann presidentkandidatsnomineringen med sitt hat och
förakt mot samhällets eliter, mot invandrare som tar jobb och utmålas som
möjliga terrorister och mot en omvärld
där USA:s supermaktsställning uppfattas hålla på att gå förlorad. Vad han
egentligen står för i de republikanska
hjärtefrågorna om skattesänkningar,
begränsade välfärdsprogram, en tuff,
militär säkerhetspolitik och ett oreserverat stöd till Israel är mer oklart. Och
att denne sexskrävlande man med en
rad affärer och äktenskap bakom sig
skulle kunna vara förkämpe och garant för en traditionellare privatmoral saknar naturligtvis all trovärdighet.
Ändå sluter fortfarande ledande
manliga företrädare för de evangelikala rörelserna upp bakom Trump i
en kamp att till varje pris hålla Hillary
Clinton borta från makten. De måste
naturligtvis ta avstånd från och kriti-

”Att den förste
afroamerikanen skulle följas av den första kvinnan som
president vore för mycket, ja
närmast en katastrof av apokalyptiska dimensioner, för
kärnan av den
kristna högern.”

sera vad Trump sagt och gjort. De säger sig förlåta syndaren – och syndare är vi ju alla – men hata synden. Och
den verkliga synden och ondskan anses Hillary Clinton stå för.
Clintonhatet är ett särskilt kapitel i amerikansk politik sedan 30 år tillbaka. Makarna Clinton beskylls sedan den tid
de gav sig in i politiken i Arkansas på
1980-talet för att vara kallt beräknande maktspelare, opålitliga och direkt
ohederliga. De anses leva i ett maktpolitiskt resonemangsäktenskap. Och
medan Bill har en (på gott och ont) oemotståndlig charm och överlägsen politisk talang i sin kontakt med väljarna, framstår Hillary som tråkig och kylig i mötet med andra. Samtidigt blev
hon redan under sin studenttid känd
som engagerad feminist och förknippas
med den kulturella, sociala och politiska omvälvning av USA som tog fart på
1960-talet och som särskilt den kristna högern kan ses som en motrörelse till. Under de senaste åtta åren med
Barack Obama som president har den
radikala förändringen av USA-bilden
haft ett nytt uppsving.
Att den förste afroamerikanen skulle
följas av den första kvinnan som president vore för mycket, ja närmast en
katastrof av apokalyptiska dimensioner, för kärnan av den kristna högern.
Hillary Clinton är förvisso mer Israelvänlig än Trump och en pålitligare
säkerhetspolitisk hök, vilket de många
avhoppen från Trump till förmån för
henne bland republikanska militärexperter visar. Hon går oftare i kyrkan än
Trump och står för sin bakgrund som
metodist.
Men i den tongivande evangelikala argumentationen har detta ingen betydelse. Den personliga fromheten har sällan varit det viktiga i den kristna högerns val av favoriter. Sedan Bill Clinton vann presidentvalet 1992 på grund
av att en annan excentrisk idag närmast
bortglömd miljardär ställde upp i valet,
med ett eget konservativt parti som tog
röster från republikanerna, har i högerkretsar odlats föreställningen att Bill
Clinton aldrig var en legitim president.
Detta förstärktes med riksrättsåtalet i Lewinskyaffären och återkommer nu i Donald Trumps utfall om Hillary som en
skurk som håller på att stjäla valet och
hans vägran att i förväg uttala sig om han
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”Den nye presidenten kan komma att få utse tre till fyra
nya domare. Den makten vill de evangelikala väljarna till
varje pris förhindra att Hillary Clinton får. De tror att Donald Trump kommer att följa deras krav av att få konservativa domare som väntas vilja förbjuda fri abort.”
Anders Mellbourn

kommer att godkänna valutslaget. Hillary Clinton beskylls för att undergräva
Amerika, dess värden och den enskilda
amerikanens frihet, genom att inte vilja tillåta morgonbön i allmänna skolor,
försöka begränsa vapeninnehav och stå
för en aktiv minoritetspolitik, kvinnans
rätt att själv få bestämma om abort och
för nya familjeformer.
Den springande punkten är utnämningsmakten. USA:s president väljer
och föreslår nya ledamöter i de federala
domstolarna. USA:s rättsväsen bygger
på lagprövningsrätt där i sista instans
Högsta domstolen prövar och skapar
prejudikat om huruvida politiska förslag och förhållanden är förenliga med
författningen.
I perioder, senast under ett halvsekel från tidigt 1950-tal, har Högsta
domstolen varit en mycket aktivistisk
kraft såväl för att undanröja rassegregationen i sydstaterna som att slå fast
rätten till fri abort. De senaste årtiondena har domstolen varit mer försiktig och ibland lutat mer åt höger när
man exempelvis förklarat begränsningar av privat finansiering av politiska kampanjer som oförenliga med
författningen.
Nu står Högsta domstolen inför ett
generationsskifte, när flera av de nio
domarna, som sitter på livstid om de
vill, uppnått hög ålder. Barack Obama har under sina år vid makten kunnat utse två nya domare, båda kvinnor
varav en för första gången med latinamerikansk bakgrund. Hans tredje nominering har stoppats av den republikanska ledningen för senaten, som har
att ta ställning till presidentens förslag,
med argumentet att det är den president som väljs i höst som ska föreslå
nästa domare.
Den nye presidenten kan komma
att få utse tre till fyra nya domare. Den
makten vill de evangelikala väljarna
till varje pris förhindra att Hillary Clinton får. De tror att Donald Trump kommer att följa deras krav att få konservativa domare som väntas vilja förbjuda fri abort.
Men denna kamp om utnämningsmakten kan till slut mer gynna Hillary
Clinton än Donald Trump. Många demokrater som också har svårt för Hillary Clinton som person vet att de måste rösta på henne för att värna om en

domstol i deras smak. Och i frågorna
om moral och mänskliga rättigheter rör
sig folkmajoriteten i USA konsekvent i
liberal riktning sedan flera år.
Samtidigt sjunker det religiösa engagemanget i stort i USA, framför allt bland
unga, och börjar nästan likna förhållandena i Europa. Länge var det de stora
protestantiska ”folkkyrkorna” (”mainline churches”) som gick tillbaka, men
sedan ett årtionde sjunker medlemstalen också i de evangelikala väckelsesamfunden.
I de evangelikala kyrkorna finns också en växande motrörelse bland yngre och kvinnor mot stödet för Trump.
Sannolikt torde den rent politiska högerprofilen försvagas i församlingarna
när de inte längre socialt växer utan får
en tydligare kärna av personligt troende. Det är också viktigt att påminna
om att en stor del av den evangelikala rörelsen i USA – de afroamerikanska baptist- och metodistkyrkorna –
har varit och är avgörande drivkrafter
i kampen mot rasåtskillnad och andra
rättvisefrågor och har ofta stött det demokratiska partiet i politiken.
Mobiliseringen för Trump i de evangelikala församlingarna kommer sannolikt
att ha varit förgäves när valet står klart
på morgonen 9 november. Den kommer därför måhända mer få följder för
makten och ledningen inom de evangelikala kyrkorna än för makten i USA.

ANDERS MELLBOURN
Svensk statsvetare och journalist.
Tidigare direktör för Utrikespolitiska
institutet i Stockholm och tidigare
chefredaktör både för Dagens Nyheter
och för den kristna nyhetstidningen
Sändaren. I snart ett halvsekel har
han besökt USA varje år det är presidentval. Men valrörelsen 2016 har inte
lockat till besök.

12 KULTUR
PRESENTATION

Trump, eller?

Den åttonde november
klarnar det vem som blir
USA:s nästa president,
Donald Trump
eller Hillary
Clinton. Vem
det än blir är
valet historiskt.
Helsingin
Sanomats
journalister
Laura Saarikoski och
Saska Saarikoski har följt
med Donald Trumps resa från att han utannonserade sin kandidatur till
presidentkampens slutmetrar. Deras bok Trump
och vredens Amerika
(Förlaget M) är skriven
och översatt i rasande
fart, och den utkommer
lämpligt till bokmässan
i Helsingfors, bara några veckor innan valet avgörs.
För mig, som ivrigt följt
med valkampanjen via
amerikanska medier, var
mycket av bokens innehåll välbekant, men här
fanns också mycket som
var okänt för mig. Det
bästa med boken om
Trump och hans kampanj är att den sätter in
både Trumps uttalanden
och andras reaktioner på
dem i ett sammahang.
Å ena sidan förstår jag
allt bättre nu – den vita underklassens raseri
och besvikelse, den som
gjort att jorden är bördig för den sorts populism som Trump står för.
Å andra sidan inser jag
allt tydligare exakt vad
Trump kunde göra som
president, eller låta bli
att göra, och vilka följder
det kunde ha inte bara
för den amerikanska utrikespolitiken utan också
för handel, världsekonomi och till exempel rätten
till fri abort.
Berättelsen om
Trumps familj och dess
resa mot framgång är
också en berättelse om
strukturer i det amerikanska samhället som
varit okända för mig
trots att jag sett alla avsnitt av tv-serien West
Wing flera gånger om –
då tänker jag till exempel på det enorma inflytande näringslivet har på
politiska beslut både på
lokal- och riksnivå.
¶¶Sofia

Torvalds
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Soul What
spelar
gospel
utan ord
MUSIK. Gospelbandet ”Soul What? feat. Joonatan Rautio” har genomgått en förnyelse. Sången som tidigare
präglat bandet är nu ersatt av instrumentalister.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
– Tanken med bandet är att försöka
hitta musiker som passar in i den idé
jag har, säger Eevalotta Matikainen. I
takt med att kompositionerna utvecklas förändras också idén. Jag strävar efter att samarbeta med musikerpersonligheter som jag upplever att förstärker mina låtar.
Hon hart lärt känna sina bandmedlemmar som frilansmusiker.
– De har alla något i sitt sätt att spela som jag vill höra i mina egna stycken. Jag söker ett djup och en själ i musiken som jag ensam inte kan åstadkomma. När vi skriver musik söker vi
grejer som fungerar och lämnar det sedan öppet för resten av bandet att sätta
sin egen prägel på musiken.
Soul What? är Eevalotta Matikainens
projekt. Hon bildade bandet 2008 och
är bandledare, basist och en av låtskrivarna. Sedan 2010 har bandet haft en
tvåspråkig prägel då pianisten Mikael
Svarvar och gitarristen Martin Söderbacka kom med. Uppsättningen kompletterades 2014 med saxofonisten Joonatan Rautio medan trummisen Toni Porthén är den enda som varit med
Matikainen sedan starten.
2014 började Matikainen och hennes
man Martin Söderbacka också skriva
allt flera egna låtar.
Medlemmarna är musiker som representerar olika musikaliska genrer.
Rautio är en jazzmusiker, Svarvar bidrar med soul och gospeldimensionen.
Södergård har sin bakgrund i blues och
Porthén i pop.
– Alla har vi gått vägar där vi stundtals varit inne på jazz och gospel. Som
musiker gör man mycket olika saker
och det får vi ta med oss och utveckla

Träffande små känslodjur
BOK
Känslornas mysterier – en
naturhistoria
Författare: Peter Mickwitz
Förlag: Förlaget 2016
Besvikelsen är ett fågelägg
som vägrar kläckas. Glädjen är ett högt träd som
till sist lättar och försvin-

ner ut till havs. Kärleken,
en eldfluga som tappat sina vingar. Om dessa och
många andra “naturfenomen “(inklusive mineraler
och skiljetecken) skriver
Peter Mickwitz, till omväxling i prosaform.
Det här en sympatisk
och mjukgörande bok.
Helhetsintrycket blir ändå lite spretigt eftersom
Mickwitz inte håller sig

i det här bandet. Här finns det inte så
många måsten, säger Svarvar.
Söderbacka håller med.
– Det är en rikedom att alla medlemmarna i bandet har olika bakgrund. Under en konsert kan det plötsligt ploppa
upp lite gospel, stark jazz eller gediget
soul. Det är som en kameleont, man vet
inte vad som kommer att hända under spelningarna. Det gäller att hålla
alla sinnen öppna och se vart det leder, säger han.

