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LEDAREN: Kyrkans styrka ligger i integritet och närhet. 
Gud har ingen partibok men när situationen så kräver 
kan kyrkan ryta till – eller ringa i klockor.
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ADRESSÄNDRING

”Integritet trots 
närhet gör att 
kyrkan kan  
vara den röst 
som talar när 
andra borde, 
men tiger.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Fem hundra år 
nära Luther

I helgen sparkade reformationsår-
et med anledning av Martin Luth-
ers teser igång på allvar. Det inle-

des med en gudstjänst i Åbo domkyrka, med både 
den allmänna gudstjänstfirande församlingen och 
inbjudna gäster. Med var också, i den ekumenis-
ka anda som genomsyrar märkesåret, bland annat 
den ortodoxa och katolska kyrkans representanter. 
Biskopen i Åbo stift Kaarlo Kalliala lyfte i sin pre-
dikan fram förhållandet mellan kejsare och Gud. 
Ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och åt Gud 
det som tillhör Gud, lydde Jesus uppmaning till de 
skriftlärda som ville snärja honom till att antingen 
bli anklagad för gudsförakt eller myndighetsuppror.

Kalliala töjde bibelordets språkdräkt till en mo-
dernare variant, kompletterad med det dubbla 
kärleksbudet: Ge åt samhället det som tillhör sam-
hället, åt Gud det som tillhör Gud och åt männis-
kan det som tillhör människan. Ibland samman-
faller dessa och samverkar. I många fall har tanken 
på människans bästa gått hand i hand med sam-
hällets bästa. Och lutherdomen susar genom det 
finländska samhällsbyggets artärer, enligt Kalli-
ala som en av grundstenarna för såväl Finland, 
som det finska språket – med hänvisning till bi-
belöversättaren Mikael Agricola. Målet, att ing-
en människa ska lämnas ensam i nöd, har rim-
mat väl både med den sociala välfärdsstatens etos 
och den kristna tron. Men ibland skär det sig. Och 
då gäller det att vara klar över vad som hör vart.

här går tanken osökt till ärkebiskop emeritus John 
Vikström och den nyutkomna biografi som Gustav 
Björkstrand skrivit. Vikström uppehöll sig tidvis i 
sina tal vid den lutherska regementsläran och hit-
tade poänger i att hålla skiljeväggarna mellan det 
andliga och världsliga regementet intakta. Visser-
ligen verkar Gud i bägge. Medborgare och krist-
na rör sig över gränserna och 
förenar dem i sin person, var 
och en på sitt sätt. Men det 
som går snett är när och om 
någon gör anspråk på att för-
ena dem i kollektiv, till ex-
empel så att Gud blir garan-
ten för ett visst parti – något 
som i Vikströms fall syntes i 
hans restriktiva hållning till 
Finlands Kristliga förbund. 
Hans åsikter skar sig med rö-
relsen, som gärna hade invol-
verat hela kyrkan i sin verksamhet. Det blir illa, 
menade han, om  pastorskanslierna blir liktydiga 
med partiets lokalkanslier. Lika illa om kyrkan i 
människors ögon likställs med ett visst parti och 
dess ställningstaganden.Gud har ingen partifärg. 
Att han hade en poäng är tydligt. Folk gör egna 
tjuvkopplingar ändå: det syns inte minst i hur re-
aktionen på Päivi Räsänens partipolitiska utspel i 
teve blev något som kyrkan oförskyllt fick betala 
för för några år sedan. 

IntegrItet trots närhet gör att kyrkan kan vara den 
röst som talar när andra borde, men tiger. Det är 
den som hörs när kyrkklockor ringer för Aleppo, 
i en aktion som föddes spontant och spreds långt 
utanför landets gränser. Då talar evangelium. Det 
är den kraft som författaren Jari Tervo kände igen, 
när han i en saftig tweet utnämnde kyrkan till re-
publikens för tillfället radikalaste aktör. 

Vågar hoppa, 
vågar landa

De sista höstlöven faller i Karleby centr-
um. Margita Lukkarinen flyttade för en 
månad sedan från ett hundra år gam-
malt hus till en lägenhet i stan. 

– Här har jag mina rötter, säger hon 
och berättar om den harmoniska upp-
växten på Kyrkbacken, dit hon flytta-
de när hon var bara några år gammal.

Hemma fick hon en jordnära kris-
ten fostran.

– Jag blev inte slagen med Bibeln i hu-
vudet men fick lära mig vad som är rätt 
och vad som är fel, att bry mig om an-
dra och se det goda och det positiva. Det 
har präglat hela min person. Jag har svårt 
med människor som närmar sig saker 
via problem. 

Att hon alltid sett möjligheter i stället 
för bekymmer har präglat också hen-
nes yrkesliv. Många gånger har hon gjort 
drastiska val i karriären. Som när hon 
grundade ett eget företag, och när hon 
sålde det. Och nu senast, när hon blev 
VD för en organisation med inre stridig-
heter, trots att många avrådde henne.

– Jag har burit med mig tron att livet 
bär. Jag har vågat hoppa, många gång-
er, och litat på att jag landar, och lan-
dar väl. Om jag inte landat väl så har jag 
ändå landat där jag ska.

Kampen för kvinnliga präster
Margita Lukkarinen gick i söndagsskola 
som barn, och via vänner och bekanta 
kom hon senare med i väckelserörelsen  
Kyrkans Ungdoms verksamhet. 

– Men så småningom tyckte jag att 
åsiktskorridoren blev för trång. När det 
blir för inrutat, när för få åsikter ryms 
med, drar jag mig hellre undan och be-
traktar det som sker på avstånd.

Hon blev vuxen, byggde hus och flyt-
tade till Nedervetil med sin man.

– Jag upplevde att klimatet i försam-
lingen där var helt annat än det var i Kar-
leby. De vanliga ortsbornas inställning 
till kyrkan var okonstlad, kyrkan var en 
naturlig del av vardagen.

Det var frågan om kvinnliga präster 
som gjorde att Margita Lukkarinens en-
gagemang i kyrkan växte sig starkt i bör-
jan av 2000-talet. Hon är en av dem som 
grundade rörelsen Alla gemensamt, som 
kämpade för att kvinnliga präster skulle 
få predika i Karleby församling. 

– Jag blev till slut väldigt engagerad. Vi 
bildade en valmansrörelse som samla-
de verkligt många människor till  öpp-
na möten. Det var befriande, men det 
var också jobbigt. Under processen upp-
levde jag ofta att det tog mer än det gav.

På den tiden var hon inte förtroen-
devald i församlingen, vilket hon se-
nare blev. 

– Men det var fruktansvärt att från si-
dan se hur hårt mina vänner i försam-
lingsrådet blev åtgångna, hur de blev 
antastade och anklagade för att de ha-
de fel tro.

Alla frågor blev konflikter, också så-
dana som inte hade med kvinnliga präs-
ter att göra. Det tog lång tid att få till stånd 
en egentlig dialog.

– Tyckte du på fel sätt var du genast 
i periferin. Jag kommer särskilt ihåg en 
händelse då jag var i kyrkan och präs-
ten som predikade började prata i orni-
tologiska termer om gökungar. När det 
var som värst var det så jag, och många 
med mig, blev utpekade, som gökung-
ar som församlingen närt vid sin barm 
men som sedan äter dem ur boet.

Det rör på sig i Karleby
Nu har läget neutraliserats i Karleby och 
någon konfliktsituation finns egentligen 
inte längre, säger Margita Lukkarinen. 

– Jag tror att våra motståndare till slut 
insåg att vi menade allvar. Vi var inte 
bara politiker eller kvinnosakskämpar. 
Vi var människor i församlingen som 
trodde på samma saker som de gjorde, 
vi var inte deras fiender.

I dag är det i stället andra saker på det 
religiösa fältet i Karleby som bekym-
rar. Väckelsepredikanten Patrick Ti-
ainen samlar stora skaror omkring sig 
och sin församling Word of Faith, nå-
got som oroar en del i trakten.

– Det tycks finnas ett underlag för så-
dana här rörelser i Karlebynejden, de kan 
lätt blomma upp. Det visar vår historia.

Hon har bekanta som är engagerade 
i Word of Faith. 

– Jag förstår att rörelsen svarar mot 
ett behov som finns och som den luth-
erska församlingen inte kunnat sva-
ra på. Det handlar inte om några små-
samlingar. Rörelsen kring Patrick Ti-
ainen är större än många tror.

Hon säger att det för en utomstående är 
svårt att förstå vad det riktigt handlar om.

– Men jag är skeptisk till rörelser av 
det här slaget. Det är alltid farligt när 
en väckelserörelse byggs upp kring en 
person. Det finns det många exempel 
på, både i Finland och hela världen. Då 
har man tagit ett steg åt sidan från det 
jag tror på.

Den lutherska församlingen i Karleby 
har reagerat på förändringarna i staden.

– Det är bra att det börjar finnas en 
motvikt. Men många står med ena fo-
ten i den nya rörelsen och med den an-
dra i det gamla församlingslivet. Det är 
inte alldeles lätt att veta hur man som 
församling ska profilera sig, vilka skill-
nader det är man ska peka på. 

I något avseende tror hon att försam-
lingen vaknat för sent.

– Det har läckt medlemmar till 
den nya rörelsen. Vad händer när vi 
60-plussare börjar dra oss tillbaka? 
Vem ska leda, fatta beslut och dra upp 
riktlinjer i församlingen om de unga har 
flyttat över till en annan gemenskap?

Hon har ofta fattat drastiska beslut i livet, men tillför-
sikten har präglat hennes tillvaro. 
– Jag har litat på att jag landar där jag ska. Och de 
gånger jag inte landat snyggt har det också haft en 
betydelse, säger Margita Lukkarinen.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: MARGITA LUKKARINEN 
”Vi var inte bara politiker eller kvinnosakskämpar. 
Vi var människor i församlingen som trodde på sam-
ma saker som våra motståndare gjorde.”
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”Han borde inte få vara solisten”
Böcker. Vännerna Pat-
rik Hagman och Karin Er-
landsson träffades i vimlet 
på bokmässan i Helsingfors. 
Karin Erlandsson vann förra 
veckan första pris i Schildts 
& Söderströms barnboks-
tävling ”Berättelsen är 
bäst!”. Pärlfiskaren utkom-
mer nästa höst och hand-
lar om längtan, begär och 
vänskap.

Och har den någon andlig 

tematik? frågar Kyrkpres-
sens redaktör hoppfullt.

Karin Erlandsson skrattar.
– Nej, åtminstone ingen 

som jag har upptäckt. Men 
en recensent kan ju upp-
täcka sådant som jag själv 
inte tänkt på.

Patrik Hagman har skri-
vit en bok om Martin Luth-
er tillsammans med den 
svenska teologen och för-
fattaren Joel Halldorf. Den 

utkommer på Libris förlag i 
mars och den prelimiära ti-
teln är Inte allena. Luther 
för den kommande förena-
de kyrkan. I den vill förfat-
tarna betrakta Luther ur ett 
ekumeniskt perspektiv. Bo-
ken är inte lång, snarare en 
debattskrift.

– Vi kommer inte enbart 
att dra hemåt. Vi vill inte ig-
norera att Luther skrev en 
massa texter som han själv 

tyckte var viktiga, men som 
man i dag ofta blundar för.

Hagman säger att duon 
vågar sig på att ifrågasätta 
den ogrumlade Luther- 
entusiasm som råder nu 
då vi firar reformationens 
500-årsjubileum.

– Luther har sin plats i 
kören av röster i vår kyrka, 
men han borde kanske inte 
få vara solisten.

 ¶ Sofia TorvaldS

en ny period inleds i Mar-
gita Lukkarinens liv då hon 
går i pension om ett år. 
– Jag vill vara närvarande 
för våra barnbarn så som 
min mamma också varit 
och är i våra barns liv.

MARGITA  
LUKKARINEN

BOR I KARLEBY. GIFT, 
HAR TVÅ BARN OCH FEM 
BARNBARN.

VD FÖR KOKKOTYÖ- 
STIFTELSEN, EN ORGANI-
SATION SOM JOBBAR FÖR 
ATT AKTIVERA LÅNGTIDS-
ARBETSLÖSA.

TYCKER OM ATT LÄSA, 
RESA OCH VARA PÅ SOM-
MARSTUGAN UTE PÅ EN 
HOLME.

SJUNGER I KARLEBY KYR-
KOKÖR.

PatrIk hagman och Karin Erlandsson väntar på varsin ny 
bok – den ena kommer i mars och den andra hösten 2017. 
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När personer som inte tillhört kyrkan 
har dött och ska begravas ställs de an-
höriga inför frågan hur begravningen 
ska ordnas. Drygt 70 procent av icke-
medlemmarna jordfästs i kyrkan, vi-
sar statistik från 2015.

Om den avlidna under sin livstid 
meddelat att hen inte vill ha en kris-
ten begravning blir det ingen kyrklig 
jordfästning. Men om de anhöriga så 

Rekordmånga 
pilgrimsvandrar
Jakobsvägen till Santiago 
de Compostela slår stän-
digt nya rekord. Bara un-
der årets första nio må-
nader fick enligt uppgift 
från den lokala pilgrimsby-
rån 240 420 pilgrimer sitt 
”Compostelaintyg”. Det 

här talet ligger tydligt över 
det från det hittillsvaran-
de rekordåret 2010, skri-
ver den katolska tidskrif-
ten Signum.

För att erhålla diplo-
met måste man genom en 
stämpel i pilgrimspasset 
uppvisa att man till fots 
gått till Santiago åtminsto-
ne de sista 100 kilometer-

na eller de sista 200 kilo-
meterna på cykel.

Särskilt under de inten-
siva sommarmånaderna 
kan sökandet efter kvarter 
i härbärgen och värdshus 
vara besvärligt. Antagan-
det är nu att allt fler väljer 
att pilgrimsvandra också 
under andra årstider. Un-
der några dagar i oktober 

kom fler än tusen fram till 
Santiago de Compostela.

Under det gångna året 
var den mest använda vä-
gen den så kallade fran-
ska vägen från Pyrenéer-
na. Också andra sträckor 
drar till sig vandrare i ökat 
antal, särskilt ”kustvägen” 
och ”den portugisiska vä-
gen”.

Det går dåligt för gudstjänsten
Storbritanniens anglikanska kyrka kämpar med depri-
merande gudstjänststatistik. Enligt färska siffror som 
publicerades förra veckan har antalet gudstjänstbe-
sökare sjunkit med hela 14 procent på tio år. Bara en 
procent av britterna går numera i kyrkan på söndagen.

Siffrorna visar också att skillnaderna mellan olika 
församlingar är stora. Fyra av tio församlingar kämpar 
med minskat gudstjänstdeltagande, i hälften är delta-
gandet oförändrat – men i en av tio församlingar har 
deltagandet ökat, rapporterar Christian Today.

ENGLAND KYRKANPILGRIMSVANDRING REKORD

I klossarna syns antalet begravda på församlingarnas kyrkogårdar 
2000–2015. 

BEGRAVNING. I takt med att finländarna i högre utsträckning inte hör 
till kyrkan ökar också antalet kyrkliga jordfästningar av icke-medlem-
mar. – Själavård går före ekonomi, säger biskopen.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON  GRAFIK: MALIN AHO

År 2010 49 338
begravda sammanlagt, varav

42 895
medlemmar i  ev.lut. kyrkan begravdes

6443
icke-medlemmar begravdes

1503
jordfästes inte

4940
icke-medlemmar 

jordfästes

År 2015 50 218
begravda sammanlagt, varav

43 102
medlemmar i ev.lut. kyrkan begravdes

7116
icke-medlemmar begravdes

2030
jordfästes inte

5086
icke-medlemmar 

jordfästes

Allt fler icke-
medlemmar 
jordfästs 
av kyrkan

”Över 90 pro-
cent av finlän-
darna får en kris-
ten jordfästning, 
trots att klart 
under 90 procent 
av finländarna 
över 70 år hör till 
kyrkan.”
Kimmo Ketola

ton år ökat med 37 procent, från drygt 
5 200 begravningar årligen (år 2000) 
till drygt 7 100 (år 2015). Av de drygt 
7 100 icke-medlemmar som 2015 be-
gravdes på en kyrkogård jordfästes 
drygt 70 procent, eller 5 086 perso-
ner, kyrkligt.

– Över 90 procent av finländarna får 
en kristen jordfästning, trots att klart 
under 90 procent av finländarna över 
70 år hör till kyrkan, säger Kimmo Ke-
tola, chef för Kyrkans forskningscen-
tral. Bland de finländare som är 65 år 
eller äldre hörde 82 procent till kyr-
kan år 2015, medan 88 procent gjor-
de det år 2000.

Själavård först
Biskop Björn Vikström konstaterade 
i en lägesbeskrivning i september att 
jordfästningarna hör till det område 
inom kyrkan där kurvorna ytterst li-
te pekar neråt.

– Det finns en stark tradition, och 
också ett förtroende för den kunskap, 
den empati och den medkänsla som 
kyrkans anställda har kunnat visa de 
anhöriga genom generationer. 

Han konstaterar att den lutherska 
kyrkans personal allt oftare ställs in-
för att anhöriga ber om jordfästning 
trots att den avlidna inte varit med-
lem.

– Det finns fortfarande ett starkt för-
troende för att kyrkan kan ordna en 
värdig ceremoni vid livets slut. Men det 
som är ett faktum är att det ekonomiska 
kan bli ett problem: Hur mycket kan vi 
satsa på jordfästningar för sådana som 
inte är medlemmar?

Vikström är ändå tydlig med att den 
själavårdande aspekten ska gå före den 
finansiella.

– Det är viktigt att komma ihåg att 

en jordfästning inte äger rum för den 
dödas skull, utan för den anhöriga. 
Den är en rit som inte har någon be-
tydelse för livet efter detta, utan är 
en möjlighet att förkunna det krist-
na hoppet och evangeliet i en situa-
tion som är svår för många människ-
or. Vi som som jobbar i församlingen 
behöver ha en öppen, själavårdande 
inställning till de sörjande anhöriga, 
oberoende av om den anhöriga hört 
till kyrkan eller inte. 

Skulle det vara så att den avlidna per-
sonen undanbett sig en kristen jord-
fästning måste också det respekteras.

– Och det bör vi respektera obero-
ende av om de anhöriga är av en an-
nan åsikt.

Statsmakten bidrar med medel ur 
statsbudgeten för att den lutherska 
kyrkan ska kunna upprätthålla begrav-
ningsverksamheten, men i många för-
samlingar täcker inte statsbidraget de 
utgifter som uppstår för icke-medlem-
marnas jordfästningar.

– Men det är viktigt att man i försam-
lingen försöker upprätthålla en konse-
kvent linje i den här frågan.

Konfessionslöst
Intill en del begravningsplatser finns 
ett konfessionslöst område för perso-
ner som inte vill få sin sista vila på en 
kristen kyrkogård. Om en kristen jord-
fästning inte kommer på fråga kan an-
höriga ändå få använda sig av försam-
lingens lokaler, som till exempel be-
gravningskapell, för konfessionslösa 
begravningscerenomier. I till exem-
pel Helsingfors hyr samfälligheten ut 
begravningskapellet till anhöriga till 
avlidna personer som inte varit med-
lemmar i kyrkan, men praxisen varie-
rar på olika orter i landet.

önskar, och prästen konstaterar att 
det finns förutsättningar för en kyrk-
lig jordfästning, jordfästs den avlidna 
personen enligt samma mönster som 
de som tillhört kyrkan.

Antalet ökar
Kyrkostyrelsens siffror visar att anta-
let icke-medlemmar som begravts på 
församlingarnas kyrkogårdar på fem-
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År 2000 49 107
begravda sammanlagt, varav

43 835
medlemmar i ev.lut. kyrkan begravdes

5272
icke-medlemmar begravdes

ALLA FÅR EN GRAVPLATS

• Personer som tillhör andra kristna samfund och kyr-
kor än den lutherska kyrkan begravs i regel på de luth-
erska begravningsplatserna.
• I till exempel Helsingfors har de ortodoxa, judiska och 
muslimska församlingarna sina egna begravningsplat-
ser.
• Församlingarna är inte skyldiga att ordna jordfäst-
ning för avlidna personer som inte hört till kyrkan, men 
många gör det ändå.
• Däremot måste församlingarna erbjuda gravplats åt 
alla i kommunen, till samma pris, oberoende av om 
den avlidna personen hört till kyrkan eller inte.
Källor: Kyrkostyrelsen, Kyrkans forskningscentral

Var tionde gillar 
extremism 
Var tionde elev i Göteborgs 
nordöstra förorter säger sig 
sympatisera med religiösa 
extremistorganisationer, 
visar en färsk enkätunder-
sökning. Hillevi Engström, 
som är regeringens 
nationella samordnare mot 

våldsbejakande extremism, 
är inte förvånad över 
siffrorna.

– Undersökningen är 
gjord i några av de områden 
där vi vet att det finns per-
soner som har åkt för att 
ansluta sig till IS i Syrien, sä-
ger hon till tidningen Dagen.

– Man måste börja det 
förebyggande arbetet ti-

digt. Det handlar också om 
utanförskap. Många männ-
iskor har en känsla av att 
de inte hör till samhället.

1 200 skolungdomar i so-
cialt och ekonomiskt utsat-
ta stadsdelar i Göteborg har 
svarat på enkäten. Elva pro-
cent hävdade att de kände 
sympati för religiösa extre-
mister och tretton procent 

sade sig känna någon med 
sådana sympatier. Hälf-
ten av ungdomarna beskri-
ver sig som ”mycket religi-
ösa”. Av de 1 200 ungdomar 
som svarat identifierar sig 
majoriteten som muslimer, 
40 procent som kristna och 
två procent som icke-troen-
de. De allra flesta har föräld-
rar födda i utlandet.

GÖTEBORG RELIGIÖS EXTREMISM

År 2005 47 171
begravda sammanlagt, varav

41 395
medlemmar i ev.lut. kyrkan begravdes

5776
icke-medlemmar begravdes

Inför det nya kyrkoåret
Salo, B. Andaktsbok, 25€
Färdkost för dagen, andlig vägledning 
för livet.

”Boken är en händelse i sitt slag ... 
varierande och rik på uppslag för be-
grundan. Mycket av Kristi kyrka och 
församling finns samlat i Boris Salos 
Andaktsbok.” Allan & Ruth Franzen

Se hela vår bokkatalog, 
ViBoSa.fi, 
beställning vibosa@vibosa.fi,
050- 468 9678

PÅVEBESÖK. – Det är 
ett framsteg i kyrkornas 
ar bete, säger ärkebis-
kop Antje Jackelén.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

– Jag är mycket glad över 
påvens besök i Lund och 
att Romersk-katolska kyr-
kan tillsammans med Luth-
erska världsförbundet in-
bjuder till detta exceptio-
nella möte. I en tid av sto-
ra globala utmaningar har 
vi ett gemensamt uppdrag 
att förkunna evangelium 
i ord och handling, säger 
Svenska kyrkans ärkebis-
kop Antje Jackelén.

Mot ny gemenskap
Mötet i Lund springer ur en 
flera decennier lång dialog-
process. En milstolpe i den 
processen är dokumentet 
Från konflikt till gemen-
skap från 2013. Där uttryck-
er lutheraner och katoli-
ker sorg och ånger över den 
smärta som man har till-
fogat varandra, men ock-
så tacksamhet över de teo-
logiska insikter som båda 
parter bidragit med. Sam-
tidigt betonas det gemen-
samma ansvaret att berätta 
om kristen tro, inte minst 
genom arbete för rättvisa 
och fred.

Det är i den andan som 
ledare från Katolska kyr-
kan och Lutherska världs-
förbundet, LVF, nu möts i 
Lund för att för första gång-
en någonsin tillsammans 
uppmärksamma refor-
mationen. 

Att just Lund valts som 
plats för mötet har flera 
orsaker: det var där som 
Lutherska världsförbun-
det bildades 1947 och för-
bundet firar alltså 70-års-
jubileum 2017. Lund lig-
ger också i ”det luther-
ska Skandinavien”, som 
på många sätt präglats av 
reformationen. 

Mötet markerar också att 
det 2017 är 50 år sedan den 
ekumeniska dialogen mel-
lan lutheraner och katoli-
ker började.

Läs mer om inledningen av refor-
mationsåret i Malmö i nästa KP.

Påven kom med 
ekumenisk glädje

Påven FrancIskus välkomnades av Sveriges statsminister Stefan Löfven. foTo: alex & 
MarTin / iKon

antalet Icke-medlemmar som begravts på försam-
lingarnas kyrkogårdar har på femton år ökat med 37 
procent. foTo: arKivBild

PÅVENS 
SKÅNEBESÖK

• Påven besökte Lund och 
Malmö den 31 oktober och 1 
november för att fira refor-
mationsdagen, den dag så 
Martin Luther enligt tradi-
tionen spikade upp sina 95 
teser på slottkyrkans dörr i 
Wittenberg. 

• Under besöket deltog på-
ven bland annat i en eku-
menisk gudstjänst i Lunds 
domkyrka och i ett ekume-
niskt möte på Malmö arena.

Formen var specialskriven för den ekumeniska gudstjänsten 
i Lunds domkyrka där påven Franciskus, ärkebiskop Antje 
Jackelén, Lutherska världsförbundets generalsekreterare 
Martin Junge med flera medverkade. MagnuS aronSon / iKon
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Tidsresa till 
1500-talet
I söndags hölls öppnings-
mässan för det nationella 
märkesåret för reformatio-
nen i domkyrkan i Åbo. 

Söndagen var fullspäck-
ad med program och efter 
mässan startade ett stads-
äventyr för hela familjen 

som fått namnet ”Var är 
Mikael?”. 

Den äventyrliga aktivi-

tetsrutten gick i Agrico-
las fotspår runt domkyr-
kan och längs åstranden. 
Ett festseminarium och 
en öppningskonsert hörde 
också till programpunkter-
na under dagen.

I går, onsdag, fortsatte 
festligheterna i domkyrkan 
då applikationen Sanan 
seppä (ung. Ordsmeden) 

lanserades. Sanan seppä 
använder sig av tekniken 
förstärkt verklighet (aug-
mented reality) för att att 
öppna upp en 1500-tals-
dimension för besökar-
na i Åbo domkyrka. Perso-
ner från 500 år tillbaka i ti-
den blir en del av det fysis-
ka utrymmet i kyrkan och 
levandegör åtta berättelser 

om reformationen för an-
vändaren. 

Sanan seppä är gjord för 
surfplattor och kan laddas 
ner gratis på Google Play 
och i AppStore. Applikatio-
nen är en del av Åbo uni-
versitets projekt MIRACLE 
(Mixed Reality Applications 
for Culture and Learning 
Experiences).

LUTHER ÅBO

Förslagen ovan kommer från den fram-
tidskommitté som i sin rapport tar ställ-
ning till hur kyrkans organisation borde 
förnyas. Kommittén utsågs i maj 2015 
av Kyrkomötet, det högsta beslutsfat-
tande organet för Evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland.

– Vi har försökt se på helheten ur långt 
tidsperspektiv och funderat på hur kyr-
kan kan se ut om 25-30 år. Vi har varit ra-
dikala och vänt upp och ner på allt. För-
samlingarna är viktigast och våra förslag 
utgår från hur de bäst kan gynnas, säger 
Eivor Pitkänen, kaplan i Jyväskylä och 
medlem i framtidskommittén. 

Att förslagen är radikala skriver ock-
så de som Kyrkpressen talat med under. 
Något akut hot mot det svenska språ-
kets ställning i kyrkan ser man  däremot 
inte. För det borgar skrivningen: ”I al-
la beslut som gäller församlingarna bör 
man trygga svenska språkets ställning 
och arbetet bland språkliga och kultu-
rella minoriteter.”

– Men det står ändå inget om vad det 
betyder, påpekar Mats Lindgård, kyr-
koherde i Borgå svenska domkyrko-
församling.

Han berömmer kommittén för de-
ras omfattande arbete på en så kort tid.

– Många fräscha tankar förs fram, men 
just nu är det inte så mycket konkret. Det 
ska bli intressant att se hur Kyrkomö-
tet går vidare med förslagen, säger han.

Biskop Björn Vikström och direk-
torn för Kyrkans svenska central (KC-
SA) Sixten Ekstrand oroar sig för att 
ombuden i kyrkomötet föreslås mins-
ka från 109 till 80. De svenskspråkiga 
ombuden minskar då från sex till fy-
ra, en präst och två lekmannaombud 
plus ett ombud för Åland. Det betyder 
en präst och en lekman färre än i dag. 
Ålands ombud är inte ifrågasatt.

– Jag ställer mig kritiskt till det för-
slaget. Jag tror inte vi försnabbar kyr-
komötets långsamma beslutsprocess så 
här. I stället kunde man sänka gränsen 
för beslut som kräver kvalificerad ma-
joritet från 75 procent till två tredjede-
lar, säger biskopen.

Ekstrand ser en risk i att de svensk-
språkiga blir så få att de inte får repre-
sentation i alla utskott.

Kyrkostyrelsens svenska avdel ning hotad

FramtIdskom-
mIttén har 
försökt visionera 
om hur kyrkan 
ser ut om trettio 
år. Vi bad illus-
tratören Wilfred 
Hildonen rita sin 
egen framtidvi-
sion för kyrkan. 

FRAMTIDSKYRKA. Kyr-
koråden försvinner. Kyr-
komötesdelegaterna 
blir färre. Kyrkostyrelsen 
omorganiseras och KSCA 
läggs ner. De här förslagen 
ska  förenkla beslutsfat-
tandet och anpassa kyrkan 
till ett lägre medlemstal.

TEXT: JOHAN SANDBERG

Genom att minska antalet ombud i 
kyrkomötet hoppas kommittén kunna 
göra arbetet där mera effektivt.

– Kyrkomötet ska stifta lagar som be-
rör kyrkan. Då är det viktigare vem som 
blir invald än hur många de är. Vi an-
ser också att antalet ombud från Borgå 
stift ska räcka, säger Pitkänen.

En enda svensk enhet
Den största förändringen som kom-
mittén föreslår berör Kyrkostyrelsen. 
Kyrkostyrelsens verksamhetsavdel-
ning samt kyrkans utbildningscentral, 
forskningscentral och informations-
central föreslås läggas ner. Deras upp-
gifter samt merparten av de anställda 
överförs till Kyrkans utvecklingstjäns-
ter, en ny enhet som ska bildas. Per-

sonalen inom berörda enheter mins-
kar med trettio procent, från nuva-
rande cirka 120 till 80. Enligt förslaget 
läggs även KCSA ner och funktioner-
na samt en del av personalen överförs 
till domkapitlet i Borgå stift.

– Avsikten är att göra en stark svensk 
enhet i stället för domkapitlet och KC-
SA. Exakt hur det ska gå till i praktiken 
vet man ännu inte. Vi är underförståd-
da med att också personalstyrkan på 
KCSA kommer att minska, men det är 
för tidigt att säga hur det kommer att 
påverka oss, säger Ekstrand.

Enligt honom beror mycket på var 
enheten placeras. Han nämner Borgå 
eller Helsingfors som möjliga orter.

– Blir det i Borgå kommer enheten att 
bli som en autonom kyrka i kyrkan och 

vi kommer att distanseras från de finsk-
språkiga. Vi förlorar synergieffekter och 
idéer. Placeras enheten i Helsingfors bi-
behålls kontakterna till Kyrkostyrelsen 
men det medför andra nackdelar.

Att flytta domkapitlet till Helsing-
fors är en främmande tanke för bisko-
pen. Han ser också en ekonomisk risk.

– I dag har KCSA och domkapitlet två 
skilda budgetar och slås de ihop borde 
det beaktas med ett proportionellt större 
belopp än för den finska sidan som ska 
budgetera för både domkapitlen och den 
nya enheten. Risken är att vi måste mo-
tivera det som ser ut som en större pott. 
Klarar vi inte det kan vi förlora resurser.

För Mats Lindgård är det viktigt att 
domkapitlets ställning är stark. Han 
tycker också det är viktigt att man även 

den natIonella öppning-
en av märkesåret firades 
i Åbo i söndags. Öpp-
ningsmässan förrättades 
av biskop Kaarlo Kalliala. 
foTo: May WiKSTröM
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PILOTPROJEKT. Mas-
sor med rök, blin-
kande ljus och röster 
som sjunger i kapp. Är 
det fest på stan? Nej, 
det är Svenskfinlands 
första technomässa.

TEXT OCH FOTO:  
FREDRIK WESTBLOM

Jag går längs grusgången mot 
sockenstugan vid Korsholms 
svenska församling. Ett stort 
lysande kors visar vägen. Det 
är inte en vanlig syn, men är 
det technomässa så är det.

Inne i sockenstugan håller 
arrangör Tommy Rannan-
pää, ungdomsarbetsleda-
re i Korsholms svenska för-
samling, på med de sista för-
beredelserna. Ljusen, musi-
ken, röken – allt ska klaffa. 

– Jag går inte så ofta i kyr-
kan själv. Jag behöver något 
häftigt som lockar. Det ska 
vara fart och fläkt. Det var 
där jag fick idén till techno-
mässan, säger han.

Det är Rannanpää som 
skapat dagens technomäs-
sa och skrivit de fem låtar-
na som spelas under mäss-
san. Inspirationen har han 
hämtat från en annan speci-
almässa, metallmässan, men 
det här är en helt egen grej. 

Blandat mottagande
Rannanpää har arbetat med 
mässan i två års tid. I början 
av sommaren kom också de 
andra församlingarna – Vasa, 
Replot och Kvevlax – med i 
samarbetet.

Det slogs tidigt fast att det 
faktiskt ska vara en mäss-
sa som firas, komplett med 
liturgi och nattvard. Kaplan 
Jessica Bergström är den 
som sköter förrättningen. 
Hon tycker upplevelsen är 
enbart positiv:

– Så fort jag hörde talas om 
technomässan insåg jag att 
ja, det här är något ”Ransu” 
skulle göra, säger hon.

Hur har folk i församlingen re-
agerat?
– Det har varit blandade re-
aktioner. Många tycker att det 

är bra och nytänkande, med-
an andra tycker att det inte är 
värdigt. Många är ju fast i att 
saker ska vara som de alltid 
har varit, säger Rannanpää. 

Då mässan väl sätter i gång 
är det fart på från början till 
slut. De 61 deltagarna sitter 
till en början stilla på sina 
platser, men mot slutet har 
de kommit in i stämningen 
och dansar med till musiken. 

Besökarna får ock-
så sjunga med i låtarna. 
Hanna Mwangi, Nathalie 
Wiitala och Anni Taipa-
le fungerar som försång-
are och sköter uppgiften 
med glans.

– Det var en mycket stäm-
ningsfull upplevelse, säger 
Jessica Bergström efteråt.

Hon lyfter särskilt fram 
nattvarden, där mässans alla 
besökare deltog, som en av 
mässans höjdpunkter.

– Dessutom är det ju all-
tid kul att delta i ett pilotpro-
jekt, säger hon. 

Kommer den få en fortsättning? 
– Absolut. Jag hoppas den 
ordnas på nytt, kanske i 
grannförsamlingarna den här 
gången, säger Rannanpää. 

Många som deltog i mäss-
san var ungdomar och kon-
firmander, även om de inte 
behövde delta i mässan som 
en del av konfirmationsun-
dervisningen. Många tycker 
det var en rolig upplevelse. 

– Man är ju inte så van vid 
att det ska vara stroboljus 
vid lovsången, säger Matti-
as Asp, Jesse Ekman, Wilma 
Toivonen och Angelica Loo. 

Vad lockar ungdomar till kyrkan? 
– Det ska vara nya saker. 

Kanske de ordnar bodyfit-
nessmässa nästa gång, sä-
ger Ekman.

”Det här är ing-
et vi tar stress 
för här i huset.”
Sixten Ekstrand

nathalIe WIItala, Anni Taipale och Hanna Mwangi är försångare under technomässan. 

Lovsång med bas 
och stroboljus

Kyrkostyrelsens svenska avdel ning hotad
i fortsättningen hör svenska i Kyrkosty-
relsens kafferum och att man fortsät-
ter producera material på svenska där.

– Upphör KCSA berör det Borgå stift. 
Jag förstår inte varför KCSA inte kan va-
ra en del av Kyrkans utvecklingstjänst.

Detaljerna kring hur KCSA:s upp-
gifter ska fördelas har kommittén inte 
tänkt närmare på. 

– Men då Kyrkostyrelsens verksam-
hetsavdelning bantas bör också KCSA 
beröras. Det viktiga är att Borgå stift 
finns kvar och att det svenska arbetet 
inom kyrkan fortsätter. Det kan inte  
kyrkliga strukturer kväva. Jag ser ock-
så stiftet som ett starkare organ än KC-
SA, säger Pitkänen.

Som svenskspråkig på en helfinsk ort 
ser hon det som viktigt att Borgå stift 
övertar KCSA:s ansvar för de svensk-
språkiga som är bosatta utanför stiftet.

Stiftsfullmäktige slopas
Både Pitkänen och Ekstrand påpekar att 
det handlar om förslag som Kyrkomö-
tet ska diskutera första gången i höst.

– Det här är inget vi tar stress för här 
i huset. Alla förslag kommer ändå in-
te att förverkligas. Det här är en pro-
cess som kommer att ta två till fyra år, 
kanske längre, säger Ekstrand 

Pitkänen tror det kommer att ta 
minst tre år innan något av förslagen 
förverkligas.

– Många förslag kräver en ändring i 
kyrkolagen. Men de förslag som gäller 
verksamhetskulturen kan man börja 
genomföra genast, säger hon.

Enligt förslaget ska också kyrkoråden 
och stiftsfullmäktigen försvinna. Kyrko-
rådens  uppgifter tas över av kyrkofull-
mäktige och en ledningsgrupp som be-
står av anställda och förtroendevalda.

Mats Lindgård är öppen att diskute-
ra det förslaget.

– Jag har inte bildat mig någon åsikt i 
den frågan ännu. Beroende på hur den 
förverkligas och hur samfälligheten ser 
ut kan en ledningsgrupp vara bra. Den 
kan reagera snabbare och mera flexi-
belt än ett kyrkoråd. Men lekmanna-
inflytandet riskerar samtidigt minska.

Han ser ett problem med lednings-
grupper i samfälligheter med många 
församlingar.