Vi är den skapande kraften

När Eevalotta Matikainen först kontaktar Kyrkpressen kallar hon bandet för
ett gospelband som spelar soul/jazz.
Men ett utpräglat gospelband är Soul
What ändå inte.
– Vi har just diskuterat det här, säger hon. Vi titulerar oss egentligen inte
som ett gospelband. Texterna för tankarna gospel och den finns som grund
och själ i bandet. Men utveckligen har
gått mot att musiken blivit allt mera instrumental, i synnerhet sedan sångsolisten slutat.
Hon upplever att det här bandet kan
nå människor som ryggar tillbaka för
gospelgengren.
Har alla i bandet har en personlig tro?
– Ja, svarar hon men tillägger: men
det har jag aldrig frågat.
– Jag upplever i alla fall att vi har en
andlig gemenskap, vilket är viktigt. Det
ger musiken ytterligare ett djup när Gud
står bakom.
Mikael Svarvar finner diskussionen
om ett band är kristet eller inte konstig.
– Vem kan säga det? Är Bob Dylan
en kristen musiker med ett kristet bud-

enbart till känslorna utan också flikar in andra reflekterande essäer som
kanske inte riktigt platsar i helheten. Bäst är han
i den renodlade naturhistorian, sorgmodigt lustig.
Idén är fräsch och Mickwitz – en av Svenskfinlands mest kreativa poeter
– har precis vad som krävs
för att med språkets hjälp
kunna snickra fram observationer av vårt känsloliv som är både charmiga
och träffande. Linda Bon-

Tre av de fem medlemarna
i Soul What är Martin Söderbacka, Eevalotta Matikainen och Mikael Svarvar.

skap eller inte? Gud är skaparen och har
gett oss musiken. Då är vi den skapande kraften då vi gör musik oavsett om
vi sjunger att Jesus dog för våra synder eller om vi spelar en instrumental låt. Instrumental musik kan beröra
folk precis på samma sätt som om man
läser ur Bibeln. Här söker vi andra vägar att uttrycka oss, säger han.

Såld på fusion

När de ombeds beskriva sin musik nämner Svarvar den amerikanska fusiongruppen Koinonia som verkade mellan 1980 och 1991.
– Det här är lite samma grej, en grupp
kristna studiomusiker som bildade ett
instrumentalband. Det var improviserande musik med starka teman och arrangemang. Under konserterna kunde
vad som helst hända.
Som tolvåring hörde han Koinonia
på handelsläroverket i Vasa.

destams underbara illustrationer utgör en viktig
del av Känslornas mysterier, och just valet av henne
är verkligen en fullträff.
Det är lättast att plocka
guldkornen ur helheten och verkligen njuta av dem. Sorgen är en
“ungefär 20 cm lång igelkott” som är “väldigt söt”
och förekommer med eller utan taggar. Förståmigej är en giftig skogsblomma som inte mår bra av
att plockas. Tillrättavisad

är en halvapa som lever på
Madagaskar, “mindre känd
under namnet ai-ai”. Hat
är en liten groda vars vrål
kan “hålla en hel bygd vaken långt in på morgontimmarna”. I den här förtrollade, tankeväckande
världen kan man med fördel vistas hur länge som
helst.
¶¶Joanna

Nylund
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Känner du Frans från Assisi?
BOK
Franciskus av Assisi:
sökare, poet, revolutionär
Författare: Gunnar
Granberg
Förlag: Votum

– Min kusin släpade dit mig och sedan dess var jag helt såld på allt vad
fusionmusik hette. Sen blev det Chick
Corea, Mezzoforte och så vidare.
Matikainen tror att bandet även kan
tilltala publik som inte lyssnat på så
mycket jazz.
– Fast musiken är mångbottnad upplever jag ändå att det också finns en nivå som är ganska enkel i den. Även för
den som inte kan analysera vad som
händer i musiken fastnar melodin ganska lätt. Samtidigt finns där också sådant som de som hört musiken många
gånger uppskattar, säger hon.
– Vi försöker hålla musiken enkel när

vi skriver den. Musikerna får ta i den
och föra den till en annan nivå, säger
Söderbacka.
Då Rautio kom med i bandet lades
tillägget ”Feat. Joonatan Rautio” i namnet.
– Namnändringen syftar på att gruppen förändrats i och med att solisten
slutat och bandet numera spelar mest
instrumental musik. Rautio är också en
känd jazzmusiker och hans namn står
för en sorts varudeklaration. Men jag
skulle inte säga att han är någon större solist än vi andra, säger Matikainen.
– Men de längsta solona har han i alla fall, tillägger Svarar.

”En instrumental låt kan beröra folk precis på samma
sätt som om man läser ur Bibeln.”

Bandet har nyss avslutat sin releaseturné för skivan What Lies Ahead. Turnén bestod av sju konserter, bland annat i Karleby, Jakobstad och Vasa. Genom sin tvåspråkiga prägel når nu bandet ut till en by publik.
– Vi samlas när vi ska genomföra
något projekt. Det är ganska friskt, vi
nöter inte upp varandra och låtarna. Vi
får en viss intensitet när vi träffas, säger Söderbacka.

SOUL WHAT?
• Mikael Svarvar - sång, wurlitzer, piano
• Eevalotta Matikainen - bas
• Martin Söderbacka - gitarr
• Toni Porthén - trummor
• Joonatan Rautio - saxofon

Olle Carlsson och spelmansmusik i Tomasmässan
gäst. Tomasmässan i Agricolakyrkan i Helsingfors
gästas söndagen den 30
oktober av den svenska
kyrkoherden Olle Carlsson
från Katarinakyrkan i Stockholm.
Carlsson föreläser på eftermiddagen under rubriken
”Vad hindrar dig leva det liv,
som du skulle vilja leva?”
På kvällen kl. 18 predikar
han i Tomasmässan.

Olle Carlsson utnämndes
våren 2009 till kyrkoherde
i Katarina församling. Han
tog initiativ till nya Katarinamässan som nu är Svenska kyrkans mest välbesökta
huvudgudstjänst.
Tomasmässan är denna
gång delvis tvåspråkig, Olle Carlssons predikan tolkas på finska, medan övriga
mässan går på finska.
För musiken i mässan

svarar folkmusikerna Timo
Alakotila och Senni Valtonen som förenar spelmansmusik med psalmer på
ett nytt sätt. Tomaskören
medverkar under ledning av
Inna Vintturi.

Folkmusikerna Senni
Valtonen och Timo Alakotila.

Det har skrivits åtskilliga
biografier om Franciskus av
Assisi. Nu har en ny bok om
Franciskus kommit ut. Man
kan fråga sig om det behövs ytterligare böcker om
honom. Det är den svenska
teologiedoktorn och pensionerade prästen i Svenska kyrkan, Gunnar Granberg, som har skrivit boken Franciskus av Assisi:
sökare, poet, revolutionär.
Med bokens titel motiverar
Granberg skrivandet. Han
plockar fram drag i Franciskus liv som visar på hans
aktualitet, drag som kanske inte tidigare har framhållits så tydligt. Granberg
menar att skillnaden mellan
Franciskus tid och vår inte
är så stor som avståndet i
tid låter påskina. Franciskus
liv visar på de existentiella
frågor som ständigt är aktuella. Om liknande betingelser rådde under 1200-talet som idag, då finns det
möjligheter att utforma det
man kunde kalla en franciskansk livsstil i en ny tid.
Granberg menar att
Franciskus var en revolutionär, inte i politisk-social mening, men genom att
han präglade en alternativ livsstil som fick stor genomslagskraft redan under hans egen livstid. Det
betydde en grundlig förändring i attityder som bidrog till bestående förändringar i både samhälle och
kyrka. Tron var för Franciskus ingen privatsak, även
om den personliga förändringen var viktig. Han var
solidarisk med sin kyrka,
även när han upplevde att
den var inne på fel väg. Han
sökte nya vägar inifrån och
genomsyrade i små steg sin
tids samhälle och kyrka.
Vi serveras ibland en romantisk, sentimental bild
av en Guds dåre som predikar för fåglarna. Han uppfattas som naiv och oförarglig. Granberg vill komma
bortom schablonerna i kuriosakabinettet och hjälpa
oss att upptäcka människan och påverkaren Frans.
Han som kan visa på en
riktning och ge oss vägledning i hur vi kan bli djupare människor i vår egen tid.

Han beskrivs
som en sökare, omvandlare och livsbeskrivare
med förvånande aktualitet. Den
som stiftar bekantskap med Franciskus bortom förutfattade meningar får möta en
människa med exceptionell
utstrålning. Franciskus är
helt enkelt äkta och engagerande. Granberg sätter in
Franciskus i hans egen omvärld och gör honom begriplig. Fattigdomsidealet,
som är en hörnsten i Franciskus liv, var inget självändamål men ett uttryck för
en djupare strävan efter frihet. Det var en protest mot
prestige och själviskt ägande. Idealet innebar enkelhet och öppenhet. Franciskus lär sig att avstå för att
kunna se det väsentliga i livet. Denna inre fattigdom
kan Franciskus lära oss idag
– oss som samlar prylar,
försäkrar oss om sårbara
yttre garantier och är måna
om vår egen ställning och
rättmätiga plats. Franciskus vill visa oss att en öppenhet i kärlek är en verklig väg till mognad i att vara människa. En slags sammanfattning i Granbergs
franciskusbok är slutkapitlet, rubricerat ”Franciskus, en sökare som visar
vägen för andra”. Att vara
sann mot sig själv och öppen för andra är en franciskansk devis som kan vara ett motto för vem som
helst idag.
¶¶Stefan

djupsjöbacka

Gunnar Granberg är
doktor i kyrkohistoria och
har skrivit en ny biografi om
Franciskus av Assisi. FOTO:
VOTUM FÖRLAG

Höstböcker av Sjödin och Skytte
bokaktuella. De omtyckta
och lästa författarna Göran
Skytte och Tomas Sjödin
utkommer med nya böcker i höst. Skytte rotar i svåra frågor i Nya Testamentet.
Varför sade Jesus att man
inte kan vara hans lärjunge
utan att hata sin mor och
far? Varför var Jesus så hård
och otålig mot sina lärjungar: ”Hur länge skall jag stå
ut med er?”, är några av

frågorna Skytte tar sig an.
Tomas Sjödin skriver att
han efter att ha gett ut mer
än tio böcker, varit pastor
i trettio år och förlorat två
barn inser att själva poängen med att vara människa är att hitta sin plats. Han
frågar sig hur man vet att
man hamnat rätt och i jakten på svaret tar han hjälp
av sin förebild och tvillingsjäl Tomas Tvivlaren.
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Mixa och Matcha

AMERIKANSKA 1900-TALS PRESIDENTER & LEVNADSÅR

a) Harry S. Truman		
b) Gerald Ford 		
c) Franklin D. Roosevelt
d) Dwight B. Eisenhower
e) Richard Nixon		

1) 1882-1945
2) 1884-1972
3) 1890-1969
4) 1913-1994
5) 1913-2006

Resultat: 0/5

Frågesportsresultat: 13/25

a) Strömming		
b) Sik			
c) Gös			
d) Lax			
e) Abborre 		

1) 192 ton
2) 275 ton
3) 570 ton
4) 726 ton
5) 131 000 ton

Resultat: 1/5

LEKSAKSVARUMÄRKEN & URSPRUNGSLAND

Namn: Dan Henriksson.
Ålder: 55.
Yrke och/eller titel: Teaterchef på Klockriketeatern.
Hemort: Borgå.
Favoritmat och -dryck: Lasagne och rödvin.
Lyssnar helst på: Min vän Timo Korhonen som är gitarrist.
Favoritidrottsgren och/eller -lag: Nog är det säkert
fotboll.
Rekommendera en bok: Aniara av Harry Martinson.
Skulle vilja resa till: Sydamerika.
Tråkigaste hemgörat: Städa efter mig själv, haha.
Min åsikt om frågesporter: Har ställt upp för dig två
gånger så jag måste ju vara passionerat intresserad!
Och pinsamt medveten om mina begränsningar.
Höjdpunkt från det gångna året: På ett privat plan att vi firat att vi varit gifta i 30 år. Utanför den privata sfären en
konsertupplevelse i Philadelphia med kören The Crossing.
Motto eller slogan: Allt ordnar sig.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Maria. Det
skulle inte vara så illa om ens barn skulle vara Jesus.