– En ledningsgrupp till exempel i Hel-
singfors blir stor och otymplig då varje 
församlings kyrkoherde, ledande tjäns-
teman och några lekmän ska vara repre-
senterade. Och jag har svårt att tänka 
mig en ledningsgrupp där inte alla för-
samlingars kyrkoherdar är medlemmar.

Framtidskommittén har inte haft nå-
gon representant från Borgå stift och 
Björn Vikström är den enda som hörts 
av kommittén. Ekstrand ser det som en 
brist att inte flera svenskspråkiga hörts.

– Det syns till exempel i att kommittén 
saknar den historiska kunskapen om 
Borgå stift. För elva år sedan övergav vi 
modellen med stiftsråd då KCSA bilda-
des. Nu går vi i princip tillbaka i tiden.

Satsar på 
trivsel i kyrkan
Vasa svenska försam-
ling prövar i höst ett kon-
cept med konfirmandvär-
dar. Värdarnas uppgift är att 
finnas till för skriftskolung-
domarna i kyrkan och stöda 
ifall de har frågor gällande 
gudstjänsten såsom ”Ska 

man ta av sig jackan eller 
behålla den på?”, ”Var kan 
jag lägga min mopohjälm?” 
och ”Får man gå till nattvar-
den eller inte när man går i 
skriftskolan?”

– Konfirmandvärden finns 
i kyrkan för att hjälpa kon-
firmanderna att känna sig 
hemma, säger ungdomsar-
betsledare Sofia Böckelman.

Hennes förhoppning är att 
konfirmanderna känner sig 
sedda och viktiga i kyrkan, 
och att det ger en känsla av 
att man inte behöver vara 
så ”stel” i kyrkan. 

Konceptet med konfir-
mandvärdar prövas i Trefal-
dighetskyrkan varje söndag 
samt växelvis i Dragnäs-
bäcks kyrka och Sundom 

kyrka. Konfirmandvärden 
tar emot konfirmanderna i 
aulan och visar var man sit-
ter tillsammans.

VASA KONFIRMANDVÄRDAR

”Många tycker att 
det är bra och nytän-
kande, medan andra 
tycker att det inte är 
värdigt.”
Tommy Rannanpää

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 
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Sluta skrika allihopa, börja lyssna i stället
TEXT: SOFIA TORVALDS

Är din hjärna mest gjord av glas eller 
av modellera? Är den främst präglad 
av den strikta fadern eller av vårdan-
de föräldrar?

När journalisten och kyrkomötes-
delegaten Johanna Korhonen ville ta 
reda på vad som felas den offentliga 
debatten i Finland upptäckte hon den 
amerikanska neurolingvisten Geor-

ge Lakoff. Lakoff har en teori som 
ger svar på hur människor tänker 
och argumenterar i många olika 
slags frågor. När det gäller tra-
fikregler märkte Korhonen till 
exempel att hon själv tenderar 
att tänka auktoritativt, som en 
Strikt far-typ.

– Den som tänker enligt Vår-
dande förälder-modellen vill par-
kera bilen där den ryms, trots att 
där inte egentligen finns en parke-
ringsplats. Medan Strikt far-typen 
tycker att man kan parkera enbart 
i rutan – vilket jag själv tycker är en 

bra tankemodell i ett sådant fall.
Det handlar alltså om två 

olika sätt att tänka. Det ena 
är auktoritetsbundet, före-
drar klara regler och princi-
per och oföränderliga san-
ningar. Det andra är situa-

tionsbundet och empatiskt. 
Lakoff räknar med att en tredje-

del av människorna domineras av 
Strikt far-tänkandet och en tredjedel 

av Vårdande förälder-tänkandet. Res-
ten har lite av bägge i sig.

– Det är ju inte så att den ena model-
len är smart och den andra idiotisk. Bå-
da modellerna är outhärdliga om de dras 
till sin spets. Strikt far-typen är olidlig i 
sin oförmåga att ge efter, i sin regelfix-
ation och sin tro på auktoriteter och sin 
rädsla för straff, men det är också den 
Vårdande förälder-typ som i sin empati 
går till ytterligheter och inte har någon 
som helst förmåga att ta kontroll över 
en situation, utan bara ger efter och för-
står alla, alltid. Vi behöver lite av båda.

Ökad frustration
– Det har blivit värre, säger Korho-
nen om den finländska debattkulturen.

Hon kom på idén till sin färska bok 
Mikä niitä riivaa? (ungefär: Vad fattas 
dem?) efter år av stor frustration.

– Jag var trött på den ökande hat-
posten och hatkommunikationen, men 
dessutom började jag känna mig frus-
trerad över att också intelligenta och 
kunniga debattörer visade tecken på 
att vara helt oförmögna att diskutera på 
ett vettigt sätt med varandra – till ex-
empel om ekonomisk politik, som är 
mitt stora intresse. Hur är det till exem-
pel möjligt att vi diskuterar regering-
ens ekonomiska politik enbart ur det 
utgångsläget att regeringens politik är 
antingen den enda möjliga och kom-

HUR VI TÄNKER. Vi bygger vår världsbild på två olika tanke-
modeller – antingen följer vi den strikta faderns eller den vår-
dande förälderns röst. Johanna Korhonen vill lära oss att lyssna 
på dem som inte tänker som vi.

petenta politik som kan föras, eller att 
den är vägen till undergång?

Hon menar att vi grävt ner oss allt 
djupare i våra egna skyttegravar. Da-
gens debatt verkar gynna dem som 
skriker hårdast och har de mest slag-
kraftiga argumenten. Det mesta ver-
kar landa i att det finns två alternativ 
att välja mellan.

– Det fungerar om du ska välja mel-
lan kaffe och te, men i svårare frågor 
kan man inte tänka så.

Enligt forskare tenderar vi människ-
or att tänka binärt: svart och vitt, upp 
och ner, höger och vänster, rätt och fel. 
Journalisterna placerar gärna två ”yt-
terligheter” i en teve-studio och tror att 
de har gjort sin plikt och hjälpt männ-
iskor att fatta beslut.

– Det är lätt för oss att tänka att det 
bara finns två alternativ. Vi borde kän-
na igen det här hos oss själva, vår benä-
genhet att falla för den här falska tan-
kekonstruktionen. Vi har hjärnor som 
trots allt gör det möjligt för oss att höja 
oss ovanför den nivån, över den svart-
vita nivån, och fatta att många saker är 
svårare än så.

Hon exemplifierar med immigra-
tionspolitiken. Finns det faktiskt bara 
två alternativ att välja emellan: ”stäng 
gränserna” eller ”kom hit alla”? 

– Det finns fler alternativ. Debattkul-
turen har blivit sämre och människor 
har blivit frustrerade. Och frustrerade 
människor skriker. Det gör dem ännu 
mer upprörda, och den upprördheten 
hindrar allt rationellt tänkande.

Kan inte presidenten ryta till?
På nätet, och ofta också i det verkliga 
livet, sitter vi och myser tillsammans 
med likatänkande.

– Vi glömmer att människor som be-
finner sig i andra bubblor än vår egen 
också hör till samma art: homo sapiens. 
De är inte konstigare än vi. I 40 000 år 
har vi haft ett fint instrument för kom-
munikation: språket. Ska vi försöka an-
vända det?

Då samhället blivit allt mindre hie-
rarkiskt och bildningsnivån stigit har 
allt fler fått möjlighet att ge uttryck 
för sina åsikter. Det har gjort samhäl-
let plattare: prästen kan till exempel in-
te längre dominera enbart i kraft av sin 
utbildning. Men det har också lett till att 
de som behöver hierarkier för att må 
bra har lämnats vind för våg.

– De har ingen som säger till dem: så 
här ska du bete dig. De har kanske in-
te heller uppfostrats till att själva fun-
dera så mycket på hur de ska bete sig 
ifall det inte finns en auktoritet att lu-
ta sig tillbaka på. Auktoriteter ger dem 
en känsla av trygghet och ordning och 
naturlig hierarki: överst finns chefen, 
till exempel Gud eller presidenten, och 
sedan har var och en sin egen plats. Om 
det inte finns någon ordning vet den 
personen inte vilken som är hens plats. 
Det kan leda till gränslöst beteende.illuSTraTion: PixaBay
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Sluta skrika allihopa, börja lyssna i stället

”I 40 000 år har 
vi haft ett fint 
instrument för 
kommunikation: 
språket. Ska vi 
försöka använda 
det?”
Johanna 
Korhonen

Johanna kor-
honen har för-
sökt gå i dialog 
med dem som 
skickat hatpost 
till henne själv. 
Hennes intryck 
är att många av 
dem känner sig 
ouppskattade. 

Det är en längtan efter trygghet och 
ordning som får var och en av oss att 
tidvis längta efter att ärkebiskopen el-
ler presidenten eller vem som helst – 
landets ledare – ska slå näven i bor-
det och säga nej till än det ena och än 
det andra.

– Men vår värld ser inte ut på det 
sättet längre. Vi har alla en utbildning 
och socioekonomiskt är vårt samhälle 
mycket mer jämlikt än tidigare. I dag 
kan också andra än präster läsa, och det 
leder till alla möjliga saker, till exempel 
till diskussion inom kyrkan.

Glashjärnan i kyrkan
Ett hinder i vägen för dialog mellan de 
två tankemodellerna är glaset i Strikt 
far-tänkarens hjärna. De som tänker 
enligt Strikt far-logiken har ofta svårt 
att vara empatiska och se saker och 
ting ur en annan människas synvinkel.

– I kyrkliga kretsar tycker jag att man 
procentuellt träffar på fler strikt far-ty-
per än på många andra ställen. Kyrkan 
har för den typens människor erbjudit 
en trygg referensram, för där finns tyd-
liga auktoriteter, hierarkier och regler. 
Där finns ordning, reda, konsekvenser 
och belöningar. Och den yttersta be-
straffningen är helvetet.

Men visst finns där Vårdande föräld-
er-typer också – till exempel biskop 
Björn Vikström.

– När jag lyssnat till honom vid kyr-
komötet har jag kunnat urskilja tydli-
ga Vårdande förälder-drag i hans kom-
munikation. Biskop Björn försöker of-
ta leva sig in i andras situation och för-
stå dem, och han kan också ge uttryck 
för rådlöshet och säga att han inte vet 
riktigt hur vi ska handla i en ny situ-
ation. Om han skulle ha en glashjär-
na hade han bara läst Bibeln och hittat 
klara instruktioner där. Givetvis läser 
också han Bibeln, men ur en annan re-
ferensram, och Bibeln kan tolkas olika 
beroende på vilken världsbild du har 
när du läser den.

Styggelse-bingo
I många år har Korhonen lekt något 
hon kallar ”iljetys-bingo” i kyrkomö-
tet. Det innebär att varje gång hon hört 
ordet ”iljetys” (styggelse, något avsky-
värt) ur kyrkomötets talarstol då dis-
kussionen handlat om homosexuali-

tet har hon tecknat ett kryss i sin bok.
– Men kryssen har blivit färre med 

åren. Det är svårare att säga ”din fa-
milj är en styggelse” till någon som sit-
ter i samma mötesrum. Om det äckliga 
finns någon annanstans och om man 
aldrig träffat någon homosexu-
ell, då är det lätt att säga fult 
om dem. Men om de ver-
kar vara kyrkomed-
lemmar och bete sig 
sakligt vid samma 
bord, då är det 
svårare att säga att 
de är avskyvärda. 
Man vill ju inte ge 
en dålig bild av sig 
själv genom att be-
te sig som en idiot.

Korhonens mål är 
att få den andra par-
ten att lyssna.

– Inför kyrkomö-
tets debatt om sam-
könade parförhållan-
den vänder jag mig 
mer till den sidan 
som har glas-
hjärna. Det läg-
ret som job-
bar med lite 
mer formba-
ra hjärnor av 
modellera har 
redan på många 
sätt försökt förstå det 
andra lägret. Jag känner 
till exempel väl till alla de 
konservativas äktenskaps-
argument och varje bibelstäl-
le, jag har fördjupat mig i den frå-
gan grundligt.

Som en gentjänst ber hon att det 
konservativa lägret tar det andra 
lägrets argument på allvar och 
lyssnar till dem.

– Mitt förslag är: sluta undervisa 
i en minut och lyssna i stället. Lyssna 
aktivt i en minut, försök faktiskt för-
stå även om det är jättekämpigt. Hjär-
nan är 1,5 kilo fett och vatten. Den har 
miljarder hjärnceller. Den här kom-
binationen gör att hjärnan inte kan gå 
sönder, den kan förvandlas även om 
den skulle kännas som glas. Det här är 
inte ett krig, det här är en diskussion.

TANKEMODELLERNA I KORTVERSION

STRICT FATHER (STRIKT FAR)
• Tror att världen är en farlig plats. Tror på lydnad och regler. Hårt ar-
bete löner sig och den flitiga får sin lön. Tror på naturliga hierarkier och 
tydliga könsskillnader. Poängterar att Gud är sträng men att Jesus dött 
för våra synder och att Bibeln är vårt rättesnöre. 

NURTURANT PARENT (VÅRDANDE FÖRÄLDER)
• Tror att världen är en plats där man kan nå framgång bara om man 
får stöd och vård av andra. Poängterar betydelsen av att tänka och ar-
gumentera själv i stället för att blint följa regler. För fram Jesus som ett 
exempel på osjälvisk kärlek och tjänande och framhåller alltid att Gud 
är god.
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I Jerusalem ligger judendo-
mens heligaste plats (Västra 
muren), islams tredje heli-
gaste plats (al-Aqsa-mos-
kén) och kristendomens he-
ligaste plats (Heliga Gravens 
kyrka) mycket nära varan-
dra. Praktiskt för turister-
na, men Jerusalems invåna-
re skulle säkert gärna se att 
staden var lite mindre helig. 
Som det nu är är det bäddat 
för konflikt. 

För några veckor sedan 
hettade det till igen. Några 
arabiska länder fick igenom 
en resolution i UNESCO, FN:s 
organ för utbildning, veten-
skap och kultur. I resolutio-
nen talas om Tempelberget 
– där Jerusalems tempel en 
gång låg och som i dag hyser 
två moskéer – endast med 
dess arabiska namn, Haram 
esh-Sharif. Israel och många 
andra uppfattade det som ett 

förnekande av platsens ju-
diska historia. 

Yair Lapid, ledare för ett 
sekulärt parti i Israel och 
tidigare finansminister, har 
kallat beslutet ”stötande och 
upprörande” för att det för-
nekar sambandet mellan Je-
rusalem och judendomen. 
UNESCOS:s generaldirek-
tör, bulgariskan Irina Bo-
kova, tog avstånd från re-
solutionen.

”Absurd teater”
Tempelberget med sina mos-
kéer och den intilliggande 
Västra muren har ofta va-
rit orsaken till konflikt. Så 
sent som förra året började 
en mindre våldsvåg med pa-
lestinska knivhuggningar av 
israeler efter att det spreds ett 
rykte – felaktigt – om att Is-
rael tänkte ändra på Tempel-
bergets status. Ända sedan Is-

rael erövrade Tempelberget i 
samband med sexdagarskri-
get 1967 har reglerna varit de 
samma: Israel har ansvaret 
för områdets säkerhet, men 
för den dagliga verksamhe-
ten på Tempelberget ansva-
rar ett muslimskt råd. Israel 
har också förbjudit judar att 
be på området för att undvika 
att irritera muslimer. 

Trots allt detta cirkulerar 
en lång rad konspirationste-
orier om att Israel vill änd-
ra på områdets status eller 
rentav riva moskéerna och 
i stället bygga ett nytt judiskt 
tempel. 

Under lång tid var det en 
oomtvistad sanning att Je-
rusalems två judiska tem-
pel – Salomos tempel och det 
andra templet (också kallat 
Herodes tempel) – hade le-
gat på Tempelberget. Någon 
gång på 1960- eller 1970-ta-
let beslöt den palestinske le-
daren Yassir Arafat att man 
från palestinskt håll skulle 
förneka att så är fallet. Sedan 
dess har palestinska ”histo-
riker” menat att allt det som 
Bibeln har att berätta om Je-
rusalem egentligen ägde rum 
någon annanstans. I al-Quds 
(det arabiska namnet på Je-
rusalem) har det aldrig fun-
nits något judiskt tempel. 

UNESCO-resolutionen 
omnämner en lång rad is-
raeliska infrastrukturpro-
jekt och utgår från att dessa 
syftar till att göra det svåra-
re för muslimer att be i al-
Aqsa-moskén. När reso-
lutionen talar om Tempel-
berget sägs endast att det är 
heligt för muslimer och bara 
det arabiska namnet på plat-
sen används. Genom att helt 
förtiga alla judiska band till 
Tempelberget ser det onek-
ligen ut som att ett ledande 
FN-organ omfattat Arafats 
hållning.

Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu kall-
lade beslutet för ”absurd te-
ater”:

– Att säga att Israel inte 
har någon anknytning till 
Tempelberget eller till Väs-
tra muren är som att säga att 
Kina inte har någon anknyt-
ning till kinesiska muren el-
ler att Egypten inte har nå-
gon anknytning till pyrami-
derna.

Negativ särbehandling
Resolutionen lades fram av 
den palestinska myndigheten, 
Egypten, Algeriet, Marocko, 
Libanon, Oman, Qatar och 
Sudan. Den godkändes med 
24 röster mot 6, medan hela 

26 länder avstod från att rös-
ta. USA, Storbritannien, Tysk-
land, Nederländerna, Litau-
en och Estland röstade emot, 
medan många europeiska län-
der (däribland Sverige) lade 
ner sin röst. Finland sitter un-
der nuvarande period inte i 
UNESCO:s förvaltningsråd.

En del menar att Israel 
överreagerar: att tiga om nå-
got (den judiska koppling-
en till Tempelberget) är inte 
detsamma som att förneka 
det. Att händelsen väckt så 
stor förtrytelse i Israel beror 
framför allt på att den inte är 
en engångsföreteelse. Olika 
FN-organ har en lång histo-
ria av att kritisera just Israel. 
Det notoriska FN-rådet för 
mänskliga rättigheter – län-
der som Saudi-Arabien och 
Sudan brukar ha en framträ-
dande roll i detta organ – har 
under det senaste decenniet 
antagit 67 resolutioner som 
fördömer Israel och 60 re-
solutioner om mänskorätts-
kränkningar i alla andra län-
der sammanlagt. 

UNESCO-resolutionen är 
alltså en fortsättning på en 
lång rad FN-beslut med ne-
gativ särbehandling av den 
judiska staten. Och för ne-
gativ särbehandling av judar 
finns ett ord: antisemitism. 

Yair Lapid ser ingen annan 
förklaring till detta mönster 
som bestått länge inom FN-
systemet.

– Har de någon annan för-
klaring till det tvångsmässiga 
fokus som riktas mot en na-
tion, en grupp, en konflikt?

UNESCO 
bortsåg 
från judisk 
koppling

JERUSALEM. I en färsk FN-resolution 
verkar UNESCO blunda för Tempelber-
gets judiska historia. – Antisemitism, 
säger judiska politiker, medan andra 
menar att Israel överreagerar.

TEXT: SVANTE LUNDGREN

KD vill ha 
förklaring
Kristdemokraternas riks-
dagsgrupps ordförande 
Peter Östman har lämnat 
in ett skriftligt spörsmål 
om Finlands röstningsbe-
teende i UNESCO. Spörs-
målet undertecknades av 
alla ledamöter i den Krist-

demokratiska riks-
dagsgruppen.

UNESCO:s världs-
arvskommitté (som 
inte är detsamma 
som UNESCO:s för-
valtningsråd i tex-
ten ovan) rösta-
de under sitt möte den 
26.10.2016 för att Jerusa-
lems gamla stadsdel, med 

kringliggande mu-
rar, fortfarande 
hålls kvar på lis-
tan över hotade 
världsarv. I be-
slutstexten ute-
lämnades dock 

judarnas och 
kristnas koppling-

ar till de heliga plat-
serna. I stället betonas en-

dast platsens betydelse för 
muslimerna. 

Östman vill att regering-
en berättar på vilka grunder 
Finland avstod från att rösta 
i världsarvskommittén.

Östman vill också ve-
ta vilka åtgärder regeringen 
tänker vidta för att judar-
nas och kristnas obestrid-
bara koppling till Tempel-

berget och Västra muren 
i Jerusalem ska godtas av 
UNESCO:s kommitté för 
världsarv i fortsättningen. 

Enligt Östman och de 
övriga undertecknarna är 
beslutet en skam och ett 
slag i ansiktet på både ju-
dar och kristna. UNESCO:s 
beslut är åter ett i raden av 
de bisarra beslut som un-

der senare åt tagits inom 
olika FN-organisationer.

– Det är ofattbart att 
Finland avstår från att rös-
ta. Fakta bevisar obe-
stridbart att Tempelber-
get, långt före islams upp-
komst, varit en speciellt 
helig plats för både judar 
och kristna, konstaterar 
Östman.

REGERINGEN SPÖRSMÅL

TEMPELBERGET

• Tempelberget finns i 
Gamla staden i Jerusa-
lem. Enligt judisk tradition 
är det identiskt med Mo-
ria berg, där Abraham skul-
le offra Isak. Senare bygg-
des Jerusalems tempel här. 
Det andra templet förstör-
des år 70 av romarna. En 
mur (Västra muren eller 
Klagomuren) finns kvar av 
det och utgör i dag den he-
ligaste platsen inom juden-
domen. 
• Efter att de muslimska 
araberna på 600-talet er-
övrade Jerusalem bygg-
des två moskéer (Klippdo-
men och al-Aqsa moskén) 
på Tempelberget. Inom is-
lam förknippas platsen med 
det ställe därifrån Muham-
meds nattliga resa till him-
len startade.

temPelBerget 
är en upphöjd 
plats i Jerusa-
lems gamla stad. 
foTo: andreW 
Shiva/WiKiPedia / 
CC By-Sa 4.0
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BOENDE FÖR ÄLDRE  
I HELSINGFORS
Blomsterfonden, Kottby

Tfn 044 333 1628
Brummerska hemmet, Baggböle

Tfn 040 749 4194
Kristinagården, Haga

Tfn 050 575 88 99
Seniorhemmet, Brunakärr

Tfn 050 400 2078
Silviahemmet, Haga

Tfn 044 722 4567
www.folkhalsan.fi/bo

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857–1938) 
skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa 
naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in 
kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, 
tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, 
historikern och föreningsmänniskan. Som litteraturvetare hittar 
Pedersen dessuotm helt nya, spännande aspekter i Westermarcks 
litterära produktion.

Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–1972) 
handlar om Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. 
Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete 
i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna, 
hennes dokumentation räddade väsentliga delar av palestinsk 
kulturhistoria från förstörelse. Att Hilma Granqvist glömts bort i 
sitt hemland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring 
av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger.

Höstens biografier från SFV. Böckerna utkommer 18.10

Victor Westerholm
Aleko Lilius
Eirik Hornborg
Anna Bondestam
Alma Söderhjelm

Claes Cedercreutz
Algoth Niska
Valdemar Nyman
Erik Cainberg

I SFV:s biografiserie  
har tidigare publicerats:

Alla SFV-biografier kostar endast 15 e
Mer information: www.sfv.fi/bok
Beställ på redaktion@sfv.fi 
eller ring 09-6844 570
Fråga även efter böckerna  
i bokhandeln! 

Helena Westermarck - intellektets idoga arbetare

Hilma Granqvist - antropolog med hjärtat i Palestina
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Exellent erbjuder PVC-fönster 
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Vi erbjuder högklassig 
sömnad av textillier 
till hem och offentliga 
miljöer, passande just  
Er stil.

Brett urval av tyg-
kollektioner, även 
mattor!

Ring eller sänd e-mail 
så kommer vi på 
besök, så väljer vi och 
planerar tillsammans.

Beställningar och informaaon: 
06 212 7267 / sales.royalvaasa@sokoshotels.fi

Hovrääsesplanaden 18 Vasa / fransbistrot.fi

Även choklad
smakar bääre 

i en avslappnad
fransk bistro!

På Wasa Teater

SJUKT BRA 3D!

PLEPPO TVÅ! –Vi mårar åpå! | Urpremiär: 12.11.2016

MASKERADMORDET –En deckargåta | Urpremiär: 18.11.2016

JULKONSERT –Med Lytts och vänner | 29.11 – 17.12
WASA TEATERS BILJETTKASSA | SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 BILJETTER OCKSÅ FRÅN STUDIOTICKET, NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

Finlandssvenska kvalitetsresor med svensk-
språkig reseledare och max. 20 resenärer.

SYDAFRIKA
Moderstaden Cape Town välkomnar oss för 
den första veckan. Vi får bl.a. besöka Cape 
Point, Taffelberget, kåkstäder och vin distrikt. 
Vi får njuta av god mat och goda viner. Vi 
flyger sedan till Sabie Sand bredvid Kruger 
park och får uppleva en fantastisk safari.

24.2-8.3.2017  13 dagar 3880 €

Läs om alla resor på
www.martinsresor.ax
eller ring mig på 0457 344 1132
eller mån-fre 9-16 på 018 23 215.

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

KAMBODJA 
Angkor Wat, Phnom Penh och kusten
Upplev det fantastiska Angkor Wat som är 
UNESCOS världs kultur arv. Känn närhisto-
riens vindslag i Phnom Penh och slappna 
av vid den vackra stranden vid kusten på 
en högklassig resort i Sihanoukville.

12-28.1.2017     16 dagar 3.880€ Boka senast 12.11

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen den 10 
november 2016 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 2.11.2016 
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors försam-
lingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga 
samfällighetens anslagstavla, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas på 
webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto.  
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet  
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 24 oktober 2016

Ordförande

Besittningsrätten till vissa  
gravplatser
på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplatser 
(Sandudd, Furumo, Brändö, Malm, Månsas och Öster-
sundom) löper ut vid utgången av år 2017.

Eftersom kontaktuppgifterna till gravrättsinnehavar-
na och de anhöriga delvis inte uppdaterats kan vi inte 
nå dem alla per brev. Därför har följande meddelande 
fästs på alla de gravar vars besittningsrätt löper ut:

KUNGÖRELSE

Rätten till denna grav går enligt avtalet ut den 31 de-
cember 2017. Om gravrättsinnehavaren vill förlänga 
gravrätten kan han före den 30 juni 2018 ingå ett nytt 
avtal med centralregistret för Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet, adress: Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors,  
tfn. (09) 2340 6001, e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi.

Om avtalet inte förnyas inom den utsatta tiden, återgår 
graven och minnesvården i Helsingfors kyrkliga samfäl-
lighets ägo. Om ni vill, kan ni dock avlägsna gravvården 
innan den ovan nämnda fastställda tiden löpt ut.

Helsingfors kyrkliga samfällighet

KUNGÖRELSER Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna avhämtas.
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Spännande lång vandring
BOK

Vid dödens portar. Avdel-
ning Hartikainens fjärrpa-
truller 1942.

Författare: Patrik Berghäll
Förlag: Förlaget

I sin andra bok om flygvap-
nets fjärrpatruller tar Pat-
rik Berghäll läsaren ut på en 
patrullfärd som varar i 56 

dygn, under vilka patrullen 
tar sig till fots över 500 ki-
lometer. 

Avdelning Hartikainen var 
flygvapnets egen fjärrpa-
trullenhet under fortsätt-
ningskriget. Avsikten var 
att fjärrpatrullerna skul-
le ta sig in på fiendeområde 
och rapportera om fiendens 
flygtrafik vid flygfälten. Fem 
patruller sändes ut somma-
ren 1942.

En av huvudpersoner-
na är den unge ingerman-
ländaren Antti Vorho som 
flydde till Finland 1931. Han 
befordras till översergeant 
och blir Mannerheimriddare 
nummer 99.

Boken, som bygger på 
verkligheten, är ett måste 
för den som intresserar sig 
för våra krig. Den lyfter upp 
en rätt okänd del av den 
finska krigshistorien. 

Det är stundvis myck-
et spännande att läsa om 
Vorho som med sin patrull 

vandrar tillbaka till Finland 
med fienden hack i häl. Pa-
trullen fick ingen proviant-
påfyllning de sista 20 da-
garna och stövlarna slets 
sönder efter 300 kilometer. 
Som den vildmarksguide 
Berghäll är förstår man hans 
intresse för att ta reda på 
mer om den vandringen.

Boken är lite trögstar-
tad. Till det bidrar de många 
namnen att hålla reda på, 
både personnamn och ort-
namn. Det hade varit in-
tressant att se en karta över 

var patrullerna rörde sig. 
Det känns också som om 

författaren återberättar en 
berättelse han i sin tur hört 
berättas. Det är få citat och 
miljöbeskrivningar. 

Boken lyfter när Vor-
hos patrull ger sig ut på sitt 
uppdrag. Då fastnar läsaren 
i boken.

Boken innehåller ock-
så tidigare opublicerat bild-
material av fjärrpatruller-
na. En del av bilderna är rik-
tiga pärlor.

 ¶ Johan SandBerg

Vad är svårare 
än att be om 
förlåtelse?

När Heikki Sarmanto var liten fanns 
det en enorm bibel med fantastiska 
bilder i familjens hem i Kronohagen i 
Helsingfors.

– Jag var kanske tio år och jag lev-
de mig helt och hållet in i berättelser-
na. Jag läste inte Bibeln, jag var inne i 
den. Kanske är det så att människan i 
just den åldern lär sig mera än i någon 
annan ålder.

I dag är Bibeln självklar för honom, 
som en del av vår bakgrund och kultur.

– Bibeln är en massiv dagbok om den 
mänskliga historien. I den bemärkel-
sen är den varje människas bok. Det är 
bara att gå till biblioteket och låna den. 
Man måste kunna förhålla sig till Bi-
beln på det sättet, alla har rätt att upp-
leva den på sitt sätt.

– Min goda vän Juhani Aaltonen, som 
också spelar saxofon och flöjt i oratoriet 
om Johannes döparen, är djupt troende. 
Han sa till mig en gång: Det är inte du som 
läser Bibeln, det är Bibeln som läser dig.

Sarmanto varnar för historielöshet, 
kallar den oerhört farlig. 

– Ändå blir människors kunskap om 
det förflutna allt mer bräcklig. Människor 
minns inte ens sitt eget telefonnummer.

Historien upprepar sig
Idén till oratoriet John the Baptist, som 
har urpremiär i Johanneskyrkan i Hel-
singfors på lördag, föddes för tjugo år 
sedan under en av de perioder då Sar-
manto bodde i New York.

MUSIK. Johannes döparens historia är tragisk och dra-
matisk, men ständigt aktuell. Han var en visionär och 
sanningssägare, säger jazzlegenden Heikki Sarmanto 
som skrivit musiken till ett oratorium om mannen från 
ödemarken.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

– Redan i början av nittiotalet sam-
arbetade jag med Kim Rich. Hon är en 
genial amerikansk textförfattare och 
kompositör. Vi hade gjort  ett par stora 
beställningsjobb tillsammans och när 
de var klara satte vi oss ner och fun-
derade på framtiden.

Det var då som tanken på Johannes 
döparen dök upp.

– Jag kände inte någon som gjort ett 
verk om honom tidigare. Och vi vet väl-
digt lite om honom. Han levde i öde-
marken, samlade människor omkring 
sig, skrämde makthavare, irriterade 
prästerskapet och avrättades till slut. 
Men vem var han?

Johannes döparens budskap är tid-
löst, menar Sarmanto.

–  Samma sak som hände i samhället 
på Johannes döparens tid händer än-
nu i dag. Historien upprepar sig. Leda-
re missbrukar sin makt. Människors 
själviskhet är stor. Johannes talar i Mat-
teusevangeliet om huggormsyngel.

– Kim Richs svar på frågan varför vi 
valt Johannes döparen är att alla känner 
till honom men att ingen känner ho-
nom. Kärnan i hans budskap är att vi 
ska lyssna till den sanna rösten i vild-
marken, att vi ska göra bättring.

Nåd och förlåtelse
Samarbetet mellan Kim Rich, som be-
söker Helsingfors för att delta i urupp-
förandet, och Heikki Sarmanto går till 
så att han skickar melodier till hen-

”Samma klangvärldar ljuder i norra Lappland när en 
same kallar på sina renar som i Mellanöstern i mos-
kéernas böneutrop.”
Heikki Sarmanto

ne och hon skickar texter till honom.
– Texten och musiken föds parallellt. 

Vi matar varandra.  Musiken både be-
skriver och understryker det som hän-
der i texten. 

Verket framförs på engelska, och 
översätts i programbladet till finska 
och svenska. Sarmanto öser beröm 
över Kim Rich.

– Hennes texter är oerhört mång-
fasetterade. Det händer att jag rörs till 
tårar när jag läser det hon sänder mig. 

Berättelsen börjar i ödemarken, med 
pilgrimernas kör och slutar med Johan-
nes död.

– De som orsakat hans död bearbetar 
situationen och försöker framstå som 
oskyldiga. Kim Rich ville inte skapa en-
dimensionella personer. Salome, som 
ber Herodes om att få Johannes döpa-
rens huvud på ett fat, är till exempel in-
te så ond som i Richars Strauss opera 
om henne. I oss alla finns både ont och 
gott. Ingen är alltigenom ond, inte hel-
ler Herodes fru. De är människor som 
är rädda för olika saker, liksom vi alla.

Johannes Döparens kanske viktigas-
te budskap, tror Sarmanto, är det om 
nåd och förlåtelse.

– Vad är svårare än att förlåta? Eller 
att be om förlåtelse? Jag vill att nåden 
ska prägla oratoriet. Frihet är också ett 
viktigt tema. Salome är kuvad, under-
ordnad, liksom slavinnan Tabitha. De 
drömmer, och sjunger, om frihet.

Musiken känner inga gränser
Musiken i oratoriet är en blandning av 
rytmisk musik, etno, gospel, jazz och 
till och med blues.

– Jag vill inte fastna i jazzklichéer ut-
an använder all slags harmonik.

Han har inspirerats av harmonier 
från Nordafrika och Mellanöstern.

– Vi vet ganska lite om hur rik musik 
det spelas i arabvärlden. När en egyp-
tisk sopran framförde en dikt av Eino 
Leino till min musik på operan i Egyp-
ten tidigare i år, och jag satt vid flygeln, 
fascinerades jag oerhört av hur melodin 
förändrades för att hon sjöng på arabis-
ka. Den förändrades, och det var språ-
kets förtjänst.

Den orientaliska musiken innehåller 
många element av folkmusik.

– Världen är full av folkmusik. Jag är 
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När längtan hittar hem
BOK

Den som hittar sin plats 
tar ingen annans

Författare: Tomas Sjödin
Förlag: Libris / Fontana 
Media 2016

När pastorn, föreläsaren 
och författaren Tomas Sjö-
din utkommer med en ny 
bok är det alltid en stor 
händelse. Han är en mycket 
populär och älskad talare, 
men också en säker stilist 
och skribent, särskilt känd 
för de böcker som hand-
lar om att leva med den 
obotliga och framskridan-
de hjärnsjukdom som två 
av hans söner kämpat med 
och slutligen avlidit av.

De av Sjödins texter som 
skrivits mitt i den smärta det 
innebär att förlora ett barn 
har varit så starka, så drab-
bande, att jag som den gi-
riga läsare jag är väntat mig 
samma intensitet i sena-
re verk. När den inte infunnit 
sig (och hur kunde den ens?) 
har jag ibland lagt hans 
böcker ifrån mig med en lätt 
känsla av besvikelse.

I den färska boken Den 
som hittar sin plats tar ing-
en annans är det en lugn 
och erfaren, men ändå of-
ta osäker man som skriver. 
I den här boken beger han 
sig på upptäcktsfärd i spå-
ren efter aposteln Tomas, 
hans egen namne och den 
som vi känner som ”tviv-
laren”. Han forskar i Tomas 
missionsgärning i Indien 
och den kyrka han sagts ha 
grundat där – mycket av 
det här är helt okänt för mig 
och kolossalt intressant.

En smula överraskan-
de inser jag efter ett tag att 
Sjödins bok inte bara är en 
berättelse om hur han själv 
letat efter sitt kall och om 
hur andra hittat sin uppgift 
på överraskande sätt, den 

är en mycket 
bra bok om 
församlings-
utveckling 
och om le-
darskap i  
vilket sam-
manhang 
som helst.

Boken handlar 
nämligen också om hur 
Sjödin efter många år som 
föreläsare och författare 
återvände till sin egen 
hemförsamling, en pingst-
kyrka i Göteborg, och var 
med om att bygga upp helt 
ny verksamhet.

Hans poäng är att när 
människor får göra det de 
innerst inne längtar efter att 
få göra, då händer alltid nå-
gonting. I hans församling 
kallas samtal med personer 
som vill engagera sig i för-
samlingens verksamhet för 
”Blomstra-samtal”. Jag ci-
terar: ”Det enda vi gjort som 
skulle kunna beskrivas som 
vår ”framgångsfaktor” är att 
vi konsekvent avstått från 
att utgå från behov i verk-
samheten och i stället satt 
ljus på människors drömmar 
och bidrag. Vad är det som 
just denna människa vill ge? 
Detta oavsett vad vi just nu 
tror oss behöva.”

Boken innehåller många 
helt strålande insikter om hur 
man kan hitta rätt då man 
har i uppdrag att leda andra 
och bygga upp fungerande 
strukturer. Medan jag läser 
Sjödin klickar jag samtidigt 
upp en länk på Facebook: 
Snälla team når längst! – 
den handlar om forskning 
som visar att delaktighet och 
trygghet leder till de störs-
ta framgångarna i arbetsli-
vet. Sjödin säger egentligen 
samma sak, både på seku-
lärt och religiöst språk.

Vill du hitta en plats i li-
vet och hjälpa andra att hit-
ta sin? I så fall är det här en 
bok för dig.

 ¶ Sofia TorvaldS

tomas sJödIns nya bok är, kanske lite överraskande, en 
strålande bok om ledarskap. foTo: Maria lindeSKär

en vanlig finne, men ändå en kosmo-
polit. Folkmusiken känner inga grän-
ser. Samma klangvärldar ljuder i nor-
ra Lappland när en same kallar på sina 
renar som i Mellanöstern i moskéernas 
böneutrop. Det är samma melankoliska 
längtan i dem båda. Musik handlar om 
att kommunicera känslor, det handlar 
inte om förstånd.