FISKARTER & MÄNGD SOM FISKAS I FINLANDS HAVSOMRÅDEN
(INTE SJÖAR OCH ÅAR) FÖR KOMMERSIELLT BRUK

a) Playmobil		
b) Barbie			
c) Hello Kitty		
d) Stiga			
e) Kinder			

1) USA
2) Japan
3) Italien
4) Sverige
5) (Väst)Tyskland

Resultat: 2/5

FINLÄNDSKA FOTBOLLSKLUBBAR PÅ I OCH J & HEMSTAD

a) Ilves			
b) Inter			
c) Jaro			
d) Jazz			
e) JJK			

1) Åbo
2) Jyväskylä
3) Jakobstad
4) Björneborg
5) Tammerfors

Resultat: 5/5

OLIKA EUROPEISKA LÄNDER & VAD DE ÄR VÄRLDSLEDANDE PÅ

a) Island			

1) Världens största elkonsumtion per capita
b) Bosnien och Hercegovina 2) Högsta medellängden
bland befolkningen
c) Tjeckien		
3) Världens största konsumtion av öl per capita
d) Finland		
4) Världens största konsumtion av mjölk per capita
e) Grekland		
5) Världens största konsumtion av tobak per capita
Resultat: 5/5

Svaren:
Amerikanska 1900-tals presidenter & Levnadsår: a-2,
b-5, c-1, d-3, e-4
Leksaksvarumärken & Ursprungsland: a-5, b-1, c-2,
d-4, e-3
Olika europeiska länder & Vad de är världsledande på:
a-1, b-2, c-3, d-4, e-5
Fiskarter & Mängd som fiskas i Finlands havsområden (inte sjöar) för kommersiellt bruk: a-1, b-3, c-2,
d-1, e-4
Finländska fotbollsklubbar på I & J & Hemstad: a-5,
b-1, c-3, d-4, e-2

MEDTÄVLARE: DAN HENRIKSSON

FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande den här veckan är Dan Henriksson. Konstruerad av
Jesper von Hertzen.

Köpingsvägen 3, tel: 06 365 1209, må-fre 9-17, lö 9-13

Malax apoteks 100-års jubilemumsvecka 7.11-11.11.2016

NYHET!

Med Eloflex får du tillbaka din
frihet, en frihet som du kan fälla
ihop och ta med dig överallt!

1916-2016

Måndag 7.11

kl 19-21

Föreläsning om sköldkörtelsjukdomar
– allmänläkare Ulla Slama, Malax Kyrkhem, Snickerivägen 2

Tisdag 8.11

kl 10-16

Produktdemonstration / Orion

VI FYLLER 100 ÅR
Biohit hälsotester
ochkl 10-16
firar i (bl.a.
höst
efter magtest,
renoveringen!
B12, D-vitamin,
keliaki) Boka tid!

Onsdag 9.11

Följ
med
Torsdag 10.11 kl
10-15
Fredag 11.11

kl 9-17

renoveringen
på yrkesinstituts
vår Facebook-sida.
Fotvårdsdag / Vasa
elever
Boka tid!

Kaffebjudning

Malax Apotek
www.malaxapotek.fi

Fina erbjudanden hela veckan

Vi hjälper dig att hitta smartare
lösningar för en enklare vardag!

Välkommen in!
Besöksadress: Sundomvägen 49, Sundom
tel. 010 3207080 • www.handitec.fi

KVALITET & SERVICE

Annonsera i

-Nybygge
-Renovering
-Snickeri
-Badrum
-Båtinredning
-Pihla dörrar
och fönster
Vijay Kongari

050-4331845

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
044 027 0293,
050 092 4528

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

Besök Bed Invest på Vasara mässan 29-30 oktober för fina
mässerbjudanden. Bed Invest utökar samtidigt sin
verksamhet och öppna i november en butik i Vasa,
mitt i Smedsby centrum.

Bed Invest
+358 442573744

bedinvest@gmail.com
www.bedinvest.fi
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UR EVANGELIET
”Är det rätt eller
inte att betala
skatt till kejsaren?”

Läs mera i
Matt. 22:15–22.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Med dubbelt medborgarskap

De kristna har sitt rätta hemland i det himmelska riket,
det eviga livet hos Gud. Samtidigt är de medlemmar i
det värdsliga samhället och har ansvar för det. De ber
för statsmakten och följer samfundets lagar och förpliktelser. Den jordiska överheten är förordnad av Gud
till att vårda och skydda människolivet. Överheten
kan dock vända sig bort från Gud. Det kan uppstå situationer då den handlar mot Guds vilja. Då måste de
kristna både som individer och som samfund följa sitt
samvete, som är bundet till Guds ord.

INSIDAN
BETRAKTELSEN BORIS SALO

#bönetwitter
Tack Gud för jorden, tack för
himlen, hjälp oss
att göra mer himmel på jord.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Boris Salo.

ILLUSTRATION: Karstein Volle

Hemma och borta
– på väg hem
Som bondson lärde jag mig att det är viktigt att lasta hö på
skrindan ordentligt. Hölasset fick inte luta åt något håll,
hur bra hökvalitén än var. Bilden har talat till mig många
gånger. Det är viktigt med balans i livet. Det gäller också den här söndagens tematik, om att vara medborgare i
två riken. Jag vill söka balansen med hjälp av två satser.
En kristen är mer hemma på jorden än någon annan.
Livets är Guds. Skapelsen är hans. Vi ser Guds skaparhand och tror på Gud som i Jesus Kristus satt sina
fotspår på vår planet. När Gud så konkret har gjort sig
hemmastadd i världen, hur skulle inte den som tror på
honom göra det! Miljövård, arbete, samhällsengagemang
är ”kristet” i allra högsta grad, något en gudstjänstfirande församling bekänner sig till varje söndag när den tar
del i trosbekännelsen. Att sortera avfall, arbeta, aktivera
sig politiskt, rösta i politiska val, engagera sig i den tredje sektorn, gå på en motionsrunda och sköta om kroppen, vårda äktenskapsrelationen, barnuppfostran, allt
det och mycket, mycket mer får sin motivation utifrån
att vara hemma i livet och världen. Livet har en mening.
Och samtidigt finns det också en annan sida av saken.
En kristen känner sig mer främmande på jorden än någon annan.
En nedbrytande kraft, en isande kall nordanvind går
genom hela tillvaron och får oss att känna främlingskap.
Hemmet har fått en inkräktare. Vi ser hur livet slås sönder. Vi förstår Jesus vrede när han såg hur sjukdomen
bröt ner en människa, hans gråt vid en kär anhörigs grav
och hans upprördhet inför dem som avfallit från sin tro i
Jerusalem. Syndafallets konsekvenser genomsyrar allt.
Livet har gått sönder. Allt i livet har inte en mening. Det
finns mycket att gråta över som Paulus gör i söndagens
text, ett avsnitt ur brevet till församlingsborna i Filippi.
Men ändå. Det leder inte till världsfrånvändhet. Jesus
kom för att restaurera och frälsa. Vi vet att det finns ett
rike, Guds rike, som Jesus är och har öppnat. Paulus påminner sina läsare om medborgarskapet i himlen. Det
nya och annorlunda riket ska komma en dag och därför ber och arbetar vi för att det ska genomsyra livet redan här och nu.

Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Krön. 29:10–12
eller Jer. 27:4–7
ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 3:17–4:1
eller Apg. 4:18–21
EVANGELIUM
Matt. 22:15–22
Tjugofjärde söndagen
efter pingst. Temat är
”Medborgare i två riken”.

PSALMFÖRSLAG
295, 577, 169,
291 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
SANKT LARS, även kal�lad Sankt Laurentius, är
ett helgon som under sin
livstid var diakon i Rom.
Det sägs att Sankt Lars
delade ut kyrkans rikedomar till de fattiga för
att slippa överlämna tillgångarna till de romerska myndigheterna. När
ståthållaren protesterade
mot tilltaget samlande
Sankt Lars ihop stadens
sjuka och fattiga och sade ”Här är den eviga
skatten, som aldrig förminskas utan växer”.
S:t Laurentius led
martyrdöden år 258.
Han avbildas ofta med
ett halster eftersom han
avrättades på ett halster
lagt över glödande kol.

Klädbytardag för
finstassen med
rättvisemärkt
frukost.
29.10 Klädbytardag för
festkläder lö kl. 9-12
i Villa Carita i Mariehamn.

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
28.10–3.11
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
FÖRSAMLINGSHEMMETS 80-ÅRSJUBILEUM FIRAS
TO 27.10 KL. 18.30: Programkväll på
Ungdomsvåningen
LÖ 29.10 KL. 16: Knattekyrka i Lilla
kyrkan, Wilén, Camilla WikstenRönnbacka, dagklubbsbarn. Efteråt
servering i församlingshemmet,
Café Ankaret.
LÖ 29.10 KL. 18: Fest för hela församlingen i församlingshemmet,
Gunvor Flykt, barnkören Diskanten,
Borgå kammarkör med solister
och band, Catharina von Schoultz,
Jan-Erik Andelin, Just4Fun, Geisor,
Wilén, Lindgård.
SÖ 30.10 KL. 10: GUDSTJÄNST i
Kullo bykyrka, Djupsjöbacka, Camilla Wiksten-Rönnbacka
KL. 12: FESTMÄSSA i domkyrkan.
Högmässa i domkyrkan, avskedspredikan Mia Anderssén-Löf, liturger Marina Smeds, Mats Lindgård,
organist Eric-Olof Söderström,
körledare Mikael Helenelund, Gaudeamuskören, Clas Abrahamssons
gudstjänst grupp, barnansvarig
Ann-Christine Savén. Färdtjänst.
Efteråt lunch i församlingshemmet.
ON 2.11 KL. 13: VECKOMÄSSA I TAIZÉSTIL i kapellet på Lundagatan 5,
Puska, Tollander
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 30.10. kl. 10: Högmässa i kyrkan, SL, Anne Käki-Kuorikoski
on 2.11 kl. 9.30: Vuxen-barn i församlingshemmet, GN
to 3.11 kl. 9.30: Öppet Café i Annagården, GN
to 3.11 kl. 13: Andakt med nattvard i Servicehuset, SL, SS
to 3.11 kl. 14: Andakt med nattvard i Tallmogården, SL, SS
to 3.11 kl. 14: Missionskretsen i
församlingshemmets källare, Carita Illman
¶¶ LILJENDAL
sö 30.10 kl. 12: Högmässa i kyrkan, SL, Arno Kantola
må 31.10 kl. 11.30–13.30: 7 euros
lunch i Mariagården. Intäkterna till
diakonifonden
ti 1.11 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården, GN
on 2.11 kl. 14: Andakt med nattvard i Rosenkulla, SL, SS
on 2.11 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis, Bebban Reinholm-Saarinen,
Nea Westerholm
to 3.11 kl. 9.30: Öppet Café i Annagården, GN
¶¶ LOVISA
Gudstjänst med små och stora: sö
30.10 kl 10 i kyrkan, af Hällström,
Tollander, Lönnroth, Lovisaklangen
Sommar- och vinterskriftskolans
lektion: sö 30.10 kl 14 i församlingsgården
En Euros Café: ti 1.11 kl 11-13 i församlingshemmet. Ingång från gården
Pensionärsföreningen: ti 1.11 kl 13 i
församlingsgården
Morgonmässa: on 2.11 kl 8 i kyrkan,
af Hällström

En skön start på det nya året, ljus, gemenskap,
rekreation, upplevelser och trevliga utfärder i
Almuñécar 12–20.1.2017

Pris: 680 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell i
dubbelrum, riklig frukost och middagsbuffé. Mera info
och anmälningar: verksamhetsledare Kalle Sällström,
kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner

Annonsera i Kyrkpressen!

Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

Morgonkaffe: to 3.11 kl 8:30 i Tikva
Enligt Markos: to 3.11 kl 18 i kyrkan
På kommande:
Parentationsgudstjänst lö 5.11 kl 16
i kyrkan
¶¶ PERNÅ
Sarvsalö pensionärskrets: to
27.10 kl. 12.00 i Byagården, Minna
Silfvergrén.
Tvåspråkig högmässa: sö 30.10 kl.
10.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén,
Marcus Kalliokoski. Efter mässan
födelsedagsfest i Sockenstugan,
för dem som fyllt eller fyller 70, 75
eller 80 år under året.
¶¶ SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 30.10 kl. 12,
Mässa. Camilla Ekholm, Camilla
Wiksten-Rönnbacka, gudstjänstgrupp
Kyrkokören: Må 31.10 kl. 18, Sibbo
kyrka. Övar fr.o.m. 7.11 måndagar kl. 18 i Kyrkoby församl.hem.
Mauriz Brunell
Bibelstudium i Paipis: 2.11, 9.11,
16.11, 23.11 kl. 18, Norra Paipis Bykyrka (tema: Första Korinthierbrevet). Stefan Djupsjöbacka
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 28.10
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i
Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 30.10
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Terho, Enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Heikel-Nyberg,
Enlund, Henricson. Roströsten
medverkar. Kyrkkaffe.
Må 31.10
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob.
Gertrud Strandén.
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i
ungdomslokalen. Romberg.
Ti 1.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Dag-Ulrik Almqvist.
kl. 13–14.30: Musiklek i Bokvillan,
Tavastvägen 125. Isaksson.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan
10 E. Anna Maria Böckerman: Nya
psalmer.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans krypta. Busck-Nielsen,
Böckerman.
On. 2.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån.
Isaksson
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t
Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman.
To 3.11
kl. 13-15: Musiklek i Bokvillan,
Tavastvägen 125. Isaksson.
kl. 17: Kristen djupmeditation i
maria kapellet.
Middagsbön i Johanneskyrkan
vardagar kl. 12.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi

Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl.
9-14, on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fr 28.10 kl. 19: samling för män (2
vån). Folke Helenius: Gå ut i hela
världen. Diskussionskväll.
Lö 29.10 kl. 16-18: Med Pippi som
förebild - berättelser om flykt och
misshandel och om att ta makten
över sitt eget liv (2 vån). Soheila
Fors berättar om sina egna och
andras erfarenheter. Fritt inträde.
Frivillig avgift för serveringen. Välkommen. Arr. Kvinnor mitt i livet
(Matteus församling) och Kyrkans
central för det svenska arbetet.
Sö 30.10 kl. 12: högmässa, Stefan
Forsén, Mimi Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 30.10 kl. 16: mässa med fridsföreningen i södra Finland. Kaffeservering.
Ti 1.11 kl. 18.30-20.30: kyrkokören
övar i Matteussalen. Mera info: Mimi
Sundroos, 040-5840296.
On 2.11 kl. 15.30-16.30: Vår Ton (fd.
Roströsten), Mimi Sundroos.
On 2.11 kl. 17.30: Matteus.nu - en
serie om vår kristna tro | Är Gud
Ande eller…?. Program: kl. 17.30 äter
vi tillsammans, kl. 18 mässa med
församlingens ungdomar, kl. 18.30
Matteus.nu - tankeväckande dialog
och fri diskussion. Anmälningar
(för att kunna beräkna maten) via
Facebook, matteus.fors@evl.fi eller
050-3803933. Samlingarna leds av
kyrkoherde Stefan Forsén. Temat
nästa gång: Har livet en mening?
Kom med!
On 2.11 kl. 18: Matteus Ungdom
-mässa. Kort mässa med bönevandring. Kyrkfika efteråt.
To 3.11 kl. 13-14.30: Torsdagsträffen,
Johan Hallvar. Kaffeservering 3 euro.
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botbygårdsvägen 5
Lö 5.11 kl. 18: mässa till de avlidnas
minne och ljuständning, Stefan Forsén, Helena Rönnberg, Mimi Sundroos. Vid mässan nämns namnen
på alla de församlingsmedlemmar
som avlidit under året och för var
och en tänds ett ljus.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fre 28.10
kl. 10: Hålligång med lek & sång i
Hagasalen, Vesperv. 12. För barn
0-5 år med förälder. Kaffeservering
efteråt. Ledare Juliana Mikkonen.
Lö 29.10
kl. 09.30: Familjefrukost i Hagasalen, Vesperv. 12. En skön lördagsmorgon tillsammans med andra
barnfamiljer. God frukost, gott
kaffe, goda samtal och massor av
leksaker! Välkomna med!
Sö 30.10
kl. 10: Gemensam gudstjänst för
hela församlingen i Månsas kyrka.
Barnkören och Hålligånggrupperna
medverkar med sång. Efter gudstjänsten blir det kyrklunch.
Petrus Outreach - en gemensam
insats: för de mest behövande. Kom
med och hjälp i något av de olika
projekten du med! Hör av dig till petrus.fors@evl.fi så får du mer info.
Må 31.10
kl. 10: Hålligång med lek & sång
i Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16. För barn 0-5 år med
förälder. Kaffeservering efteråt.
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HIMLALIV

RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 28.10 Hilkka Olkinuora, Ingå (repris från 22.10.2015) Sö 30.10 9.03
Ett ord om helgen Må 31.10 Ingemar
Johansson, Mariehamn Ti 1.11 Gunnel M. Helander, Hangö (repris från
27.9.2010) Ons 2.11 Andreas Forsbäck, Ekenäs To 3.11 Maria Björkgren-Vikström, Borgå.

Fre 28.10 Jan-Erik Nyberg, Jakobstad
Sö 30.10 Erik Vikström, Borgå Må
31.10 Bevarade ord: Margareta Melin. Uppläsare: Monica Heikel-Nyberg
Ti 1.11 Kristina Fernström, Helsingfors
Ons 2.11 Katekesen. Redaktör: Hedvig Långbacka (repris från 19.9.2000)
To 3.11 Gunilla Teir, Lappfjärd (repris
från 7.9.2014).

Sö 30.10. Högmässa med Vanda
svenska församling. Predikant, liturg och förebedjare: Kaj Andersson.
Nattvardsliturg: Martin Fagerudd. Organist, kantor och körledare: Anders
Ekberg. Kör: ViAnda. Violinackompanjemang: Heidi Åberg-Ylivaara.

VEGA

VEGA

Ledare Juliana Mikkonen.
Ti 01.11
kl. 10: Babyrytmik i Hagasalen,
Vesperv. 12. En sångstund för bebisar mellan 0-12 månader med
förälder. Ledare Liisa Ahlberg.
kl. 19: Förbön och tack i Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Fredrik
Kass, Lassus och Ahlberg. Förbönsämnen tas emot till tfn (09)
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12
och per e-post pray.petrus@evl.fi
Ons 02.11
kl. 10: Hålligång med lek & sång
i Munkhöjdens kyrka, Raumov.
3. För barn 0-5 år med förälder.
Efteråt åker vi till Café Torpet. Ledare Juliana Mikkonen.
kl. 13: Bibeleftermiddag i Hagasalen, Vesperv. 12 med Stig-Olof
Fernström. Vi dricker kaffe, ber
och sjunger.
kl. 14.30: Barnkör i Hagasalen,
Vesperv. 12. Alla barn från 6 år
uppåt varmt välkomna! Ledare
Liisa Ahlberg.
To 03.11
kl. 10-12: Öppet hus och diakoni
på Café Torpet, Köpingsv. 48.
Möjlighet till enskilt samtal och
bön med diakonissorna.
kl. 19.00: Petrus Vokalensemble i
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev.
12. Introkurs för ovana körsångare
18-19, även mer vana körsångare
välkomna. Ledare Peter Hilli.
Övrigt
5.11 kl. 16.00: Parentation i Månsas kyrka. Vi minns de som avlidit
under året och läser upp derasnamn, tänder ljus och håller en
liten andakt tillsammans. Björk,
Thylin, Ahlberg och Hilli. Petrus
vokalensamble medverkar.
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Johanneskyrkan fredag 11.11: kl. 19
Oratoriet Johannes Döparen/ Johannes Kastaja/John the Baptist.
Heikki Sarmanto i nytt oratorium.
Libretto Kim Rich USA. I rollerna
bla Maria Lund och Jarmo Mäkinen.Johanneskyrkan fyller 125 år
denna höst.
Helsingfors prosteri och de gemensamma arbetsformerna är
med i Helsingfors bokmässa: 2730.10.20216. Monterns nummer är
6h81. Tidningen Helsingfors Extra
utkommer till mässan. Dessutom
är vårt prosteri med i Hbl:s bokmässobila.
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019--0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv
när Du behöver stöd! Du kan
dessutom skriva ett handskrivet
brev till Kyrkans brevjour, PB 210,
00131 Helsingfors, som behandlas
anonymt och konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar måndag till
torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 30.10. um 11 Uhr: Gottesdienst
mit Amtseinführung von Matti
Fischer
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 29.10 kl. 18: Helgsmålsbön
– Musikandakt. Markku Heikin-

heimo, orgel.
Sö 30.10 kl. 11: Högmässa. Ahlfors, Laakkonen-Yang.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor sö 30.10. Vi inleder Reformationens märkesår:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti,
Kronlund, Malmgren. Mauri Saarikoski, violin. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. Ahlbeck,
Wikman. Kyrkkaffe.
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa.
Ertman, Wikman. Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Mozarts Requiem: Hagalunds kyrka
sö 30.10 kl. 18. Över 200 sångare:
Kammarkören Novena, EsVoces,
Kråksången, Kauniaisten kirkkokuoro, Laulumieli, Leppävaaran
seurakunnan kuoro kaikille, Tapiolan
seurakunnan kamarikuoro, Tapiolan
kuoro kaikille. Tiia Saari, sopran,
Nina Kronlund, alt & musikledning,
Juho Punkeri, tenor, Kullervo Latvanen, bas, Markus Malmgren, orgel,
Eeva-Liisa Malmgren, dirigent för
grupperna Kör för alla. Fritt inträde.
Maurice Duruflés Reqiuem: Esbo
domkyrka to 3.11 kl. 19.30. Kammarkören Novena. Jukka Heroja,
cello, baryton, Nina Kronlund, mezzosopran, dirigent, Markus Malmgren, orgel. Fritt inträde & program.
Veckomässa: Södriks kapell, Kirstiv. 24, on 2.11 kl. 12, von Martens,
Kronlund. Kyrkkaffe.
Dystra landskap?: Går livet i mörka
färger? Har de ljusare nyanserna i
livets färgpalett tagit slut? Vad kan
du, jag, vi tillsammans göra för att
hitta ljusare nyanser? Kom med och
prata bort en stund över en kopp
kaffe eller te. Vi träffas varannan
måndag och pratar kring ett tema
eller om allt mellan himmel och
jord. Kom som du är och när det
passar dig! Ingen förhandsanmälan
behövs. Vi samlas i Olars kyrka,
svenska sidan, varannan må kl.
13-15: 31.10, 14.11 och 28.11. Välkommen! Mer info: 050 432 4323, epost nina.wallenius@evl.fi
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10, varje må och to kl. 10-12.
Diakoniarbetare på plats, man kan
komma in i olika ärenden, beställa
längre tid till själavård, för utredning
av ekonomiska bekymmer m.m.
Samlingar för seniorer & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 1.11, Karabacka kapell to 3.11.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, varje ti kl. 12-14.
Handarbetsgruppen: Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19.
Diakonin tar emot nya yllesockor:
Vi samlar in nya yllesockor, alla
storlekar från barn till vuxna behövs, och ger dem vidare åt mindre
bemedlade. Sockorna kan hämtas
till Kyrktian, Kyrkog. 10, må-fre kl.
9-15. Mer info: Nina Wallenius, 050
432 4323, nina.wallenius@evl.fi
¶¶ GRANKULLA
To 27.10 kl. 10-11 Lovsång och
bön: i övre brasrummet, Catherine
Granlund.
Fr 28.10 kl. 18 Andakt för ungdomar: i kyrkan, Daniel Nyberg, Heli
Peitsalo, Marlen Talus-Puzesh,
Kl. 18.30 Lekkväll: för ungdomar i
Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.
Sö 30.10 kl. 12 Högmässa: Daniel
Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97,
Pippi Collander och Märta Backman.
Kl. 16 Musikfestens öppningskon-