Ett essentiellt drag i Sarmantos mu-
sik är improvisationen. 

– Jag vill att alla kvällar är olika. Jag 
arbetar med musiker i världsklass och 
ger dem frihet att improvisera inom 
givna ramar.

Inga operaröster
Det är inga typiska operasångare som 
ger liv åt Johannes döparen, Herodes, 
Herodes fru och de övriga rollerna.

– Vi ville inte ha klassiskt skolade 
röster, utan naturliga. Sångarna sjung-
er i mikrofon.

Sarmanto och hans team ville hitta 
sångare som passar i rollerna.

– Vi har hittat en helhet av starka per-
sonligheter. När de sjunger är de inga 
sjungande dockor, utan verkliga per-
sonligheter.

HEIKKI SARMANTO

• Internationellt erkänd kompositör, 
pianist och modern jazzmusiker.
• Har studerat musik vid Berklee Col-
lege of Music i Boston.
• Föddes i Helsingfors 1939, skickades 
som krigsbarn till Sverige 1944. Åter-
vände till Finland 1945. 

JOHN THE BAPTIST

• Uruppförs den 11 november klockan 
19 i Johanneskyrkan. Johannes försam-
ling firar samtidigt sitt 125-årsjubileum.
• Spelas också i Uleåborg och Åbo 
domkyrka i februari och senare i bl.a. 
Tammerfors, Björneborg och Lahtis.
• Musik: Heikki Sarmanto.
• Text: Kim Rich.
• I rollerna bl.a. Maria Lund, Jarmo 
Mäkinen, Henri Tikkanen och Mikko 
Jokinen.

marIa lund och Jarmo Mäkinen inne-
har huvudrollerna i John the Baptist. 
– Jag ville inte ha klassiskt skolade 
röster i oratoriet, säger Heikki Sar-
manto. foTo: PreSSBild

heIkkI sarmanto vill 
inte fastna i jazzkli-
chéer. I musiken till 
oratoriet om Johannes 
döparen har han 
inspirerats särskilt av 
orientalisk musik.

PÅ TVÄREN CHRISTA MICKELSSON

Vår gemensamma uppgift är att komma ihåg
”Historielöshet är oerhört 
farligt. Folk minns inte ens 
sitt eget telefonnummer 

längre.” Det 
säger jazzle-
genden Heik-
ki Sarman-
to, det fria ci-
tatet är plock-
at ur intervjun 

här ovanför. 
Hur motverkar vi his-

torielösheten? Läs på, läs 
mycket, läs mera. Ock-
så sådana böcker som inte 
bekräftar din egen stånd-
punkt. Våga ställa frågor, 
undvik färdiga svar.

Den här linjen var biskop 
emeritus Mikko Heikka inne 

på när han talade på Bok-
mässan i Helsingfors för-
ra veckan. Ett domineran-
de drag i vår kultur, menar 
Heikka, är tendensen att 
anse att det man själv råkar 
tycka och tänka alltid är det 
som är rätt (”Jos minä ajat-
telen näin, se on totta”). 

Svenska språkrådet tog 

med ”faktaresistens” på 
nyordslistan 2015 och or-
det beskriver det här feno-
menet, det vill säga en ovil-
ja att lyssna på fakta, argu-
ment och andra synvinklar 
eftersom man är så över-
tygad om förträffligheten i 
ens eget sätt att se på sa-
ken. Lägg till bara en liten 

gnutta stolthet, och loppet 
är kört. 

Vems fel är det att det 
blivit så här? Det är vårt, 
säger Heikka. För att det 
finns så mycket som vi 
glömt. För att vi som vill 
värna om det han kall-
lar ”arvet från antikens ci-
vilisation” frivilligt trätt in i 

biroller och låtit andra ak-
törer växa sig starka. Dags 
att genomskåda de snab-
ba svaren, fram med lite 
helt vanlig hederlig bildning 
i stället. Naturligtvis kan 
en bildad människa ock-
så ha fel, men risken är lite 
mindre. Vår gemensamma 
uppgift är att komma ihåg. 
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I år med artister från Sverige Norge och Finland. Åsa Jinder riksspelemannen  
som jobbar över hela Norden med sin nyckelharpa och numera också sjunger.  
Den norska sångaren Erik-André Hvidsten som sjungit sig in i den Finladssvenska  
folksjälen. Thomas Lundin som i höst är akutell med ny höstskiva. Helene Nyberg  
som jobbar med sin nya cd och som under julkonserten kommer att sjunga nya och 
äldre julsånger. Smäktande saxofonmusik av Tom Käldström från Tommys med allt  
under ledning av Thomas Enroth.  
Köp din biljett nu i tid! 25€+ exp.avgitt (Vid dörren 30€) 

Fr   18.11 Borgå Grand kl 19.00(slutsåld) 

Lö  19.11 Borgå Grand kl 19.00(slutsåld) 

Sö. 20.11 Liljendal Uf Lokalen  kl 19.00 

Må 21.11 Kyrkslätt Kyrkan kl.19.00 

Ti   22.11 Sibbo Topeliussalen kl 19.00  

On  23.11 Pargas PIUG kl 19.00(slutsåld)  

To  24.11 Kimito Villa Lande  kl 19.00 

Fr   25.11 Ekenäs Kyrkan kl 19.00 

Lö  26.11 Hangö Stadshuset kl.19.00 

Sö  27.11 Mariehamn Alandica kl 19.00 

Må 28.11 Ingå Täkter Uf  kl 19.00 
Ti   29.11 Lojo Åsvalla kl.19.00 

On  30.11 Helsingfors Balders sal kl 19.00  

To    1.12 Molpe Paviljongen kl 19.00 

Fr     2.12 Pörtom Kyrkan kl 19.00 

Lö    3.12 Kronoby Kyrkan kl 19.00 

Sö    4.12 Jakobstad Schaumans kl 15.00 och  kl 19.00 

Må   5.12 Bennäs Anderssénsalen kl 19.00 

Ti     6.12 Öja Byacenter kl.15.00 

On   7.12 Nykarleby Stjärnhallen kl 19.00 

To    8.12 Vörå Norrvalla Folkhälsan 19.00 

Fr     9.12 Smedsby Kulturhuset kl 19.00 

Lö  10.12 Terjärv Skolan kl 19.00 

Sö  11.12 Närpes Huset mitt i stan kl 19.00 

M-Market Inn

Biljetter till Schaumansalen från Campus Alegro, Jakobstads Bokhandel
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 5.11 kl. 10: Alla helgons dags 
gudstjänst i kyrkan med ljuständ-
ning för de döda, Wikstedt, Lehto-
nen. Pargas kyrkokör medverkar. 
Efter gudstjänsten bjuder försam-
lingen på sopplunch i församlings-
hemmet. – kl. 18: Aftonmusik på 
alla helgons dag, konsert i kyrkan 
med Pargas Vokalensemble, 
Hanna Lehtonen, Tomi Satomaa 
och Anna Satomaa.
Sö 6.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Heikkilä, Lehtonen.
On 9.11 kl. 18: Veckomässa i kyr-
kan, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 5.11kl. 18: Alla helgons dags 
tvåspråkiga gudstjänst i kyrkan 
med ljuständning för de döda, 
Granström, Ollila.
Sö 6.11 kl. 11: Högmässa i kyrkan, 
Granström, Ollila.
Korpo kapellförsamling:
Lö 5.11kl. 18: Alla helgons dags 
gudstjänst i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Sö 6.11 kl. 15: Gudstjänst i Norrs-
kata kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 5.11 kl. 11: Alla helgons dags 
gudstjänst i kyrkan med ljuständ-
ning för de döda, Heikkilä, Heikkilä.
Sö 6.11 kl. 10.30: Gudstjänst med 
nattvard på Fridhem, Heikkilä, 
Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Lö 5.11 kl. 11: Alla helgons dags 
gudstjänst i kyrkan, Vuola.

 ¶ ÅBO
to. 3.11: kl. 18 Bibelsamtalsgrup-
pen, Aurelia
lö. 5.11: kl. 15.30 Musikgudstjänst 
med parentation, Uppståndel-
sekapellet. Kammarkören Tolvan 
(dir. Marjo Danielsson) medverkar
sö. 6.11: kl. 12 Högmässa, Aurelia. 
Åbolands Kammarkör (dir. Pia 
Kulla) medverkar
ons. 9.11: kl. 13-15 Café Orchidé, 
Aurelia 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia
to. 10.11: kl. 18 Bönegruppen, 
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
Alla helgons dag, lö, 5.11: 
Ljuständning för de under året döda 
Kyrkokören medverkar. Kransned-
läggning i minneslunden. Ingemar 
Johansson, Carl-Micael Dan
25 sö e pingst, 6.11: 
Nattvardsgudstjänst på Ham-
margården kl 13. Ingemar Johans-
son, Carl-Micael Dan, Susanne 
Vesterlund

 ¶ JOMALA
Lö 5.11 kl 11 Alla helgonsdagsmäs-
sa: Ljuständning och parentation. K 
Danielsson, E-H Hansen, M Nord-
berg, A Karlsson, gudstjänstgrupp 
Sö 6.11 kl 18 Sånger om himlen: S 
Äng, E-H Hansen, A Karlsson, stO-

lofs kyrkokör
Må 7.11 kl 18.30 Planering inför 
missonsbasaren: 6.12 M Nordberg
On 9.11 kl 18 Andlig läsning- Bibel-
meditation: S Äng
To 10.11 kl 19 Andakt på Rönn-
gården
Fre 11.11 kl 18 Fredagsmässa: i 
Tornkyrkan S Äng, E-H Hansen, A 
karlsson

 ¶ MARIEHAMN
04.11 Minnesgudstjänst: kl. 19.00 
i Begravningskapellet, Gunnevi 
Styrström, Guy Karlsson, Patricia 
Bergroth  och Lasse Fredriksson 
– sång.
05.11 Katolskmässa: kl. 10 i S:t 
Mårtens.
Högmässa: kl. 11 i S:t Görans kyr-
ka, J-E K, G K, S:t Mårtenskören.
Finskspråkig gudstjänst: kl. 14 i S:t 
Mårtens, Sirkka Liisa Enqvist, J D.
Minnesljus: för sedan senaste 
allhelgona avlidna (parentation) kl. 
18 i S:t Görans, M P, J D.
06.11 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, 
G S, J D.
Konsert: kl. 16.30 i S:t Görans, 
Gabriel Fauré Requiem, damkören 
Magnificat.
10.11 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, J-E K, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlings-
hemmet. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Fredag 04.11 kl. 18.00: Musik i 
höstkvällen i Vårdö kyrka. Pipsa 
Juslin.
Kl. 19.00: Kvällsmässa med lju-
ständning i Vårdö kyrka. Roger 
Syrén, Pipsa Juslin. 
Alla helgons dag: 05.11 kl. 18.00 
Musik i höstkvällen i Sunds kyrka. 
Pipsa Juslin.
Kl. 19.00: Kvällsmässa med lju-
ständning i Sunds kyrka. Roger 
Syrén, Pipsa Juslin.
Söndag 06.11 kl. 13.00: Natt-
vardsmässa på Tallgården, Sund. 
Roger Syrén, Pipsa Juslin.
Kl. 15.00: Nattvardsmässa på 
Strömsgården, Vårdö. Roger Sy-
rén, Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 3/11 13.00: Solglimten i Försam-
lingshemmet.
Fre 4/11 18.30: Kvinnocafé i För-
samlingshemmet, tema bröst-
cancer.
Lö 5.11: möjlighet till skjuts till be-
gravningsplatsen före kyrkan från 
din hemby. Program efter Guds-
tjänsten  i församlingshemmet, 
projektkören uppträder. Anmälan 
till både busskjuts och matservering 
senast 3.11 till Hanna per tel. 044-
4101825.
Lö 5/11 11.00: Gudstjänst på Alla 
Helgons dag med ljuständning för 
församlingsmedlemmar som avli-
dit sedan senaste allhelgona. Om 
önskemål inkommer till tel. 044-
4101800 kan ljus tändas också för 
andra avlidna. Medv. Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm, Kyrkokören, 
skriftskolelever.
Sö 6/11 11.00: Högmässa i Molpe 

bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
Må 7/11 15.00: Handkraft för ung-
domar i Församlingshemmet. Le-
dare Ulrika Lindholm m.fl. Samlingar 
alla måndagar till 28/11.
Ti 8/11 13.00: Missionssyförening-
arna besöker Yttermalax missions-
syförening, träff i Malax . Buss från 
Harrström 11.45 via Taklax 11.55, 
Korsbäck 12.05 och Molpe 12.20. 
Gäst: Ann-Sofie Backgren berättar 
om sin bok: ”Jakob Rautio – den 
siste fyrvaktaren på Moikepää fyr”.
Ti 8/11 18.00: Kyrkans barntimme i 
Taklax bönehus.
Ti 8/11 19.00: Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
On 9/11 kl.10-11.30: Promenixarna. 
Vi promenerar tillsammans från 
församlingshemmet, ca 45 minuter 
och dricker därefter kaffe och sam-
talar i församlingshemmet.
On 9/11 13.00: Silvergruppen sam-
las i det nyrenoverade biblioteket. 
Carola Bäckström berättar om 
det nyrenoverade biblioteket och 
boknyheter. Kaffe, allsång och an-
dakt med församlingens personal. 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Stilla stund inför allhelgona: fr 4.11 
kl 19 i Tjöck begr.kapell, Saarinen, 
Nilsson. Kl 19 i Åsändans begr.ka-
pell, Lassus, Martikainen
Gudstjänst med parentation: lö 5.11 
kl 10 i L:fjärds kyrka, Saarinen, Mar-
tikainen, kyrkokören. Kl 12 i K:stads 
förs.hem, Norrback, Nilsson, 
kyrkokören. Kl 18 i Sideby, Lassus, 
Nilsson, transport 0400-763325
Möte: lö 5.11 kl 18 i Korsbäck uf-
lokal, Kaj Fagerholm, Per-Erik 
Häggman, Norrback, servering
Högmässa: sö 6.11 kl 10 i L:fjärds 
kyrksal, Fagerholm, Lassus, Mar-
tikainen. Kl 12 i K:stads förs.hem, 
Häggman, Lassus, Nilsson
Bibelsamtal: sö 6.11 kl 18 i L:fjärds 
förs.hem, Vikfors
Pensionärssamling: on 9.11 kl 12:30 
i L:fjärds förs.hem, G Lassus, Hell-
man, Martikainen 
Pärlbandet: fr 11.11 kl 19 samling för 
kvinnor i K:stads förs.hem. Tema: 
”våra nära och kära” relationer, 
Carola Salo-Back. Servering. Kväl-
len avslutas med nattvardsmässa. 
Anmäl senast 8.11 till Lassus 050-
3364216 eller kansliet 06-2211073

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 3.11 kl 13: Dagssamling i Böle 
bystuga.

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

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

BETRAKTELSEN BORIS SALO

Vi behöver Alla 
helgons dag
det FInns starka strömningar som kör över Alla helgons 
dag. Den amerikanska Halloweenfesten körs fram som 
ett alternativ till och med i barnträdgårdar och skolor. 
Karnevalsstämning i förening med spöken, skelett och 
monster verkar mera lockande än att våga ta itu med de 
livsfrågor som den här helgdagen aktualiserar. Och än-
då. Vi behöver alla Alla helgons dag! Varför? 

sorgeProcessen Behöver den! Otaliga är de människor 
som också i år kommer att samlas i kyrkor och gravka-
pell för att minnas kära som avlidit under året. Hund-
ratusentals ljus tänds ute vid begravningsplatserna. För 
många är dagen tung och smärtsam, fylld av minnen, 
en begravningsdag på nytt. Och ändå – mitt i smärtan 
går man framåt. Sorgen synliggörs och konkretiseras, 
vilket är bättre än att sorgen förtigs och kroppen lider. 
Alla helgons dag erbjuds oss som en livsbejakande dag 
när man på nytt får vidkännas de inre känslor som än-
då finns. Det är något helt annat än det groteska att en 
familj där man under året förlorat en förälder eller ett 
barn ska söka fram maskeradkläder i form av dödskal-
lar och skelett.  

ungdomarna Behöver den! De bilder och planscher som 
fyller en tonårings rum är inte alla gånger så konstruk-
tiva. Vårt samhälle är i desperat behov av goda förebil-
der. Den kristna kyrkan lyfter fram helgonen, människor 
som mitt i inre svaghet och bräcklighet har fått genom-
lysas av Guds kärlek och bli till välsignelse för många. 
Vi behöver goda föredömen som Jesus mor, Franciskus, 
Moder Theresa, Maximilian Colbe och Corrie ten Boom. 
Vi tillber inte helgonen, inte ens jungfru Maria, men 
vi behöver deras föredöme i tro och utgivande kärlek.

lIvet Behöver den! Alla helgons dag gör livet heligt! Bi-
beln använder ett häpnadsväckande språkbruk, när den 
kallar varje kristen helig. Det är inte frågan om att iklä sig 
någon helgongloria utan att för Jesus skull räknas helig. 
När man ser att man trots sina svagheter för Jesus skull 
ändå får vara Guds barn frigörs en förunderlig kraft till 
att älska och tjäna. Man gör livet lättare för någon an-
nan att leva. Livet blir vad det är, heligt.

Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling.

Paren-
tation är 
högak-
tuellt i 
dessa ti-
der. Den 
här hel-
gen fi-
rar många 
församlingar parenta-
tionsgudstjänster där 
man tänder ljus för dem 
som lämnat oss under 
året som gått sedan All-
helgona i fjol.

Också utanför kyr-
kans väggar tänds ljus – 
på begravningsplatserna 
lyser hundratals ljus upp 
novembermörkret, ljus 
som tänts till minne av 
våra anhöriga som inte 
längre finns bland oss. 

I KLARSPRÅK

”Gud, välsig-
na våra liv, så 
att man kom-
mer ihåg oss med 
tacksamhet den 
dag vi är borta.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Boris Salo.

130, 129, 435, 
582 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

De levande och de döda
På lördag firar vi alla helgons dag. Det är 
en helgdag när vi kommer ihåg dem som 
levt sina liv före oss här på jorden – både 
våra egna avlidna anhöriga och männ-
iskor som precis som vi ingår i de heli-
gas gemenskap. Alla som tillhör Kristus är 
heliga och ingår i den heliga gemenska-
pen som nämns i trosbekännelsen och 
som består av både levande och döda.

OM HELGEN
Två
KRIGSBARN
berättar
Torsdag 10.11 kl. 19
Ekenäs församlingshem
SVEN SUNDSTRÖM & GEORGE RAMSAY  
i ett samtal om minnen tillsammans med 
kyrkoherde ANDERS LINDSTRÖM

Litterär 
HÖGMÄSSA
Söndag 
13.11 kl. 10 
Ekenäs 
kyrka
Predikan av
Sofia
Torvalds

 

I  ANSLUTNING TILL  BOKKALASET  2016

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING¤

”Saliga de som 
hungrar och 
törstar efter  
rättfärdigheten, de 
skall bli mättade.”

Läs mera i Matt. 5:1–2.

”Vi inleder med 
en promenad på 
gravgården, ta 
med ficklampa el-
ler lykta.” 
 

Barnvänlig allhelgona-
gudstjänst i S:t Olofs 
kapell i Karis sö kl. 17.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
4–10.11

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 65:17–19

ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 7:2–3, 9–17

EVANGELIUM
Matt. 5:1–2

Alla helgons dag. Temat 
är ”De heligas gemen-
skap”.

HELGENS TEXTER
illuSTraTion: KarSTein volle

LOVSÅNGS-
AFTON 
to 10.11 kl.19

i Mattuekyrkans 
församlingssal

till förmån för Kyrkans 
utlandshjälp.

Allsång, Bönevandring, 
Glöggservering

VÄLKOMMEN!
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Lö 5.11 kl 12: Högmässa med pa-
rentation, Ingvesgård, S.Lindén, S:ta 
Maria församlingskör.
Lö 5.11 kl 18: ”Aftonmusik i S:ta Ma-
ria” orgelmeditation i allhelgonatid, 
S.Lindén orgel.
Sö 6.11 kl 12: Finskspråkig hög-
mässa, Ingvesgård, S.Lindén, S:ta 
Marian kuoro.
Sö 6.11 kl 12: Möte i Öster Yttermark 
bönehus, Joel Snickars, Samuel Er-
ikson, Anja Rimpiläinen, Lövdahl.
Sö 6.11 kl 15: Möte i Pjelax böne-
hus, Samuel Erikson, Joel Snickars, 
Lövdahl.
Sö 6.11 kl 18: Allhelgonasamling i 
Luthergården, Jakobsson, Johan 
Pått, sånggrupp.

Sö 6.11 kl 18: Gudstjänst i Norrnäs 
bönehus, Joel Snickars, Lövdahl, 
Samuel Erikson sång.
Må 7.11 kl 13: Symöte i Rangsby 
bykyrka, Norrvik.
On 9.11 kl 12: Pensionärssamling 
i förs.hemmet, börjar med mat. 
Tema: Den andliga sången i helg och 
söcken, Anders Kronlund. Wallin, 
Norrvik, S.Lindén.
Övermark
Lö 5.11 kl 10: Högmässa med pa-
rentation, Jakobsson, Wikstedt, 
Kyrkokören.
To 10.11 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, Dorothy Röj, Jakobs-
son, Wikstedt, Carling.
Fr 11.11 kl 18.30: Karasamling i förs.
hemmet, Harry Norrback, Carling.
Pörtom
To 3.11 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet, Marianne Liljeström, 
Sundqvist, G.Lindén, Seniorsång-
arna, Carling.
Lö 5.11 kl 18: Högmässa med 
parentation, Lövdahl, G.Lindén, 
Pörtomkören.
Sö 6.11 kl 18: Sånggudstjänst Ing-
vesgård, G.Lindén, Lovisa West, 
Emilia Tikkala, seniorsång. Servering 
o lotteri.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr kl 13: Träffpunkten i församlings-
hemmet. Gäst: Emina Arnautovic. 
Tema: Att vara invandrare i det fin-
ländska samhället. Övriga medv.: 
Englund.
Fr kl 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Lö kl 16: Gudstjänst på Alla helgons 
dag, Englund, Brunell. Ljuständning 
för dem som har avlidit sedan förra 
årets Alla helgons dag.
Sö kl 14: Högmässa, Englund, 
Brunell
Må kl 10: Familjeklubben, Norrgård.
Ti kl 13: Missionssyföreningen.
On kl 18: Kyrkokören, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
Gudstjänst med parentation: 5.11 kl 
10 på Alla helgons dag i Korsholms 
kyrka, Lindblom och Nordqvist-
Källström. Vi tänder varsitt ljus till 
minne av våra kära som avlidit se-
dan föregående Alla helgons dag.
Kyrkospelet Jeriko: 4.11 kl. 19 och 
5.11 kl. 19 i Korsholms kyrka. Mu-
sik M. Fagerudd, text L. Huldén. 
Församlingens körer, orkester och 
solister. Fritt inträde, kollekt till 
förmån för musikskolans verk-
samhet. TV-inspelning.
Kvällsmässa: 6.11 kl 18 i Smedsby 
förs.g, Berg och Nordqvist-Käll-
ström. Vi läser upp namnen, och 
tänder ett gemensamt ljus för de 
avlidna.
Förmiddagsandakt: 8.11 kl 11 i 
Smedsby förs.gård
Karagruppen: 9.11 kl 14 i Smedsby 
förs.g.   

 ¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Hjälpledarutbildning: to kl 15.15 
i fh.
Öppet hus: fr kl 18-21 i Fyren.
Gudstjänst: lö alla helgons dag kl 
10, Lundström, Andrén, Kyrkokö-
ren, Manskören, Ljuständning för 
de under året avlidna.
Skriftskola: sö kl 15-17 i fh.
Människa kom fram mässa: sö kl 
18, Lundström, Andrén.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Junior för lågstadiebarn: ti kl 13-
15.30 i fh.
Föräldra-barnträff: on kl 10-11.30 
i ds.
Pensionärskören övar: on kl 12 
i fh.
Pensionärssamling: on i fh, mat 
kl 12.45, samling kl 13.30. Oravais 
församlings pensionärer inbjudna. 
Andakt Ingemar Klemets, Per-Erik 
Örn, Oravais strängband, Kristof-
fer Sträng sång.
Junior för lågstadiebarn: on kl 13-
15.30 i fh.
Sorgegrupp: fr 11.11 kl 18 i ds.
Försäljare sökes till Julcafé: fr 
25.11 kl.14-18 hålls Julcafé med 
hantverks- o missionsförsäljning 
i församlingshemmet i Kvevlax. 
Är du intresserad? Kontakta pas-
torskansliet på tfn 3462300 eller 
e-post kvevlax.forsamling@evl.
fi och boka bord. Hyran är 20 € 
/ bord. Arr: Missionskommittén i 
Kvevlax församling.

 ¶ MALAX
Finsk Högmässa: lö 5.11 kl 12 i 
kyrkan. Trallarna. Ljuständning för 
under året avlidna. Tornberg, Lax.
Minnesgudstjänst: lö 5.11 kl 18 i 
kyrkan. Päivi Löfroth violin. Lju-
ständning för under året avlidna. 
Tornberg, Lax.
Högmässa: sö 6.11 kl 10 i kyrkan. 
Tornberg, Lax.
Bön för alla: sö 6.11 kl 17 i FH. Ser-
vering, barnpassning.
Symöte: ti 8.11 kl 13 i KH. Korsnäs 
symöte besöker oss. Ann-Sofie 
Backgren medverkar och berättar 
om sin bok.
Diskussionsgruppen Amici: ti 
25.10 kl 19 i KH.
Symöte: to 10.11 kl 13 i FH. Bergö 
symöte besöker oss.
Församlingens körer: övar tors-
dagar i KH. Trallarna kl 17.45 och 
Projektkören kl 19. Gemensam 
kaffestund kl 18.30. Du som är in-
tresserad av att sjunga, kom med 
i gemenskapen!

 ¶ PETALAX
Ljuständning för avlidna: lö 5.11 
kl. 19 i kyrkan. Björklund, Brunell. 
Kyrkokören medverkar.
Högmässa: sö 6.11 kl. 11. Björklund, 
Brunell. Kyrktaxi.
Syföreningens utfärd: to 10.11 kl.13 
till Övermalax.

 ¶ REPLOT
Gudstjänst: Replot Allhelgonadagen 
kl. 10. Kaski, Wargh, körsång. Lju-
ständning för de under året avlidna.
Gudstjänst: Björkö Allhelgonadagen 
kl. 12.30. Kaski, Wargh. Ljuständning 
för de under året avlidna.
Gudstjänst: Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Mathörna och Vi över 60: i Björkö-
gården ons 9.11 kl. 13. Emila Kuni. 
Besök av Solfs pensionärer. An-
mälan för maten senast må 7.11. till 
Lähdesmäki eller Nystrand. Mat 10 
€/pers. 

 ¶ SOLF
Andakt i kyrkan: fre kl. 18 inför Alla 
helgons dag, Snellman, Wargh.
Högmässa: Alla helgons dag kl. 10, 
Snellman, Wargh, Ninja Jakobsson 
violin.  Ljus tänds för dem som avli-
dit sedan senaste Alla helgons dag.
Gudstjänst: sö kl. 10, Snellman, 
Wargh.
Pensionärsutfärd: on till Björköby. 
Buss avgår kl. 12 från förs.hemmet.
Kvinnofrukost: lö 12.11 kl. 9-11. 
”Sorgen har ärende”, teol.mag. och 
sorgebearbetningsledare Birgitta 
Strandberg-Rasmus. Avgift: 5 €.  
Anmälan senast 10.11 till pastors-
kansliet tel. 06-3440 026 eller 
solfs.forsamling@evl.fi.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Alla helgons dag högmässa med 
ljuständning: lö 5.11 kl 13 Forslund, 
Store, Mikael Heikius, Andersson , 
Trefaldighetskyrkans kör, Brändö 
kyrkokör. Ljuständning o namnupp-
läsning för de församlingsmedlem-
mar som avlidit sedan Alla helgons 
dag 2015.
Stilla musik i Allhelgonatid: lö 5.11 
kl 17 i Uppståndelsekapellet. Ung-
domsorkestern, dir. Monica Heikius, 
Mikael Heikius, orgel, Store, andakt.
Gudstjänst: sö 6.11 kl 13 Lindblom, 
Andersson.
Ung gudstjänst: ons 9.11. kl 18 Mä-
kelä, hjälpledare.
Morgonbön: to 10.11 kl 9 Brunell, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Gina Ri-
vera.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Ljusandakt: för hela familjen to 3.11 
kl 18 Brunell . Barnvänlig andakt i 
lyktornas sken. Kvällsbit.
Högmässa: sö 6.11 kl 11 Anders 
Kronlund, Mikael Heikius. Skilt 
barnprogram
SUNDOM KYRKA
Alla helgons dag högmässa med 
ljuständning: lö 5.11 kl 10 Lindblom, 
Monica Heikius, Sundomkören. Lju-
ständning o namnuppläsning för de 
församlingsmedlemmar från Sun-
dom som avlidit sedan Alla helgons 
dag 2015. Sundom marthaförening 
bjuder på kaffe.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 4.11 kl 14: Nattvard i Esselun-

den, Björk, Ravall.
-kl 15: Nattvard i Essehemmet, 
Granlund, Ravall.
-kl 16: Pensionärskör och musik-
upplevelse i Essehemmet, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Lö 5.11 kl 10: Allhelgonadagens 
högmässa i kyrkan, Granlund, 
Ravall. Håkan Ahlvik, klarinett. 
Textläsare Viveca Björk, dörrvär-
dar Lappfors.
-kl 19: Ljuständning för dem som 
avlidit sedan senaste allhelgona, 
kyrkan. Granlund, Ravall, Ceder-
berg, Församlingskören. Nils-
Oscar Frantz, flöjt och sång.
Sö 6.11 kl 14: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
-kl 18: Kvällsgudstjänst med nya 
psalmer i församlingshemmet, 
Granlund, Ravall, Gloriess. Textlä-
sare Niclas Fagerholm. Servering 
efteråt.
Må 7.11 kl 14: Församlingens 
gemensamma syförening i Esse-
hemmet, Cederberg.
Fr 11.11 kl 14: Pensionärskör och 
musikupplevelse i Essehemmet, 
Ravall.

 ¶ JAKOBSTAD
Fr 13: Andakt med nattvard på 
Ahlbäckhemmet, Krokfors, Wester.
13.30: Tvåspråkig andakt med 
nattvard på Hermangården, Tur-
peinen, Borgmästars.
Alla helgons dag 12: Högmässa i 
kyrkan, Åstrand, Salo, Borgmäs-
tars, dubbelkvartett.
16: Samling för sörjande i FC, Maria 
Sundgren-Lillkvist, Salo, Borg-
mästars.
18: Parentation i FC, Åstrand, dia-
koniarbetarna, Borgmästars, Can-
tate. Ett enskilt ljus tänds och den 
avlidnes namn läses för var och en 
av våra församlingsmedlemmar 
som har avlidit sedan senaste Alla 
helgons dag (oberoende av var 
jordfästningen ägt rum). Ett ge-
mensamt ljus tänds även för dem 
som avlidit och begravts på annan 
ort och för annan sorg.
Sö 12: Gudstjänst med små och 
stora i kyrkan, Salo, Östman, Tall-
gren, Barnkören, dir. Ann-Christin 
Storrank, Öppen dagklubb.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, Stefan Snellman.
17: Fokus i FC. ”Tillbedjan – Livets 
mening. Hur då?”, del 3, Ralf Salo. 
Lovsång och förbön, Mats Sjölinds 
lovsångsteam.
Ti 11-13: Kyrkan öppen för bön. 
Dropin och möjlighet till samtal.
13: Tisdagssamling på Station I, 
Tomas Klemets.
19: Bönesamling i FC, Rune Måns-
son, Edsbyn, Sverige, Salo.
On (9.11 rätt datum) 18: U-klubben 
i Vestanlidgården. Gäster: Inga-Lill 
Portin och Görel Ahlnäs.

 ¶ KRONOBY
Nattvardsandakt: fr 4.11 kl 14.30 
på Sylviahemmet, 15.00 på Her-
berts Hus
Högmässa: alla helgons dag, lö 
5.11 kl 10.00 i fh, Ventin, Ellfolk-
Lasén, Kyrkokören. Parentation
Högmässa: sö 6.11 kl 12.00 (obs 
tiden) i fh, Wallis, Ellfolk-Lasén. 
Kyrkkaffe 
Bibelsits: on 9.11 kl 17.30 i spis-
rummet

 ¶ LARSMO
Lö 5.11 kl. 10 Allhelgonadagens 
högmässa med parentation: 
Sjöblom, Lassila, Wiklund, sång 
kyrkokören. Kyrkvärd: Litens, Holm. 
Efter gudstjänsten lunch och kl. 
12.15 samling i sorgens tecken i 
församlingshemmet. Handledaren 
i sorgbearbetning Mary Andrén-
Pada, från Korsholm, talar utgående 
från temat ”Vägar att ta sig igenom 
sorgen”. 
Sö 6.11 kl. 18 Kvällshögmässa: (Obs 
tiden), Lassila, Wiklund, sång Viktor 
och Victoria Lassila. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.
To 10.11 kl. 18 Nattvard vid Sand-
lunden: Lassila, Wiklund.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt med HHN: fr 4.11 kl. 13.00 i 
pensionärshemmet, Wallis.
Alla helgons dag högmässa: lö 
5.11 kl. 10.00, Store, Smedjebacka, 
Dalhem och Kyrkokören. Ljuständ-
ning för avlidna. Kyrkkaffe i fh.
Högmässa: sö 6.11 kl. 10.00 i Norr-
by byagård, Store, Smedjebacka.

 ¶ NYKARLEBY
Sorgegruppsstart: to 10.11 kl 17 i 
Nykarleby fh, för hela församlingen, 
Edman, Eklöv
NYKARLEBY
Lö kl 10 Högmässa med parenta-
tion: kyrkan, Edman, Sandvik, 
Ringwall, kyrkokören
Sö kl 18 Sång och musik i allhel-
gonatid: kyrkan, Ingegärd Sandvik, 
Britta o Amanda Harald, altarandakt
Må kl 18 Kenyamission: fh, Ingemar 
Klemets
Ti kl 19 Bibel, bön o samtal: fh
On kl 13 Pensionärsträff: fh, Bo-
Sanfrid Höglund, Mikael Lidman
-kl 18 Scoutpysselkväll: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 19 Församlingsfadderträff: fh
MUNSALA 
Fr kl 13 Nattvardsandakt: pensio-
närshemmet, Sundstén, Roos
Lö kl 18 Parentationsmässa: kyr-
kan, Sandvik, Näs, projektkören
Dagar kring Ordet 4-6.11 i Pensala 
bönehus:
Fr kl 19 Möte: Leif o Samuel Er-
ikson, Rågbröderna, Carl-David 
Wallin
Lö kl 14 Möte: bönehusets 110-års-
jubileum, Albert Häggblom, Bengt 
Djupsjöbacka, SLEF:s vuxenkör
Sö kl 10 Nattvardsgudstjänst: bö-
neh. Sandvik, Hellman
Sö kl 18 Lovsång o förbön: fh, Jonas 
Ahlsved
On kl 13.30 Symöte: prästg.
To kl 19 Sjung o le: Pensala böne-
hus, allsångsafton ur psalmbokstil-
lägg mm
JEPPO 
Lö kl 19 Kvällsmässa med parenta-
tion: kyrkan, Östman, Lönnqvist, 
kyrkokören
Sö kl 16 Karagruppen: fh, Östman 
-kl 18 Finskspråkig kvällsmässa: fh, 
Östman, Lönnqvist
To kl 13 Missionssymöte: bönehu-
set, Albert Häggblom
-kl 18 Life: fh, lovsång o förbön, 
Boris Salo, tema föräldraskap

 ¶ PEDERSÖRE
Nattvardsgudstjänst: Fr 14 i Pe-
dersheim, Erikson, D. Häggblom
Kyrkan öppen för ljuständning: Fr 
18-20 på väg till eller från besök 
vid gravgården
Gudstjänster: 
- Lö 10 Högmässa med nattvard 
i kyrkan, Kyrkokören, St Olofskö-
ren, lit. Häggblom, pred. Erikson, 
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, 
textläsare Kristina Fors, dörrvärdar 
Bennäs 
- Sö 13 Allhelgonatidens natt-
vardsgudstjänst i Lepplax bykyrka, 
Erikson, D. Häggblom (Obs ingen 
gudstjänst i Pedersöre kyrka!)
Ljuständning: Lö 19 i kyrkan, St 
Olofskören, Erikson, Sandstedt-
Granvik, D. Häggblom, Emet. Ljus 
tänds för församlingsmedlemmar 
som dött under året.
Sammankomster i Flynängens 
bönehus: 
- Lö 15 Rune Östman, Kristian 
Gäddnäs, radiering, tolkning 
- Lö 20 Sångstund, Staffan Snell-
man, radiering, tolkning 
- Sö 15 Torvald Hjulfors, Fredrik 
Snellman, radiering, tolkning
Konsert i allhelgonatid: Sö 19 med 
kammarkören Bel Canto i kyrkan, 
försäljning av programblad
Bibel och bön : Må 19.30 i Forsby 
bykyrka
Symöten: 
- Må 13 i Kyrkhemmet i Bennäs, 
Emet 
- Ti 13 i Kållby bönehus
Bönegrupp: To 10.11 kl. 18.30 i 
Kyrkhemmet i Bennäs

 ¶ PURMO
Fr 4.11 kl 19: Ljuständning i kyrkan 
för avlidna församlingsmedlem-
mar sedan senaste allhelgona. 
Portin, Johansson, Kung.
Lö 5.11 kl 10: Högmässa i kyrkan, 
Portin, Johansson.
-kl 19.30: Möte i Emaus bönehus, 
Albert Häggblom, Portin, sång av 
Nådens vind.
Sö 6.11 kl 12: Gudstjänst i Åvist 
bykyrka, Portin, Johansson.
-kl 14: Möte i Emaus bönehus, 
Albert Häggblom, Kristian Nyman, 
sång av Ingmar Heikius och Rolf 
Hjort.