sert: i Grankulla kyrka. Medicin för
hjärta och sinne, Pétur Sakari, orgel.
Biljetter 27,50/17,50 € via Lippupiste eller en timme före vid dörren.
Ti 1.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 2.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet, med pyssel
inför adventsbasaren.
Kl. 18.30 Meditativ andakt med
taizésånger: i kyrkan (sångövning
kl.18 ). Arla Nykvist, Carola TonbergSkogström, Heli Peitsalo.
To 3.11 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet, Catherine
Granlund.
¶¶ KYRKSLÄTT
Biljard & Chill för ungdomar i åk
7 och äldre: onsdagar kl. 15-17 på
Hörnan.
Hörnan MC för åk 5: torsdagar kl
13 – 15 på Hörnan.
Effa på Lyan för åk 3-4: fredagar
kl. 13–16 Prästgårdsbacken 5.
Knatterytmik för föräldrar med
barn i åldern 0-3 år: Torsdagar kl.
9.30 – 11.30. Lyans övre våning
(ingång baksidan). Även äldre syskon är välkomna med.
Högmässa: sö 30.10 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Höglund, Joki.
Sång och bön i koret: må 31.10 kl.
18.30 i Kyrkslätts kyrka.
Diakonisoppa för mindre bemedlade: måndagar och torsdagar kl.
11.30–12.30 i församlingshemmet.
Kyrkoherdeämbetet öppet måto kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 30.10: Gudstjänst kl 11 i SvH, Kim
Rantala, Paula Sirén
Ti 1.11: Mammor, pappor och barn
kl 10 i SvG
Ti 1.11: Tisdagsklubben kl 13.3015.30 SvG
Ons 2.11: Diakonikretsen kl 13 i SvH,
Svenska veckans kaffekonsert,
Tarja Mäki-Latvala (sång), Jyri Häkkinen (cello), Paula Sirén (piano)
¶¶ VANDA
Högmässa: sö. 30.10 kl. 10 i S:t Lars
kapell. M. Fagerudd, K. Andersson,
A. Ekberg, H. Åberg-Ylivaara violin.
Radiering i radio Vega. Efter högmässan konfirmandträff i Bagarstugan för församlingens konfirmander
från 1966.
Veckomässa: ons. 2.11 kl. 9 i Vanda
svenska församlings diakoniutrymme, Vallmovägen 5A, 2:a vån.
A. Paavola.
ViAnda-kören: övar ons. 2.11 kl.
12.00 på Helsinggård, Konungsvägen 2.
Kvällsmässa: ons. 2.11 kl. 18 i S:t
Lars kapell, lilla salen. M. Fagerudd,
A. Ekberg.
Ungdomskväll: i Bagarstugan ons.
2.11 efter kvällsmässan.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan to 3.11 kl. 9.30 –12 i klubbutrymmet i Myrbacka, Strömfårav. 13.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Kyrkokonsert: lö 29.10 kl. 19 i Tenala kyrka. Kristoffer Streng, sång,
Olav Söderström, ackomp. Fritt
inträde, programblad 15 €.

Högmässa sö 30.10:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Cleve, Burgmann.
Kl. 12 Snappertuna kyrka, Wilman,
Burgmann.
Psalmeftermiddag: sö 30.10 kl. 14 i
Bromarvs kyrka, Wilman, Nygård.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Israeliska danser: fre 28.10 kl 18 i
församlingshemmet. Unnérus.
Högmässa med nya psalmer: sö
30.10 kl 10 i Ingå kyrka. Hellsten,
Gustafsson Burgmann.
Församlingsträff: ons 2.11 kl 14 i
Prästgården. Lindström, Sjöblom.
Familjecafé: to 3.11 kl 9.30-12 i
församlingshemmets källarvåning.
Högström, Eklund, Lindström.
Kyrkofullmäktige sammanträder:
to 3.11. kl 18 i församlingshemmet.
Tvåspråkig gudstjänst med gemenskapsmåltid: sö 6.11 kl 17 i församlingshemmet (måltiden är gratis).
Anmäl Dig (för serveringens skull)
senast 1.11 kl 12 tel 09-2219 030
eller per e-post: inga.kansli@evl.fi.
Medverkande. Hellsten, Gustafsson-Burgmann, Sköld-Qvarnström.
¶¶ KARIS-POJO
Högmässor, Sö 30.10:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Ti 1.11. kl 13.30: Svenska kretsen
samlas i Virkby kyrka. Taxi.
Obs! Lö 5.11. kl 13.00: Alla helgons
dag. Högmässa i Lojo kyrka. Lojosamfundet medverkar. Johanna
Hagert sjunger. Kyrkkaffe. Taxi.
Lö 5.11. kl 16.00: Alla helgons dag
tvåspråkig andakt i Virkby kyrka.
Taxi.
Ti 8.11. kl 16: Sorggruppen samlas.
Församlingen erbjuder en möjlighet för dem, som har förlorat en
nära människa, att mötas som en
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VEGA

Har känslorna
med i varje
uppdrag
Henry Marjamäki vet vad döden innebär. Han har begravt
över 1 000 personer.
Himlaliv på Arenan och i Yle
Fem må 31.10 kl.18.30, repris
ons 2.11 kl.22.30.

sorggrupp för att dela tankar kring
förlust och död. Genom att gå
tillsammans kan vi hjälpa varandra
att komma en bit på vägen. Sorggruppen samlas ca 6 gånger under
hösten. Första mötet hålls på
tisdag den 8.11.2016 kl 16 i Virkby
kyrka, Virkbyvägen 1, Lojo. Då bokar vi nästa möten. Om Du vill veta
mer kontakta Raimo Kuismanen,
Lojo församling, mobil 044 32 84
357 eller raimo.kuismanen(a)evl.fi.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.10 kl. 10: Kommenterad högmässa
i kyrkan, Sundell, Grönqvist, Lehtonen.
Konfirmanderna inleder sina kyrkogångar.
On 2.11 kl. 18: Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 30.10 kl. 11: Gudstjänst i kyrkan,
Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 30.10 kl. 11: Gudstjänst i kyrkan,
Killström, Granlund. Samling för 2017 års
konfirmander.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.10 kl. 11: Gudstjänst i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 30.10. kl. 11: Högmässa i kyrkan, Vuola.

ÅBO

to. 27.10: kl. 18 Bönesamtalsgruppen,
Aurelia
sö. 30.10: kl. 12 Högmässa, Aurelia
kl. 16 Mässa, St. Karins kyrka
må. 31.10: kl. 14 Missionskrets, Aurelia
ons. 2.11: kl. 12 Frukostklubben, Svenska
Klubben (Aurag. 1)
kl. 13-15 Café Orchidé, Aurelia
kl. 18 Veckomässa, Aurelia
to. 3.11: kl. 18 Bibelsamtalsgruppen, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

24 sö e pingst, 30.10:
Högmässa kl 12
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

MARIEHAMN

29.10 Klädbytardag: (festkläder) och
rättvisemärktfrukost serveras kl. 9-12 i
Villa Carita.
Katolskmässa: kl. 10 i S:t Mårtens.
Konsert: kl. 18.30 i S:t Görans, Good
News, Gud Ske Lov och To the Lord.

30.10 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G S,
G K, Freda’kören.
Allsång: i Ansvarsveckan med ljuständning kl. 18 i S:t Görans, Kim Åström –
solist. Tema: Fred och solidaritet.
03.11 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t Görans,
G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet,
pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Lördag 29.10 kl. 18.00: Musik i höstkvällen i Vårdö kyrka. Pipsa Juslin.
Söndag 30.10 kl. 11.00: Högmässa
i Sunds kyrka. Roger Syrén, Pipsa Juslin. Göran Fagerlund predikar.
Måndag 31.10 kl. 18.00: Familjekväll i
Sunds församlingshem med Kati Juntunen. Andakt, sånger och pyssel.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

To 27/10 13.00: Molpe missionssyförening
i Bykyrkan.
Fre 28/10 18.30: Karacafé i Församlingshemmet. Gäst: Anita Ismark.
Lö 29/10 14.00: Pysselcafé för Nordkorea.
Sö 30/10 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 31/10 9.30: Livets bröd, Församlingshemmet.
Må 31/10 18.30: Mamis och papis, Församlingshemmet.
To 3/11 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
Fre 4/11 18.30: Kvinnocafé i Församlingshemmet, tema Bröstcancer, två drabbade
kvinnor kommer och berättar samt ordförande för Malax-Korsnäs cancerklubb.
Lör 5/11: Alla helgona program med busskjuts tillbegravningsplatsen, högmässa
med ljuständning i kyrkan och program
med servering i församlingshemmet. Busskjuts hem för de som önskar ca klockan
14. För mera info och anmälan kontakta
diakon Hanna Östman.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Kvällsmässa: lö 29.10 kl 18 i Dagsmark
bönehus, Saarinen, Martikainen
Högmässa: sö 30.10 kl 10 i Sideby, Saarinen, Martikainen. Transport 0400-763325
Gudstjänst: sö 30.10 kl 12 i K.stads förs.
hem, Saarinen, Martikainen
Missionssyförening: må 31.10 kl 13 i Dagsmark bönehus
Missionsstugan: on 2.11 kl 12:30 i K:stads
förs.hem
Pärlbandet: fr 11.11 kl 19 i K:stads förs.
hem, Carola Salo-Back. Anmäl senast 8.11
till G Lassus 050-3364216 eller kansliet
06-2211073

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes

AT
K
IC
Just nu håller jag på med förberedelserna för en Öppet hus-dag som vi ordnar i församlingen den 19.11. Då bjuder vi
in allmänheten att komma och bekanta
sig med vår vackra kyrka och äta lussekatter och svensk ärtsoppa på gula ärter.
Jag är född och uppvuxen i Olaus Petri
och församlingen är en stor trygghet
för mig. Min pappa var mycket engagerad och jag fortsätter i hans fotspår. Gemenskapen är jätteviktig för mig.

”Jag fortsätter i pappas
fotspår.”
Ulrika Emmerstedt, Olaus Petri församling
På ”Inprickat” delar församlingsmedlemmar med sig av något
församlingsprogram de har prickat in i kalendern.
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Lö 29.10 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
Santa Marian kuoro, S.Lindén. Vi sjunger
tillsammans ur det nya finska psalmbokstillägget.
Sö 30.10 kl 12: Högmässa Lövdahl,
Wikstedt.
Må 31.10 kl 18.30: Sorgegruppen i Arken.
Övermark
Fr 28.10 kl 18.30: Karasamling i förs.hemmet, Bengt-Eric Rönn.
Sö 30.10 kl 18: Förbön o lovsång i kyrkan,
Ingmar Rönn, G.Lindén, A.Jakobsson,
Carling, E.Tikkala, lovsångsgruppen.
Pörtom
Sö 30.10 kl 10: Knattegudstjänst Sundqvist, G.Lindén, dagklubben, barnledarna, Pörtom musikgäng.
Sö 30.10 kl 11: Fest för årets 70 åringar i
förs.hemmet, Carling, Sundqvist.
To 3.11 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, Marianne Liljeström, Sundqvist,
G.Lindén, Seniorsångarna, Carling.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö kl 14: Gudstjänst, Kurt Hellstrand
(pred.), Björklund (lit.), Brunell.
Må kl 10: Familjeklubben, Norrgård.
Må kl 13: Minior, Norrgård.
Må kl 14.30: Junior, Norrgård.
Ti kl 13: Missionssyföreningen.
On kl 18: Kyrkokören, Brunell.