 ¶ TERJÄRV
Högmässa: Alla helgons dag lö 
5.11 kl 10, Niklas Wallis, kantorn, 
kyrkokören. Ljuständning för 

avlidna.
Gudstjänst: i Högnabba sö 6.11 kl 
10, Niklas Wallis, kantorn.
Andakt och gemenskap: i Kort-
järvi sö 6.11 kl 19.
Kvinnobanken: i Prästgårdens 
källare on 9.11 kl 14.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
KL. 12 HÖGMÄSSA: med parentation i 
domkyrkan, Puska, Söderström, Heikki 
Hämäläinen, cello, Marianne Kulps guds-
tjänstgrupp, kyrkkaffe. Kollekt: Förbundet 
Kristen Skolungdom r.f.
KL. 16 ANDAKT: i Näsebackens begrav-
ningskapell, Eisentraut-Söderström, 
Helenelund
TÄND ETT LJUS PÅ ALLA HELGONS DAG: 
På Alla Helgons dag 5.11 är begravnings-
platsen på Näsebacken ett ljushav. Evang-
elisk-lutherska församlingarna i Borgå, 
vill minnas alla avlidna med att tända ljus 
på de gravar till vilken ingen anhörig kan 
komma. De ljus som församlingen reser-
verat för ändamålet delas ut vid porten 
närmast Näsebackens kapell från kl. 16 så 
länge de räcker till. 
Du kan ta med dig ett extra ljus då du be-
söker dina släktingars grav för att tända på 
en mörk grav. Det finns också en möjlighet 
för den som önskar att be om att en frivil-
lig tänder ett ljus via www.frivilligarbete.
fi. Du kan också gå till Minneslunden och 
tända ett ljus för din anhöriga vars grav 
inte finns i Borgå. Näse begravningskapell 
är öppet för tyst meditation kl. 17-20.
SÖNDAG 6.11 
KL. 10: GUDSTJÄNST i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, Smeds, 
Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Wilén, 
Lindgård, Helenelund, Anna Henning-
Lindbloms gudstjänstgrupp. Barnansvarig 
Jenni Antila. Kollekt: Församlingsförbundet 
r.f.
kl. 19: KONSERT i domkyrkan. Amigo Cho-
ral, dir. Sören Lillkung, och Söderströms 
kvintett framför Jan Hellbergs jazzmässa 
We come before you. Programblad 10 €

LAPPTRÄSK
lö 5.11 Alla helgons dag: Högmässa med 
parentation i kyrkan kl. 10. SL, SS, PJ, 
Cantando
sö 6.11 kl. 18: Mässa i taizéstil i kyrkan, 
SL, PJ. Mässa med mycket musik.
on 9.11 kl. 9.30: Vuxen-barn i försam-
lingshemmet, GN

LILJENDAL
lö 5.11 Alla helgons dag, kl. 12: tvåspråkig 
högmässa med parentation i kapellet. SL, 
SS, PJ, Kyrkokören
lö 5.11 Alla helgons dag, kl. 14: högmässa 
med parentation i Andreaskapellet, SL, 
SS, PJ, Malena Jordas sång. Kyrkkaffe i An-
nagården, Hommansby Marthor
lö 5.11 kl. 17: Cellis i Mariagården
sö 6.11 kl. 20: Mässa i taizéstil i kyrkan, SL, 
PJ. Mässa med mycket musik
ti 8.11 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården, GN

LOVISA
Parentationsgudstjänst: lö 5.11 kl 16 i 
kyrkan, af Hällström, Tollander, Malena 
Jordas, sång
Högmässa: sö 6.11 kl 10 i kyrkan, Blom, 
Tollander
Samkristen förbönstjänst: må 7.11 kl 18 i 
församlingsgården
En Euros Café: ti 8.11 kl 11-13 i försam-
lingshemmet
Bibelstudiegruppen: on 9.11 kl 18 i för-
samlingshemmet
Morgonkaffe: to 10.11 kl 8:30 i Tikva
Förbönsmässa: to 10.11 kl 18 i kyrkan, af 
Hällström, Blom, Tollander, Giséla Gren-
Nordström, sopran

PERNÅ
Café Mikael: fr 4.11 kl. 10-11.30 i Mikaels-
stugan, Ingegerd Juntunen, Maria Virtanen.
Allhelgona – högmässa: lö 5.11 kl. 10.00 
i kyrkan, Robert Lemberg, Marcus Kal-
liokoski.
Tvåspråkig minnesandakt: lö 5.11 kl 16.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus Kallioko-
ski, Ingegerd Juntunen.
Högmässa: sö 6.11 kl. 10.00 i kyrkan, Ro-
bert Lemberg, Marcus Kalliokoski.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: ti 8.11 kl. 
13.00 hos Karita Ek, Ingegerd Juntunen.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Lö 5.11 kl. 12, Mässa. 
Camilla Ekholm, Helene Liljeström, Lauri 
Palin, Mauriz Brunell, Milja Westerlund, 
Ann-Lis Biström. Ljuständning för 
medlemmar som avlidit sedan senaste 
allhelgonadag. Samling för sörjande 
efter mässan i Prästgården. Sö 6.11 kl. 
12, Psalmgudstjänst. Liljeström, Ekholm, 
Brunell. Observera ändrad tidpunkt!
Kyrkobröderna: Ti 8.11 kl. 18.30, Kyrkoby 
församl.hem. Tord Carlström: Allhelgo-
nahelgen.
Sjueuroslunch: Ons 9.11 kl. 12, församl.
hem. Andakt: Westerlund.
Bibelstudium i Paipis: 9.11, 16.11, 23.11 kl. 
18, Norra Paipis Bykyrka (tema: Första 
Korinthierbrevet). Stefan Djupsjöbacka
Anmälan till julutfärden: tas emot fram till 
15.11 av Kristina Holm, tel. 044-5663650 
(vard. 13-15), läs mer på vår hemsida.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Fr 4.11
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen 
på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 5.11
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lind-

Mamma till  
en uteliggare
Först nu, som 70-åring, 
har Wivan Kamb fått tid 
att tänka tillbaka på allt 
som hänt. Barndomen 
på barnhemmet. Tiden 
som dansbandssånger-
ska. Äldsta sonen som 
blev uteliggare. Himlaliv 
på Arenan och i Yle Fem 
må 7.11 kl 18.30, repris 
ons 9.11 kl 22.30.

HIMLALIV

Andrum  
kl. 6.54  
(med repris 9.10) 
Fre 4.11 Tua Backman, 
Nykarleby Sö 5.11 9.03 
Ett ord om helgen Må 
7.11 Sonja Rosbäck, 
Molpe Ti 8.11 Gunnel M. 
Helander, Hangö (repris 
från 28.9.2010) Ons 9.11 
Aktuellt. Lucas Snell-
man, Vanda (endast kl. 
9.10) To 10.11 Andreas 
Forsbäck, Åbo.

Aftonandakt  
kl. 19.15 
Fre 4.11 Birgitta Udd, 
Karis Sö 6.11 Erik Vik-
ström, Borgå Må 7.11 
Rolf Steffansson, Hel-
singfors Ti 8.11 Kristi-
na Fernström, Helsing-
fors Ons 9.11 Kateke-
sen. Redaktör: Hedvig 
Långbacka (repris från 
20.9.2000) To 10.11 Ing-
er Nylund, Ekenäs.

Gudstjänst  
kl. 13.03  
Sö 6.11. Högmässa med 
Jyväskylä församling. 
Predikant och liturg: Ei-
vor Pitkänen. Organist 
och kantor: Petri Lintu-
nen. Körledare: Hannu 
Ikonen. Kör: Jyväskylän 
studiokuoro. Textläsa-
re: Siw Nykänen. Natt-
vardsassistent: Kris-
tiina Ridanpää. Övri-
ga medverkande: elev-
er från Svenska skolan i 
Jyväskylä.

RADIO & TV
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Lippupiste eller en timme före vid dörren.
Lö 5.11 kl.12 Allhelgonadagens högmässa: 
Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, damkören Gra-
zia och stråkensemble. Vi läser upp nam-
nen på de församlingsmedlemmar som 
avlidit under året och tänder ett ljus för var 
och en av dem. Kyrkkaffe i övre salen
Sö 6.11 kl. 10 Musikfestens tvåspråkiga 
gudstjänst: Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, 
Anne Huoponen, Kamuskvartetten med-
verkar. Kyrkkaffe i övre salen.
Kl. 17.30 Musikfestens konsert-Farväl: i 
Grankulla kyrka. Meta4-kvartetten; Vla-
dimir Mendelssohn, altviolin; Reto Bieri, 
klarinett. Biljetter 27,50/17,50 € via Lippu-
piste eller en timme före vid dörren.
Må 7.11 kl. 18 Måla från hjärtat: i övre 
brasrummet. Akvarellmålning och samtal 
utgående från en bibeltext. 
För närmare information ring: Karin Nord-
berg, tfn 050-343 6885.
Ti 8.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, 
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. 
Böcker! Pian Wistbacka från Fontana 
Media.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos. 
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo.
On 9.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre 
brasrummet. 
Kl. 18 Skribans öppningsträff: i kyrkan. 
Kaffe- och saftservering i övre salen. 
Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, Marlen Talus-
Puzesh, Daniel Nyberg.
To 10.11 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
Effa på Lyan för åk 3-4: fredagar kl. 
13–16 Prästgårdsbacken 2. Info: Janne 
Strömberg, 0400 828 547.
Högmässa med parentation: lö 5.11 kl. 
12 i Kyrkslätts kyrka med Stråhlman och 
Punt. Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Speciellt inbjuds de som har mist en an-
hörig under det senaste året.
Högmässa: sö 6.11 kl. 11 i Kyrkslätts kyrka. 
Stråhlman, Punt.
En kväll om sorg och saknad: ti 8.11 kl. 
18-20 på församlingshemmet med Aino-
Karin Loven och Carola Lupander. Speci-
ellt inbjuder vi dig som under det senaste 
året mist en anhörig eller en nära vän.
Mässa med Taizé: on 9.11 i Kyrkslätts 
kyrka kl. 18. Snurrar hjulen för snabbt? Vi 
vill erbjuda en andningspaus i vardagen. 
Under mässan sjunger vi Taizé-sånger, 
enkla verser och melodislingor som upp-
repas flera gånger, ber och låter stillheten 
omsluta oss. Efter mässan te och kex 
samt möjlighet till samtal.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt.  Tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsam-
ling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Lö 5.11: Kvällsbön på allhelgonadagen 
med nattvard och ljuständning kl 18 i 
SvH, Kim Rantala, Anni Nousiainen, Saara 
Lehtonen (flöjt), kvällste
Sö 6.11: Festhögmässa kl 11 i Gamla 
kyrkan, biskop Björn Vikström och kyrko-
herde Kim Rantala.
Sö 6.11: Svenska församlingens 90-års-
jubileum kl 13 i Svenska Samskolan, Kou-
lukatu 14. Soppalunch, kaffe och program.
Ti 8.11: Mammor, pappor och barn kl 
10-12 i SvG
Ti 8.11: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30 SvG
Ons 9.11: Diakonikretsen kl 13 i SvH, 
Kartornas spännande värld, Paula S. och 
Marianne H.

Ons 9.11: A-män bastukväll i Ilkko kl 
18.30. Skjuts kl 18 från Gamla kyrkan. 
Gästen kyrkoherde Aleksej Sjöberg från 
Ortodoxa församlingen i Tammerfors.

VANDA
Barnens kyrkostund: fre. 4.11  kl. 9.30–10 i 
S:t Martins kapell.
Svenskadagen – träff: för alla åldrar i 
Myrbacka kyrka fre. 4.11 kl. 12.30. Sång och 
musik, presentation av intressanta före-
mål från förr med Gunnar Weckström, all-
sång med Anders Ekberg. Servering. Fritt 
inträde. Arr. Vanda västra diakoniförening.
Veckomässa: fre. 4.11 kl. 14 i Folhälsan-
huset, Vallmovägen 28. A. Paavola, A. 
Ekberg.
Alla helgons dag: lö. 5.11 stilla orgelmusik 
kl. 14–16 med kantor Anders Ekberg och 
Heidi Åberg-Ylvaara på violin i S:t Lars 
kapell, Prästgårdsgr. 3. Gudstjänst med 
ljuständning för de avlidna kl. 16.  K. An-
dersson, A. Ekberg, H. Åberg-Ylivaara.
Högmässa: sö. 6.11 kl. 10 i S:t Lars kapell. 
A.Paavola, A. Ekberg.
Mässa i Taizéanda: sö. 6.11 kl. 12 i S:t Mar-
tins kapell. A. Paavola, A. Ekberg.
Familjecafé: må. 7.11 kl. 17–19 i Bagar-
stugan. Kontaktperson: Elina Kuosa tel. 
050 545 5031 och Anu Paavola tel. 050 
544 2671.
ViAnda-kören: övar ons. 9.11  kl. 12.00 på 
Helsinggård, Konungsvägen 2.
Ungdomskväll: ons. 9.11 kl. 18 i Bagar-
stugan.
De vackraste andliga sångerna: ons. 9.11 
kl. 14:15 i Folkhälsanhuset, Vallmov. 28. 
A. Ekberg.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan 
to 10.11 kl. 9.30 -12 i klubbutrymmet i Myr-
backa, Strömfårav. 13.
Anmälningstiden för skriban 2017: är 
förlängd till 13.11. Anmälningsblankett finns 
på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Högmässa på Alla helgons dag lö 5.11: 
Minnesgudstjänst med ljuständning för 
avlidna sedan allhelgona 2015. 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Lindström, Cleve, 
Nygård, kyrkokören. 
Kl. 10 Bromarvs kyrka, Westerholm, 
Lindroos, kyrkokören. 
Kl. 13 Snappertuna kyrka, Wilman, Ny-
gård, Snappertunakören. 
Kl. 13 Tenala kyrka, Westerholm, 
Lindroos, kyrkokören.
Högmässa/gudstjänst sö 6.11: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Cleve, Anders 
Storbacka.
Psalm- & dikteftermiddag: sö 6.11 kl. 16 i 
Ekenäs kyrka kring Viola Renvalls texter. 
Cleve, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Högmässa med parentation: Alla hel-
gons dag, lö 5.11 kl 10 i Ingå kyrka. Sjö-
blom, Hellsten, Gustafsson Burgmann, 
kyrkokören. Namnen på de personer 
som avlidit sedan senaste Alla helgons 
dag läses upp och ljus tänds för dem.
Tvåspråkig gudstjänst med gemen-
skapsmåltid: sö 6.11 kl 17 i församlings-
hemmet (måltiden är gratis). Anmäl Dig 
(för serveringens skull) tel 09-2219 030. 
Medverkande. Hellsten, Gustafsson-
Burgmann, Sköld-Qvarnström.
Bibelgrupp: må 7.11 kl 18.30 i Prästgår-
den. Hellsten.
Missionssyföreningen: ons 9.11 kl 14 i 
Prästgården. Björklöf.
Familjecafé: to 10.11 kl 9.30-12 i försam-
lingshemmets källarvåning. Högström, 
Eklund, Lindström.

KARIS-POJO
Högmässa med ljuständning, Fr 4.11: kl. 18 
i Svartå kyrka. Katarina Singers medverkar.

ström, Repo-Rostedt, Johannes kantori.
kl. 16: Parentationsgudstjänst i Sandudds 
Nya kapell. Busck-Nielsen, Ollberg, Sale-
nius, Johannes kantori.
Sö 6.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Terho, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund. Kyrk-
kaffe.
kl. 18: Requiemmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström. Tomas voka-
lensemble och Johannes kantori framför: 
Little Requiem & Missa Brevis av John 
Tavener (1944-2013).
Må 7.11
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i ung-
domslokalen. Romberg.
kl. 17.45–20: Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Hörnan, Högbergsgatan 
10, gatunivån. Kisa Korkman, Tiiainen, 
Lindström.
Ti 8.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes.
kl. 13–14.30: Musiklek i Bokvillan, Tavast-
vägen 125. Isaksson.
On 9.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Isaksson 
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. En 
klanglig utfärd bland pipor och pedaler 
med Sixten Enlund. Obs! Plats: Orgelläk-
taren i S:t Jacobs kyrka.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Enlund.
To 10.11
kl. 13-15: Musiklek i Bokvillan, Tavastvä-
gen 125. Isaksson.
kl. 17: Kristen djupmeditation i maria 
kapellet.
Middagsbön i Johanneskyrkan varda-
gar 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
Sö 6.11 kl. 12: högmässa, Helena Rönn-
berg, Mimi Sundroos. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Sö 6.11 kl. 18: kvällsmässa ”liv”. Efteråt 
kvällste i Matteussalen (2 vån).
Må 7.11 kl. 18-20.30: kvinnor mitt i livet 
(2 vån).
Ti 8.11 kl. 18.30-20.30: kyrkokören övar i 
Matteussalen. Mera info: Mimi Sundroos, 
040-5840296.
On 9.11 kl. 8.30-9: morgonmässa, Johan 
Hallvar.
On 9.11 kl. 15.30-16.30: Vår Ton (fd. 
Roströsten), Mimi Sundroos.
On 9.11 kl. 18: Matteus Ungdom -mässa. 
Kort mässa med bönevandring. Kyrkfika 
efteråt.
To 10.11 kl. 11-12.30: Folkhälsans säll-
skapsgrupp - en mötesplats för seniorer i 
Östra Centrum (2 vån).
To 10.11 kl. 12-14: stickklubben, Carita 
Riitakorpi.
To 10.11 kl. 19: lovsångsafton. Allsång, 
Bönevandring, Glöggservering i försam-
lingssalen, vån 1 till förmån för Kyrkans 
utlandshjälp. Arr. Matteus/VårTon. VÄL-
KOMMEN!
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botbygårds-
vägen 5
Lö 5.11 kl. 18: mässa till de avlidnas minne 
och ljuständning, Stefan Forsén, Helena 
Rönnberg, Mimi Sundroos, Tuula Stöckell 
violin. Vid mässan nämns namnen på alla 
de församlingsmedlemmar som avlidit 
under året och för var och en tänds ett 
ljus. Varmt välkommen.
SAMTALSLUNCH FÖR SENIORER: 
Fr 11.11 kl. 12-14 i Matteussalen. Försam-
lingspastor Patricia Högnabba: Skriban 
förr och nu - vi delar skribaminnen. Anmäl 
senast 8.11 till kansliet antingen per mejl 
matteus.fors@evl.fi eller per tfn 050-
3803933. Lunchavgift 5€. Välkommen.
KAFFE PÅ PLATTAN UTANFÖR MATTE-
USKYRKAN: 
Lö 12.11 kl. 12.30-14. Vi bjuder på kaffe, te, 
saft och bulle. Vi erbjuder också möjlighet 
till samtal och förbön. Kyrkan är öppen 
och du kan i stillhet sitta där en stund. 
Du är också välkommen att hjälpa till. Vi 
behöver dig som vill bjuda in mänskor som 
går förbi, dig som vill servera kaffe och 
dig som vill samtala och be för mänskor. 
Kontaktperson Carita Riitakorpi, carita.
riitakorpi@evl.fi, 09-23407328. 
Arr. Matteus församling, Vartiokylän 
seurakunta och St. Mathew´s Lutheran 
Church. Välkommen!