KORSHOLM

Gudstjänst: 30.10 kl 10 i Korsholms
kyrka, Bergström och Källström
Taizémässa: 30.10 kl. 18 i Smedsby
församl.g. Bergström och Källström.
Missionssyföreningen: 31.10 kl. 13 i
Smedsby f.g.
Diakonimottagningen stängd 3.11

KVEVLAX

Barnkören övar: to kl 18 i fh.
Kyrkokören övar: to kl 19 i fh.
Manskören övar: to kl 20.30 i fh.
Tonårscafé: lö kl 19 i ds.
Knattekyrka: sö kl 10, Lundström, Andrén,
dagklubbsledarna, Barnkören. Ljuständning, barnpsalmer, rörelsesånger, efteråt
servering. Ta gärna med gosedjur.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Bön för bygden: må kl 19 i Krubban.
Läsa Bibeln tillsammans: må kl 19 hemma
hos K&B Rönn på Lamaslotvägen 240 i
Västerhankmo.
Junior för lågstadiebarn: ti kl 13-15.30 i fh.
Tillverkning av mammalådor: ti kl 18 i ds.
Föräldra-barn träff: on kl 10-11.30 i ds.
Junior för lågstadiebarn: on kl 13-15.30 i fh.
Symöte: on kl 18 i ds.
Karakaffe: to 3.11 kl 9.15 i ds.
Hjälpledarutbildning: to 3.11 kl 15.15 i fh.
Försäljare sökes till Julcafé: fr 25.11 kl.14-18
hålls Julcafé med hantverks- o missionsförsäljning i församlingshemmet i Kvevlax.
Är du intresserad? Kontakta pastorskansliet på tfn 3462300 eller e-post kvevlax.
forsamling@evl.fi och boka bord. Hyran
är 20 € / bord. Arr: Missionskommittén i
Kvevlax församling.

MALAX

Gudstjänst: sö 30.10 kl 10 i kyrkan. Norrback, Lax.
Karacafé: må 31.10 kl 10 i Socken.
Ekumenisk bön: ti 1.11 kl 18 i Betel.
Tro i vardagen: on 2.11 kl 12 i KH. Sång,
diskussion och kaffe.
Församlingens körer: övar torsdagar i
KH. Trallarna kl 17.45 och Projektkören kl
19. Gemensam kaffestund kl 18.30. Du
som är intresserad av att sjunga, kom
med i gemenskapen!
Malax Kyrkliga Samfällighet söker en
Ekonomisekreterare. Mera info på
Malax församlings hemsida www.malaxforsamling.fi

PETALAX

Gudstjänst: 30.10 kl. 11. Björklund,
Brunell.

REPLOT

Högmässa med skördefest: sö kl. 10 i Replot kyrka. Replot Martha, Kaski, Wargh.
Skördefestlunch: i försh. sö 30.10 kl. 11-14
till förmån för hjälpbehövande när och
fjärran. Kåldolmar och rulltårtsbakelse.
Pris: vuxna 10 €, barn under 12 år 6 €,
barn under 3 år gratis.
Dolda skatter i vår psalmbok: sö 30.10
kl. 17 i Replot försh. Michael och Karolin
Wargh presenterar sällsynta psalmer i vår
psalmbok. Servering.
Diakonisyföreningen: ti 1.11 kl. 13 i Replot fh.

SOLF

Högmässa: sö kl. 10, Audas-Willman,
Wargh, Emma Strömbäck, cello.
Söndagsskola: sö kl 10.
Pensionärsutfärd till Björköby: on 9.11.
Anmälan senast 2.11 till pastorskansliet
06-3440 026 eller solfs.forsamling@evl.
fi. Pris: 10 €. Buss från förs.hemmet kl.
12 via Solfvägen och Strandvägen.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Ralf Sandin avskedspredikar, Tia-Maria Nord, Mikael Heikius,
Monica Heikius, solosång. Avskedskaffe
för Sandin o Nord.
Morgonbön: to 3.11 kl 9 Forslund, Andersson.
Församlingens sorgegrupp: börjar to 10.11
kl 18 på diakonibyrån, Vasaespl 3E. Anm
tfn 06 3261 309. Ledare Mikael Forslund o
Kerstin M. Borg.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Jessica Emaus.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 11 Per Svenfelt, Hänninen.
Vi sjunger ur psalmbokstillägget. Brändö
kyrkokör, dir. Dan Andersson, AV-stråkarna, dir. Päivi Löfroth. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYRKA
Allsångskväll: med nya psalmbokstillägget
sö kl 18 Sundomkören, dir Monica Heikius,
kompband, Camilla Andersson, flöjt. Catharina Östman berättar om de psalmer
hon skrivit eller översatt texter till. Andakt
Hänninen.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 28.10 kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Roger Pettersson, Öhland.
Sö 30.10 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Håkan Granvik. Textläsare
Paula Ahlvik, dörrvärdar Överesse.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Erik Vikström. Program för barnen. Servering.
Fr 4.11 kl 13.30: Nattvard i Esselunden,
Granlund, Ravall.
-kl 14.30: Nattvard i Essehemmet,
Granlund, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.
Lö 5.11 kl 10: Allahelgonadagens högmässa i kyrkan, Granlund, Ravall. Håkan
Ahlvik, klarinett. Textläsare Viveca Björk,
dörrvärdar Lappfors.
-kl 19: Ljuständning för dem som avlidit
sedan senaste allhelgona, kyrkan. Granlund, Ravall, Cederberg, Församlingskören. Nils-Oscar Frantz, flöjt och sång.
Sö 6.11 kl 18: Kvällsgudstjänst med nya
psalmer i församlingshemmet, Granlund,
Ravall, Gloriess. Textläsare Niclas Fagerholm. Servering efteråt.

JAKOBSTAD

Sö 10.30: Söndagsskola med små och
stora i FC. Gemensam lunch.
12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Sture Vargh.
17: Fokus i FC. “Tillbedjan – Livets mening.
Hur då?”, del 2, Boris Salo. Teddy & Kidz.
On: 13.30 Andakt med nattvard på Folkhälsan, Salo, Östman.
To 13: Andakt med nattvard på Mariahemmet, Turpeinen, Wester.
14: Andakt med nattvard på De Gamlas
Hem, Turpeinen, Wester.
18 SLEF:s missionsafton i FC. Robert Ek
berättar om arbetet i Etiopien.
18.30: Bibel- och bönegrupp för kvinnor i
Bonäs prästgård.
19: Kvinnocafé i FC. ”Allt har sin tid”, Catharina Englund.

KRONOBY

Gudstjänst: sö 30.10 kl 10.00, Ventin,
Ellfolk-Lasén, Pedersöre Sångkör, Mikael
Björklund dir. Kyrkkaffe, scoutkåren Brobyggarna
Samling: sö 30.10 kl 18.00 i Söderby bönehus, Albert Häggblom, sångprogram
Karagruppen: ti 1.11 kl 18.00 i fh
Musiklekis: on 2.11. kl 9.30 i fh
Församlingslunch: alla helgonsdag
5.11 kl 11.00 i fh, anm. senast 31.10 till
0505377760

LARSMO

To 27.10 kl. 19 Karasamling: vid Inremissionshemmet. Kvällens gäst är Ralf
Hagström.
Lö 29.10 kl. 19 Lördagssamling: i
församlingshemmet. Tema: ”Be för
varandra”. Jens Sjölind m.fl. medverkar.
Servering, barnpassning.
Sö 30.10 kl. 10 (Obs vintertid) Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, sång Ungdomskören. Kyrkvärd: Risö, Grev. Vinterskriftskolan samlas kl. 10-14.
- kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Wiklund.
Kyrkkaffe.
Kansliet är stängt torsdag 3.11.

avlidna församlingsmedlemmar sedan senaste allhelgona. Portin, Johansson, Kung.
Lö 5.11 kl 10: Högmässa i kyrkan.
-kl 19.30: Möte i Emaus bönehus.
Sö 6.11 kl 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka.
-kl 14: Möte i Emaus bönehus.

TERJÄRV

Körernas samövning: ikväll 27.10 kl 18.30
i förs.h
Bön och lovsång: fr 28.10 kl 18.30 i förs.h,
diakon Hanna Byskata medv.
Öppet hus: fr 28.10 kl 19 för ungdomar i

nya ”Zellarn.”
Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan: (obs sommartiden slutar!) sö 30.10 kl 10, biskop
emeritus Erik Vikström; khden; kantorn;
barnkören; kyrkokören; manskören;
Mariat; Stig Dahlvik, Robert Slotte, och
Samuel Forsblom, trumpet. Efter gudstjänsten återinvigning av det nyrenoverade
församlingshemmet, servering, återinvigningsfest. Ta gärna egen psalmbok med.
Välkommen!
Karasamling: må 31.10 kl 19 i förs.h. Jan
Nygård medv.

LEDIGA TJÄNSTER
Förbundet KFUK i Finland söker

en generalsekreterare
för verksamhetsperioden 1.3.2017–
28.2.2021. Läs mer och lämna din ansökan
senast den 11 november kl. 16:

www.ywca.fi

Förbundet KFUK i Finland (Förbundet Kristliga Föreningar av Unga
Kvinnor i Finland rf) arbetar för att stödja flickor och
kvinnor såväl i Finland som internationellt.

Vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets
förvaltningsverk lediganslås en

tjänst som TRANSLATOR

Ansökningsannonsen i sin helhet kan läsas på www.evl.fi/
rekrytointi. Ansökan bör lämnas in via samma service.

Vaktmästartjänsten vid domkapitlet
i Borgå stift

NYKARLEBY

Lön utgår från kravgrupp 403. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.

PEDERSÖRE

Ungdomskväll: Fr 20 i Lyjo, Purmo (Obs
ingen samling i Bennäs!)
Sångkväll: Lö 19 i Forsby bykyrka, Mikael
Kallman, Hans Häggblom, Forsby sångkör, M. Sandstedt-Granvik
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Erikson,
Sandstedt-Granvik, textläsare Nina
Wikström, dörrvärdar Karby
Sammankomster:
- Sö 15 i Flynängens böneus, Fredrik
Snellman
- Sö 18 i Kyrkostrands församlingshem
Nattvardsgudstjänster:
- Må 13.30 i Flyngärdets pensionärshem,
Erikson, Eklund
- To 3.11 kl. 14 i Hedbo seniorboende,
Häggblom, Sandstedt-Granvik
- Fr 4.11 kl. 14 i Pedersheim, Erikson
Symöten:
- Må 13 i Forsby bykyrka
- Ti 13 i Lövö bönehus
- Ti 13.30 Sundby-Karby i Sundby byahem, Eklund
- Ti 13.30 Hedbo seniorboende

PURMO

Fr 28.10 kl 20: Ungdomssamling i Lyjo,
Lassila.
Sö 30.10 kl 12: Gudstjänst för stora och
små i kyrkhemmet, Granlund, Johansson.
Må 31.10 kl 19.30: Salamu i kyrkhemmet, Kung.
On 2.11 kl 13: Kort nattvardsmässa för alla i
kyrkan, Portin, Johansson, Kung.
-kl 19: Mariamoment i prästgården.
To 3.11 kl 14: Nattvard i Purmohemmet,
Portin, Johansson.
Fr 4.11 kl 19: Ljuständning i kyrkan för

Kallio har beviljats tjänstledighet
23.6.2016 - 4.5.2017.
Församlingspastorn i Grankulla
svenska församling Daniel Nyberg
har förordnats att fortsättningsvis
sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.12.2016
- 4.5.2017.
Tjänsteförordnande har utfärdats
för kyrkoherden i Kvevlax församling Anders Lundström till kaplanstjänsten i Vasa svenska församling
från 9.1.2017.
Kaplanen i Johannes församling
Monica Heikel-Nyberg har återtagit sin ansökan till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling.
Vaktmästartjänsten vid Domkapitlet i Borgå stift har förklarats
ledig att sökas senast 21.11.2016
kl. 15.
Ordförandena i de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd för perioden 2017-2018 har
förordnats enligt följande:
Hangö: Kyrkoherde Anders Laxell
Korsholm: Kyrkoherde Jari-Pekka
Friman
Kristinestad: Kyrkoherde Martti
Toivanen
Kronoby: Kyrkoherde Anders
Store
Malax: Kyrkoherde Mats Björklund
Pargas: Kyrkoherde Juho Kopperoinen
Pedersörenejden: Kyrkoherde
Lotta Endtbacka
Raseborg: Kyrkoherde Pentti
Raunio

LEDIG TJÄNST I STIFTET

NEDERVETIL

NYKARLEBY
Fr kl 19 Lovsång och förbön: fh, gäst Rebecka Holmgård
Lö kl 18 Lettlandsafton: fh, hälsningar o
bilder från Lettland
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman, Ringwall
Må kl 18 Kenyamission: fh, Charles
Isaksson
Ti kl 13 FMS-mission: fh
On kl 18.30 Reflexspårning: pappabarnkväll, Sparvboets villa
MUNSALA
Sö kl 10 Högmässa: Sandvik, Lönnqvist
To kl 9 Räfstalko: gravgården, servering.
Ta egen räfsa med.
JEPPO
Sö kl 10 Kvällsgudstjänst: fh, Sandvik,
Lönnqvist
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 9.10.2016 har teologie magister Camilla Brunell ordinerats
till prästämbetet och förordnats till
församlingspastor i Vasa svenska
församling från 10.10.2016 tills
vidare.
Pastor Jan-Gustav Björk har förordnats till en projektanställning i
Jakobstads svenska församling 1.8
- 30.11.2016 på deltid (50 %).
Kyrkoherden i Kronoby församling Markus Ventin, som avgår
31.1.2017, har förordnats att sköta
samma tjänst 1.2 - 30.6.2017.
Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Vasa svenska församling Tia-Maria Nord upphör på
egen begäran 31.10.2016.
Tf kyrkoherden i Kristinestads
svenska församling Daniel Norrback har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1 - 31.12.2017.
Prosten Anders Kronlund har förordnats att sköta en kaplanstjänst
(50 %) i Vörå församling 1.11.2016
- 31.1.2017.
Pastor Outi Laukkanen har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling
1.12.2016 - 31.8.2017.
Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Kvevlax församling Anders
Lundström upphör från 9.1.2017 på
grund av egen uppsägning.
Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax
församling har förklarats ledig att
sökas senast 21.11.2016. kl. 15.
Församlingspastorn i Johannes
församling Johanna Björkholm-

Ansökningstiden går ut den 11 november 2016 kl. 15.45.

Domkapitlet i Borgå stift söker ny vaktmästare till ämbetshuset
i Borgå. Av sökanden till tjänsten förutsätts lämplig examen på
institutnivå eller annan lämplig utbildning, samt besittande av sådan skicklighet och förmåga som skötseln av tjänsten förutsätter.
Av tjänsteinnehavaren krävs utmärkta skriftliga och muntliga
kunskaper i svenska och goda skriftliga och muntliga kunskaper
i finska. Tjänsteinnehavaren bör tillhöra Finlands evangelisklutherska kyrka. Tjänsten kräver körkort.

Skriftskola: lö 29.10 kl. 9-12.
Kvällsgudstjänst: sö 30.10 kl. 18.00,
Store, Smedjebacka. Obs tiden!

DOMKAPITLET

Tilläggsuppgifter ges av lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson,
tel. 040-142 5214 och notarie Clas Abrahamsson, tel. 040-142
5211.
Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 21.11.2016
kl. 15. Adress: PB 30, 06101 Borgå.

Kristinestads svenska församling lediganslår en tjänst som

byråsekreterare (80 %)
Arbetet inleds 1.2 2017 eller enligt överenskommelse.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402.
Du är noggrann, flexibel, har god samarbetsförmåga och
kan bemöta människor i olika livsskeden. Du sköter medlems- och befolkningsregisterärenden, arkivering samt övriga sekreteraruppgifter. Du ansvarar även för den interna
och externa informationen.
Vi förutsätter att du är medlem av den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland. Du har lämplig merkantil utbildning eller
motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper i MS Office
verktyg och god allmän kunskap i IT-system. Du har utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.
Erfarenhet av kyrklig förvaltning räknas som merit. Till ansökan bifogas CV.

MEDDELANDE
Kapellets begravningsplats,
engångsgravarna vid avdelning S
På Kapellets begravningsplats förbereds en ny upp
låtelse av de sk engångsgravarna på avdelning S som
uppläts under åren 1975–1978. Engångsgravarna upp
läts utan gravrätt samt kostnadsfritt för 25 år. Gravarna
återgick till samfällighetens innehav utan uppsägning
efter överlåtelsetiden (Kyrkolagen 17:2§).
På området S finns enstaka gravar vars besittningstid är
i kraft. Dessa gravar berörs inte av det här meddelandet.
Gravvårdarna har flyttats till ett lagerområde. Vårdarna
kan inom 1 år överlåtas till de anhöriga ifall så önskas. I
övriga fall övergår gravvårdarna till Esbo kyrkliga sam
fällighet utan vederlag (Begravningslagen 5:14§).
För ytterligare information vänligen kontakta Esbo kyrk
liga samfällighets gravkontor, per telefon 09 8050 2200
eller per epost hautatoimisto.espoo@evl.fi. Gravkonto
ret är öppet vardagar kl. 9.00–15.00.
27.10.2016
Esbo kyrkliga samfällighet

LEDIGA TJÄNSTER
Malax kyrkliga samfällighet

†

Söker en ekonomisekreterare
på 83 % (30 h /vecka).
Ansökan senast 11.11

LEDIG TJÄNST I STIFTET

Ansökningar och frågor riktas till: t.f. kyrkoherde Daniel
Norrback .
e-post: daniel.norrback@evl.fi
tel: 040-5862370
post: Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling

Ansökan skall vara t.f. kyrkoherden tillhanda senast 9.11
2016 kl. 16.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 21.11.2016
kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i
svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 §
avsett straffregisterutdrag.
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BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!
Den här sidan finns till för dig.
Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och
berätta om vad som händer i
DIN församling! Skicka in din
artikel till redaktionen@
kyrkpressen.fi. Redaktionen väljer och
LING
FÖRSAM
redigerar materialet.

I MIN

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsamt, heltidsarbetande
par (f. -89 och -90) önskar
hyra trähuslägenhet i Martins,
Norrstan eller P. Arthur i Åbo.
Tel: 040-7242648
Pålitlig, lugn och skötsam
24-årig kvinna söker en etta i
H:fors. Hyra max
700€/månad. Tel:
044-0407878

UTHYRES

Leschehemmet

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hemmet erbjuder
tryggt
boende
med
utbildad
Leschehemmet
har för
tillfället
några rum
lediga
och
svenskspråkig
personal
dygnet
runt. Kosthållet
föremiljön
är hemlik.
Hemmet
erbjuder
tryggt boende
stås av
en egen
matglad kock.personal dygnet runt.
med
utbildad
svenskspråkig
Vi erbjuderförestås
även sjukskötartjänster,
läkarmottagning,
Kosthållet
av en egen matglad
kock.
fysioterapi,
frisörsjukskötartjänster,
och fotvård samt läkarmottagning,
olika aktiviteter.
Vi
erbjuder även
För kortare frisör
perioder
intervallvård.
fysioterapi,
ocherbjuds
fotvård samt
olika aktiviteter.
För kortare
tillfälletperioder
nyrenoverde
lägenheter
lediga!
För
erbjuds
intervallvård.

Kontakta föreståndare
vice föreståndare Jessica Suomivuori
Kontakta
för mera
mera information,
9970
för
information,040-134
tfn 09 631
110, 040 582 8442
jessica.suomivuori@leschehemmet.org
e-post:
info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 må-to
9-12.
Matteus åldringshemsstiftelse
hyr ut 52 m2 (2 r+k) i Kasberget, Helsingfors, som bostad
för person över 60 med låg
inkomst (rökfri, inga husdjur).
Inte serviceboende. Hyresgästen ska gärna ha anknytning
till östra Helsingfors. Rörrenovering i husbolaget om 1–2 år.
Intresserade ombeds kontakta
hedvig.stenman@welho.com
eller tfn 09-3492613. Ansökan
kan också postas till Matteus åldringshemsstiftelse,
Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors.

Visste du att...
du kan lämna in din
hyresannons
via webben?

När du lämnar in via webben
sparar du också serviceavgiften på 5 euro.
www.kyrkpressen.fi

Vi inom Hugo och
Maria Winbergs stiftelse
bygger framtidens
serviceboende.

Tunahem serviceboende under planering med fokus på vård och
service på svenska, centralt läge och grön oas i Esbo.
Vänligen kontakta Pia Hannuksela, tel 050 346 1207, kl 13-15.
Tunahem serviceboende, Framnäsängen 4, 02230 Esbo.
www.tunaberg.net

Församlingshemmet
firar 80 i Borgå
Församlingshemmet i
Borgå svenska domkyrkoförsamling firar 80 år i
dagarna tre med program
för församlingsmedlemmar i alla åldersgrupper.
Församlingshemmet är i stor
användning och en viktig
träffpunkt för Borgåborna.
Församlingen ordnar egen
verksamhet där, men många
föreningar hyr också in sig
i huset. Domkyrkoförsamlingens församlingshem vid
Runebergsgatan 24 invigdes
år 1936. Domprosten Gustaf Storgårds med maka Ina
hade ivrigt verkat för att få
till stånd en samlingsplats för
verksamheten och bostäder
för en präst och en diakonissa.
Ritningarna är gjorda av arkitekt Lars Sonck och altartavlan i stora salen är målad
av konstnär Hanna Frosterus-Segerstråle.
I dag samlas här bl.a. församlingens körer till sina
övningar, pensionärs- och
missionsluncher, fredscafé, minnesstunder och det
ordnas många större evenemang.
I första våningen finns Café Ankaret, diakonikansliet
med diakonimottagning och
musikrummet samt ett kök
som allmänheten får använda. Caféet är öppet tre dagar
i veckan. Olika konstnärer
ställer också ut sina verk där.
I musikrummet intill ryms
30 personer. Här samlas bl.a.
baby- och knatterytmiken
och mindre grupper. I översta våningen finns Ungdomsvåningen (UV) och kansliet
för barn- och ungdomsverksamheten samt musikkansliet.
¶¶Gunvor Haddas

Församlingshemmet är i stor användning och en viktig
träffpunkt för Borgåborna. Foto: Johan Strand

Program under festdagarna:
To 27.10 kl. 18.30 Kalas på
Ungdomsvåningen, ”Exploring das haus” med kalasservering.
Lö 29.10 kl. 16 Knattekyrka
i Lilla kyrkan, Freddi Wilén,
Camilla Wiksten-Rönnbacka, dagklubbsbarnen.
Servering i församlingshemmet, Café Ankaret.
kl. 18 Fest för hela församlingen i stora salen
Sö 30.10 kl. 12 Högmässa i
domkyrkan, Smeds, Lindgård, avskedspredikan Mia
Anderssén-Löf, Söderström, Helenelund, Gaudeamuskören. Färdtjänst.
Efteråt Festlunch i församlingshemmet. Meny: Batatsoppa, rostbiff med til�-

Ett folk på väg
Varje höst firar Kvevlax
missionskyrka, Elimförsamlingen och Kvevlax
församling en ekumenisk
helg. Årets möteshelg
i Kvevlax arrangerades
14-16 oktober. Som en del

av programmet hölls en
kyrkvandring från Elimkyrkan via Missionskyrkan till
Kvevlax kyrka.
Vid Elimkyrkan fick
vandrarna stämma upp i
lovsång och tillbedjan. Vid

lägg och jordgubbstårta.
Pris: vuxna 10 €, barn 5 €.
Anmälan per e-post vivan.antman@evl.fi eller tfn
019-661 1221 senast 24.10.
Detaljprogram för Fest
för alla 29.10. kl. 18
Välkomstord av Gun Geisor
och Freddi Wilén
Allsång
Festtalare Gunvor Flykt
Musik av barnkören Diskanten
Festtalare Catharina von
Schoultz
Musik av Borgå kammarkör
med solister och band, dir
Eric-Olof Söderström
Servering
Gästartist Jan-Erik Andelin
Musik av Just4Fun
Avslutningsord Mats Lindgård

I MIN

LING
FÖRSAM

Missionskyrkan bjöds det
på undervisning av Kaj
Holtti. Bön, förbön och
kaffe avslutade vandringen
i församlingshemmet vid
Kvevlax kyrka.
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INKAST MONICA VIKSTRÖM-JOKELA

FLYKTINGAR RÄTTVISA

Onödigt?

Kyrkoasyl kan förstärka demokratin

Alla som har läst Nick Hornbys klassiker High Fidelity vet att böjelsen
för att göra upp listor kan vara både en passion och ett gissel. Jag skriver listor när jag blir stressad: franska streck för allt jag ska göra. Det
känns så uppmuntrande att få stryka
över den ena avklarade uppgiften efter den andra. Ibland skriver jag till och med in något jag
redan har gjort på listan, och stryker strax över
det, bara för tillfredsställelsen.
Jag har också en lista över Onödigheter. På toppen konkurrerar sådana uppenbara idiotier som
separat sommar- och vintertid och det där osannolika trafikmärket som efter varenda tunnel på
motorvägen mellan Åbo och Helsingfors talar om
att tunneln du nyss körde igenom nu har tagit slut.
Jag menar: borde jag alls få ha körkort om jag inte
redan har insett den omständigheten?
Längre ner på min lista finns mer seriösa onödigheter, vissa med ett frågetecken. Böckerna, till
exempel. De som min man och jag så ivrigt samlade på oss ända upp i 40-årsåldern. Plötsligt inser man att en stor del av dem inte fyller någon
annan funktion än att stå i bokhyllan. Kan en bok
vara onödig? Det är en lätt hädande tanke - men
vi börjar väga åt att en hel del ägodelar har en
plats på listan över onödigheter.
Intressant är att jämföra sin egen lista över onödigheter med andras: Vad är onödigt för dig men
oumbärligt för mig? I ljuset av den senaste tidens
debatt har jag frågat mig vad som borde finnas
med på vår kyrkas lista över onödigheter. Ska den
kyrkliga vigseln faktiskt stå på den listan? Jag vet
att det fungerar så i många länder: borgerlig vigsel för alla och så en välsignelseakt i någon kyrka om man vill, och jag har varit med om väldigt
vackra välsignelser av ingångna äktenskap. Men
alla de par som verkligen vill vigas i kyrkan? Det
är fråga om en massa människor, en av kyrkans
stora, betydelsefulla kontaktytor till sina medlemmar. Varför skulle kyrkan föra upp vigseln
på listan över onödigheter, bara för att åsikterna går isär om vilka par som får vigas? Dubbla ceremonier höjer ribban
för att ett par alls ska vända
sig till kyrkan.

”Varför skulle
kyrkan föra upp
vigseln på listan över onödigheter, bara för
att åsikterna går
isär om vilka par
som får vigas?”

Vid de stora vägskälen i livet stannar vi upp, och känner fläkten av helighet. Det
gäller också de vägskäl som
inte är officiella sakrament.
Också den som inte brukar
söka sig till kyrkan kan just
då känna att man vill ta de
första stegen på den nya vägen tillsammans med Gud,
vill att hela ceremonin ska
handla om mer än byråkrati och juridik. Vigslar och konfirmationer är idag två av vår kyrkas
mest frekventerade och värdefulla mötesplatser
för dess medlemmar.
Jag hör till dem som hoppas på den dagen då
alla par som vill ingå äktenskap får göra det på lika villkor. Men inte genom att jämlikt frånta alla
par rätten att vigas inför Guds altare, utan genom
att låta alla vigas där. På listan över onödigheter
hör vigseln inte hemma.

Torsten Winter ifrågasätter kyrkoasylen i KP den 20
oktober. Här är några kommentarer. Kyrkoasyl är inte att ”gömma flyktingar”.
Det är en öppen process där
kommunikationen med lokala myndigheter är viktig.
Kyrkoasyl är ett sätt för
kyrkorna att visa på det
omänskliga i regeringens
skärpta asylpolitik. Asylpolitikens strävan bör vara att erbjuda skydd åt de
skyddslösa, inte (som det
verkar) att på förhand göra
upp riktlinjer för hur många
som ska få stanna.
Kyrkoasyl är ett undantag från regeln. Om reglerna tolkas humant behövs

”Kyrkoasyl inleds
alltid på den asylsökandes eget initiativ som en sista
utväg om personen
känner sig rädd eller hotad.”

inte kyrkoasyl, men när
människor skickas tillbaka till krigförande länder
eller om de riskerar förföljelse för sin tro, sexualitet eller politiska syn kan
kyrkoasyl vara ett redskap
för en rättvisare behandling

Skicka insändaren till:
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

Insändare måste förses med skribentens namn samt
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer.
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

förmodan skulle förbjuda kyrkoasyl och kyrkorna skulle fortsätta erbjuda
asylsökare skydd, då skulle kyrkoasyl närmast definieras som civil olydnad.
Den som erbjuder kyrkoasyl kan då ställas till svars
och argumentera för sin sak
i rätten. Det finns historiska
exempel på hur civil olydnad lett till mera demokratiska samhällen. Ett exempel är Martin Luther King
Jr. och medborgarrättsrörelsen i USA.

Jani Edström
Ansvarsveckans
projektsekreterare

TILL YLES FÖRVALTNINGSRÅD

Andaktsprogram behöver bra sändningstider
Undertecknade kyrkosamfund har tagit del av planerna på förnyelsen av Yles
tv-kanaler 2017.
Med tanke på Yles lagstadgade uppdrag att ”tillhandahålla andaktsprogram” vill vi uppmärksamma Yles förvaltningsråd på
behovet och betydelsen av
att de svenska andaktsprogrammen ges ändamålsenliga sändningstider på den
delade kanalplatsen och en
användarvänlig struktur
och paketering på Arenan.
För tv-gudstjänsternas
del handlar det om att säkerställa en sändningstid
på söndag, förslagsvis kl.
12.00. Detta för att göra det
möjligt för tittarna att fira gudstjänst då sådana firas i landets kyrkor. Nu har
sändningstiderna varierat
vilket försvårat programmens tillgänglighet och användning.
Vi ser det också som
angeläget att programmet
Himlaliv ges sändningstider som finns inom prime-

time och möter den avsedda målgruppen.
Eftersom det årligen
sänds endast 10 finlandssvenska tv-gudstjänster
skulle det också vara viktigt att Svenska Yle ges
möjlighet att sända SVT:s
gudstjänster på den delade
kanalplatsen.
Överlag förhåller vi oss
något kritiska till den planerade förnyelsen. Även
om den görs i syfte att svara på tidens krav så riskerar den att uppfattas som
en försämring och utmanar uppfattningen om att
Yle betjänar olika befolkningsgrupper likvärdigt.

Kristliga radioutskottet
genom dess representanter
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands svenska adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund

”Eftersom det årligen sänds endast 10 finlandssvenska tv-gudstjänster skulle det
också vara viktigt att Svenska Yle ges möjlighet att sända SVT:s gudstjänster på den
delade kanalplatsen.”

Monica Vikström-Jokela är redaktör, författare
och regissör.
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av deras fall.
Kyrkoasyl inleds alltid på
den asylsökandes eget initiativ som en sista utväg om
personen känner sig rädd
eller hotad. Därefter tar församlingen ställning till hur
den kan hjälpa.
Kyrkoasylen har inget
direkt juridiskt skydd, däremot är det en tradition
som myndigheterna hittills valt att respektera. Kyrkoasyl bryter inte mot lag
och ordning, den ses istället som ett sätt att utöva demokrati och förstärka tron
på rättssamhället och samhällets grundlagsstadgade
plikt att värna om de svaga.
Om myndigheterna mot

LAGSTIFTNING MEDMÄNSKLIGHET

Kyrkan pekar
på människan

Kyrkans ställningstagande om flyktingar fungerar
som en påminnelse om
behovet av att ständigt ha
med den etiska dimenssionen i debatten. De lagar som vi har stiftat kan
nämligen leda till orätt-

visa resultat. Då får vi inte gömma oss bakom formalism utan vi måste våga diskutera den grundläggande frågan: hur ska
jag möta den andra?
Föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi Elina Pirjatanniemi på
kolumnplats i HBL

Finlands svenska metodistkyrka
Finlands svenska pingstsamfund
Frälsningsarmén

Katolska kyrkan i Finland
Missionskyrkan i Finland
Helsingfors den 20 oktober
2016

Tallinn Weekend

NÄSTA VECKA möter vi en kvinna som vågat fatta drastiska
beslut i tron på att hon landar rätt.

11-13.11 och 9-11.12
0443 13 14 15 www.lindelltravel.fi

Helsingfors 27–30.10

Torsdag 27.10

Söndag 30.10

Nåd för nya världar

Ett ”PS” för vår tid

Kl. 16

Hur smakar den lutherska nåden? Karin
Löfgren och Johan Westerlund samtalar
om behovet av Martin Luther.
Tottiscenen

Fredag 28.10

Kl. 14.30

– det nya tillägget till psalmboken. Första
advent är det officiell premiär för 147 nya
psalmer på svenska. Karin Erlandsson och
Johanna Almark-Mannila.
Totti-scenen

Kl. 15.30

Kl. 15

En biografi över John Vikström skriven av
Gustav Björkstrand. Kyrkpressens chefredaktör May Wikström samtalar med dem
om kyrka, samhälle och vägen framåt.
Edith Södergran-scenen

Ja! Äntligen! Årets inspiratör och bloggardrottning Amanda Audas-Kass kommer i
bokform med visa vardagstankar.
Totti-scenen

Lördag 29.10

När allting faller på plats

Om konsten att tro, hoppas och verka

Kl. 15.30

Söndagsskola för vuxna

Hur ser det ut när en frän och frejdig teolog
sätter vuxna på söndagsskolbänken? Tja,
ingen katederundervisning utlovas åtminstone av Patrik Hagman.
Totti-scenen

Låt dig inspireras!

Kl. 16

Är det här Tommy Hellstens ärligaste bok?
Kanske. Terapeuten och teologen brottas
med frågan om att misslyckas, förlora och
motvilligt hitta Gud i alltsammans.
Totti-scenen

Kom och träffa oss som jobbar på Fontana Media, hör våra författare
tycka och tänka klokt och fynda höstböcker! Fontana Medias monternummer: 6m80, i Helsingfors mässcentrum. Välkommen!

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

Några konfirmander förde oljud under mässan så att prästen måste avbryta predikan. ”Nu är det vissa här i rummet som missar hela budskapet”, röt han med hög röst.
Efter mässan var det tre vuxna som ursäktade sig för att ha sovit under mässan. De lovade att aldrig mera göra så.

Vi ses på bokmässan!