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 04.11
kl. 10: Hålligång med lek & sång i Haga-
salen, Vesperv. 12. För barn 0-5 år med 
förälder. Kaffeservering efteråt. Ledare 
Juliana Mikkonen.
kl. 19: Café Torpet Live Music Night med 
Petri Vähäsarja, gratis inträde.
Lö 05.11
kl. 16.00: Parentation i Månsas kyrka. Vi 
minns de som avlidit under året och läser 
upp deras namn, tänder ljus och håller en 
liten andakt tillsammans. Björk, Thylin, 
Ahlberg och Hilli. Petrus vokalensamble 
medverkar.
Sö 06.11
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Thylin, Bergman.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Björk, Hilli.
kl. 16.30: Puls gudstjänst i Södra Haga 
kyrka, Vespervägen 12. Barnkyrka för 
3-8 år och 9-13 år ordnas under Puls-
gudstjänsterna
Må 07.11
kl. 09.30: Hålligång med lek & sång i 
Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16. 
Den här gången har vi fotografering (en-
skild, syskon och gruppbild). För barn 0-5 
år med förälder. Kaffeservering efteråt. 
Ledare Juliana Mikkonen.
kl. 19: Karagrupp med Stig-Olof Fern-
ström i Hagasalen, Vesperv. 12.
Ti 08.11
kl. 10: Babyrytmik i Hagasalen, Vesperv. 

12. En sångstund för bebisar mellan 0-12 
månader med förälder. Ledare Liisa 
Ahlberg.
kl. 13: Dagscafé i Månsas kyrka, Skogs-
bäcksv. 15. Andakt, kaffe, program, 
bingolotto och samtal. Bodil Sandell.
kl. 18: Missionskrets på Café Torpet. 
Målet är att på olika sätt lyfta fram mis-
sionsarbetet i församlingen och fördjupa 
kontakten till våra avtalsmissionärer.
Ons 09.11
kl. 10: Hålligång med lek & sång i Munk-
höjdens kyrka, Raumov. 3. För barn 0-5 
år med förälder. Efteråt åker vi till Café 
Torpet. Ledare Juliana Mikkonen.
kl. 14.30: Barnkör i Hagasalen, Vesperv. 
12. Alla barn från 6 år uppåt varmt väl-
komna! Ledare Liisa Ahlberg.
To 10.11
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
Förbönsämnen: tas emot till tfn (09) 
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12 och per 
e-post pray.petrus@evl.fi 

HELSINGFORS PROSTERI
Johanneskyrkan fredag 11.11. kl. 19: Orato-
riet Johannes Döparen/ Johannes Kastaja/
John the Baptist. Heikki Sarmanto i nytt 
oratorium. Libretto Kim Rich USA. I rollerna 
bla Maria Lund och Jarmo Mäkinen.Johan-
neskyrkan fyller 125 år denna höst.
Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar 
på tfn 01019--0072 (från utlandet +358 
1019 0072) varje kväll kl.20-24. En webba-
serad 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 tors-
dag kl.18-20. 
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8-20 och veckoslut 
samt helgdagar 10-18.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 6.11. um 11 Uhr: Gottesdienst (Beutel)

OLAUS PETRI
Lö 5.11 kl. 18: Minnesgudstjänst. Viinik-
ka, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören 
medverkar.
Sö 6.11 kl. 11: Högmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang.
Obs!: Lördag 19 november kl. 11-13 är 
det öppet hus med servering, musik och 
lotteri. Alla välkomna!

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Maurice Duruflés Reqiuem: Esbo dom-
kyrka to 3.11 kl. 19.30. Kammarkören 
Novena. Jukka Heroja, cello, baryton, Nina 
Kronlund, mezzosopran, dirigent, Markus 
Malmgren, orgel. Fritt inträde & program.
Alla helgons dag lö 5.11: 
Esbo domkyrka kl. 12.1 högmässa. Rönn-
berg, Jäntti, Kronlund, Malmgren. Mauri 
Saarikoski, violin. Namnen på de försam-
lingsmedlemmar som avlidit och jordfästs 
sedan senaste alla helgons dag läses upp 
och ljus tänds för dem.  Allhelgonacafé i 
Sockenstugan kl. 10-20, präster från Esbo 
svenska församling är på plats för samtal 
kl. 13.30-18.
Högmässor sö 6.11: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Kanckos, Malm-
gren. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!) 
kl. 10.30. von Martens, Kronlund. Kyrk-
lunch.
Dikt och musik i allhelgonatid: Sökö 
kapell sö 6.11 kl. 15. Ahlbeck, Kronlund, 
Malmgren.
Sång i Guds värld: Esbo domkyrkas för-
samlingsgård on 9.11. Kom med och sjung 
nya psalmer tillsammans med kören Kråk-
sången! Uppsjungning kl. 17.30, vi sjunger 
tillsammans kl. 18. För alla som tycker om 
att sjunga och vill bekanta sig med det nya 
psalmbokstillägget.
Bönekvarten och Andliga samtal: Olars 
kyrka, svenska sidan, ti 8.11, 22.11 och 
29.11. Bönekvarten kl. 18.30 erbjuder en 
möjlighet till stillhet och bön inför Gud. Den 
räcker ca 20 min. och innebär förbön för 
de närvarande och deras anhöriga, bön för 
kyrkan och för hela världen blandad med 
tystnad och psalmsång. Andliga samtal kl. 
19-20. Vi samtalar om den kristna trons 
betydelse i mänskans liv. Ledare för båda 
grupperna är Roger Rönnberg.
Samlingar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 8.11 Sökö 
kapell ti 8.11, Kalajärvi kapell to 10.11.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, Olarsb. 4, varje ti kl. 12-14.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje ti 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, Kyrkogatan 10, öppet 
må-fre kl. 9-15. Mer info: Nina Wallenius, 
050 432 4323, 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 ären-
den, beställa längre tid till själavård, för 
utredning av ekonomiska bekymmer m.m.

GRANKULLA
To 3.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet, Catherine Granlund.
Fr 4.11 kl.19 Musikfestens konsert- Helig 
beröring: i Grankulla kyrka. Boreakvartet-
ten; Vladimir Mendelssohn, altviolin; Pasi 
Pirinen, trumpet; Juhani Lagerspetz, piano; 
Esa Ruuttunen, barytoni; Janne Valkea-
koski, dragspel. Biljetter 27,50/17,50 € via 

Helsingfors kyrkliga samfällighet består av 3 
svenskspråkiga och 18 finskspråkiga församlingar. 
Diakonin inom det gemensamma församlingsarbe-
tet stöder församlingarnas diakoniarbete, utveck-
lar samarbetet mellan församlingar och samfund 
och specialdiakonin.

Kyrkan i Helsingfors lediganslår på nytt

En svenskspråkig diakonitjänst
Till tjänsten hör att utveckla det svenska diakoni-
arbetet i Helsingfors och att mångsidigt samarbeta 
med församlingarna. Till diakonitjänsteinnehavarens 
ansvarsområde hör även att utveckla och verkställa 
det svenska handikapparbetet, mentalvårdsarbetet 
och arbetet bland närståendevårdare.

Behörighetskrav enligt Kyrkostyrelsens beslut 
122/2015. Den sökande ska ha fullständiga muntliga
och skriftliga kunskaper i svenska och tillfredställan-
de muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Den 
sökande ska ha erfarenhet av att utveckla arbetet 
och bygga samarbetsnätverk, insikt i handikapp- 
och mentalvårdsarbete och god samarbetsförmåga. 
Den som väljs ska vara konfirmerad medlem av den 
evangelisk- lutherska kyrkan.

Tjänsten hör till lönegrupp 503 (grundlön 2 440,01).
Tjänsten tillträds den 1.1.2017 eller enligt överens-
kommelse. Den som kallas till intervju meddelas 
personligen. Intervjuerna hålls den 25.11. Den som 
valts till tjänsten ska uppvisa godkänt hälsointyg. 
Prövotiden är 6 månader. 

Ansökningarna sänds elektroniskt senast den 
17.11. kl.16. Se mer på sakasti.fi/tyopaikat.

Tilläggsuppgifter av ledande diakon Anne Maria 
Maunuksela tfn 09-2340 2541, e-post 
anne.maunuksela(at)evl.fi.

KOMMINISTER 
SÖKES!

Turinge-Taxinge församling i Nykvarn, 5 mil från 
Stockholm, är en församling i Svenska kyrkan 
med stor andel finsktalande invånare. Vi söker 
nu en komminister/präst och kunskaper i finska 
språket är mycket meriterande. Läs mer:  
www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge   
 
Ansök senast 7 november.

Sökes:

En helt vanlig 
församlingspräst 100%

Kontakta kyrkoherde  
matts.sandstrom@svenskakyrkan.se 

eller verksamhetsansvarig 
karolina.pernling@svenskakyrkan.se

Skicka din ansökan 
redan idag!

www.svenskakyrkan.se/mora

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER

Jomala församling
lediganslår en heltidstjänst som

Diakonitjänsteinnehavare
Se närmare information http://jomala.evl.ax/

Allhelgonadagens högmässor med lju-
ständning, Lö 5.11: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Församlings-
kören medverkar. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Katarina 
Singers medverka.
En barnvänlig allhelgonagudstjänst, Sö 
6.11: 
kl. 17 i S:t Olofs kapell. Vi inleder med 
en promenad på gravgården, ta med 
ficklampa eller lykta. Saftservering efter 
gudstjänsten. Dagklubbarna medverkar.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
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 två-
språkig andakt i Virkby kyrka. Taxi.
Ti 8.11. kl 16: Sorggruppen samlas. 

Församlingen erbjuder en möjlighet för 
dem, som har förlorat en nära män-
niska, att mötas som en 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, Virkbyvä-
gen 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.
Sö 13.11. kl 13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Konfirmandernas första samling. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi.

TUSBY
Högmässa 5.11. kl 13: i Paijala kap-
pell (Paijalannummentie 11, Tuusula). 
Klemetskog kyrkosångare med Enni 
Pöykkö, Pastor Tiina Partanen.
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BERÄTTA OM DIN 
FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för 
dig. Roliga verksamhets-
idéer, festliga jubileum 
eller en viktig gemenskap. 
Skriv, fotografera och 
berätta om vad som hän-
der i DIN församling! 
Skicka in din artikel till 
redaktionen@kyrkpressen.fi. 
Redaktionen väljer och
redigerar materialet.

I MIN
FÖRSAMLING

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 

UTHYRES
1 r k br 37 m2 på Rödbergsg, 
Hfors. Hyra 780 + 20 e vv/pers. 
2 m h.garanti. Ledig till 31.05.17. 
tel 0407201805

Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej service-
boende. 0505903780 må-to 
9-12.

26 årig, rökfri, juriststudent
söker lägenhet i Helsingfors
för lugn och ro.
Tel:0401702499
Andreas.jorle@gmail.com

Trivsam radhuslägenhet 4rkb
104m2 i Vasa Dragnäsbäck
0405571949

Från Jesu tid till i dag - 
Studieresa till Israel 28.3-5.4.2017

Borgå stifts studieresa till Israel 2017 lyfter fram landet ur 
ett historiskt perspektiv och i nutid. 

Två heldagar i Galiléen där vi besöker Nasaret och simmar 
i Döda Havet. Fem dagar i Jerusalem inkluderande besök 
i Betlehem. Mera information:  http://www.borgastift.fi/
binary/file/-/id/14/fid/677 

Resurspersoner: Stiftsdekan Magnus Riska, Stiftssekrete-
rare Tomas Ray, Israelguiden Stefan Kogéus, Direktorn för 
Svenska Teologiska Institutet Maria Leppäkari, m.fl. Teknisk 
arrangör King Tours. Pris: 1590€

I priset 1590 € ingår flyg Helsingfors-Tel Aviv- Helsingfors. 
Logi i dubbelrum med halvpension samt all transfer, inträ-
den enl. program.
Enkelrumstillägg 410 Euro. 

Anmälningar till christine.tallberg@evl.fi 
senast 30.11.2016. Stiftssekreterare Tomas Ray, 
tomas.ray@evl.fi 040-1425222 svarar på frågor 
om resan.

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi

Allt detta och mycket, mycket mer... 
Ta kontakt med oss för mer 

information eller om du vill boka!

Ett urval av våra resor framöver…
Teater och musikaler
*Fantomen på Operan, Stockholm 5-8.1 & 3-5.3.2017
*Mamma Mia the Party, Stockholm  24-26.2, 16-19.3 &  
    31.3-2.4.2017

Kommande resor ut i Europa
*Fotboll i England    3-6.3.2017
  -Liverpool vs Arsenal
*Almuñécar 3 veckor  4-24.3.2017
*Mickes matresa    31.3-7.4.2017

NHL – Toronto Maple Leafs 20-25.2.2017
-med Leo Komarov
Vår nya broschyr, för våren-sommaren 2017, 
utkommer snart!

hok-elannonhautauspalvelu.fi   hok-elannonlakipalvelu.fi

VANDA
DICKURSBY  010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600
HYVINGE 010 76 66580
KERVO 010 76 66550

HELSINGFORS
BERGHÄLL 010 76 66500
FORUM 010 76 66620
MALM 010 76 66630
ÖSTRA CENTRUM 010 76 66590
TÖLÖ 010 76 66530
ESBO
ALBERGA 010 76 66610
ESBOVIKEN 010 76 66640
HAGALUND 010 76 66570

Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

Vi hjälper i sorgen.

JOUR
DYGNET RUNT

050 34 71555  

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Hyllnings- och kondoleans-

ADRESSER
Stöd Folkhälsans verksamhet genom att använda
våra hyllnings- och kondoleansadresser. 
Folkhälsanföreningarna säljer adresserna lokalt via 
butiker, banker och begravningsbyråer.

Du kan också beställa adresserna via 
Folkhälsans Förbund, tfn (09) 315 5613 eller 
adresser@folkhalsan.fi . Priset är 14 euro.

www.folkhalsan.fi De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning behandlas 
konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1.2017. Från sms-bidraget 
avdras skatter och operatörsavgifter. Insamlingstillståndet POL-2015-13662 har 
beviljats av Polisstyrelsen. 

Finlands Lucia 
RÖSTA & DELTA

Luciainsamlingen 2016 stöder utsatta barnfamiljer

Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan 23.11.2016 
före kl. 24.00.

RÖSTA PER SMS
Skriv meddelandet enligt följande:

10e lucia x Kalle Karlsson
Din donation,  

5, 10 eller 20 €

Nyckelord Ditt namn

Kandidatens
nummer

... och skicka det  
till numret 17240.

Mitt namn ___________________________________
Min adress ___________________________________

Jag bidrar med _______ € (minimi 1 euro/röst)
Jag sänder mitt bidrag via
 Aktia FI12 4055 1120 0450 79
 Nordea FI64 1562 3000 1093 32
 Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Sänd röstsedeln per post till:  
Folkhälsan/Lucia, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors. Du kan lämna ditt 
bidrag och din röstsedel i Folkhälsans hus, på Hufvudstadsbladets kontor i 
Helsingfors och i Luckorna.

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR  _____

RÖSTA MED RÖSTSEDEL

www.lucia.fi eller skanna 
QR-koden

RÖSTA VIA WEBBEN
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MÄRKESÅR ÖPPNING

Var blev Luther?
Den frågan ställde jag mig ef-
ter gudstjänsten från Borgå 
domkyrka 16.10.2016.

Här några kommentarer: 
Meditationsmusiken mellan 
textläsningarna kunde gärna 
ha varit till exempel Luthers, 
”Aus tiefer Not ruf ich zu Dir” 
(Psalm 347). Av den finns ar-
rangemang för blandad kör. 
”Go, tell it on the mountain” 
är en fin negro spiritual, men 
det hade nog ”suttit bättre” 
att avslutningsvis unisont 
sjunga Luthers psalm ”Vår 
Gud är oss en väldig borg”.

Dialogpredikan var ett 
kapitel för sig. Men bisko-
pen kunde ha predikat över 
söndagens episteltext ur Ro-
marbrevet. Det var ju Luth-
ers upptäckt av evangeliet 
om rättfärdiggörelse genom 
tron, som med hjälp av Gu-
tenbergs uppfinning ”gjor-
de det möjligt för en mus 
från Wittenberg att ryta som 
ett lejon över hela Europa” 
(Luthers egna ord).

Gudstjänsten som mär-
kesårets uvertyr var eku-

menisk. Säkert bra. Men frå-
gan om Luthers ekumenis-
ka betydelse har Lutherfors-
kare delade åsikter om. I sin 
bok ”Luther och lutherbil-
den” skriver professor Rag-
nar Holte: ”Det är Melanch-
ton som är reformationsti-
dens store ekumen, medan 
Luther vid upprepade till-
fällen stängde dörrarna för 
ekumeniska samtal både åt 
höger och åt vänster” (Hol-
te, sid. 49).

lars lundström
Helsingfors

Respektfull 
diskussion
Kyrkomötesdelegaten 
Kirsi Hiilamo recenserar 
biskop Björn Vikströms 
bok Monta rakkautta i 
tidningen Kotimaa.

”Vikström visar att 
man kan reparera kyrkans 
sprickor med hjälp av en 

diskussion som respek-
terar läran och livet, och 
med hjälp av beslut. Den 
tid man satsat på att lä-
sa den här boken beta-
lar sig tillbaka med rän-
ta”, skriver hon och re-
kommenderar boken som 
bakgrundsläsning inför en 
respektfull diskussion om  
parförhållanden.

BOK OM KÄRLEK

”Det är ingen tve-
kan om vem av 
Luther och påven 
som kommer att 
få mest ljus på 
sig de kommande 
veckorna.”
Stefan Gustavsson 
tycker att lutheraner 
saknar självrespekt.

CITAT DAGEN

Brustenhetens 
lovsång

”there Is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.” Det 
finns en spricka i allting, det är så 
ljuset kan släppas in, diktar Leo-
nard Cohen. 

Hel och ren ska man vara, men 
jag känner mig sällan bekväm eller 

trygg i sammanhang där allt och alla är blank-
polerat vackra, prydligt rosettknutna, välarti-
kulerade och rätradiga. Jag orkar inte. Jag or-
kar inte hålla upp fasaden alla dagar. Därför 
trivs jag i gudstjänster och sammanhang där 
det finns tilltufsade hår, såriga läppar, trötta 
ögon. Där ingen tittar snett på dig om du sit-
ter och snorgråter bakom en pelare, där det är 
okej att komma med påsar under ögonen och 
skrynkliga kläder. Det är inte lätt att vara män-
niska. Gud vet. De friska behöver ingen läkare, 
de perfekta behöver ingen förlåtelse, de hela 
behöver ingen helare. Fast jag vet att det finns 
en spricka i allting, rakt igenom vår värld och 
verklighet går en stor reva av mörker och tra-
sighet, ett ångestgap av ondska och destrukti-
vitet, också genom min egen själ och det är i 
just den sprickan som Guds kärlek kan välla in.

en vacker BIld av detta är ”kintsugi”, den japan-
ska keramiktekniken att göra konst av brusten-
het. När ett keramiskt föremål går sönder, fogas 
det samman igen med 
guld eller silver. Själva 
sprickan i vardagsföre-
målet blir dess skönhet 
och adelsmärke. Det 
trasiga och lagningen 
av det är en självklar 
del av ett föremåls his-
toria. Lagningen försö-
ker inte dölja skadan, 
utan lyfter fram den.

om kyrkan alls, ens lite 
grann, ska kunna vara 
ett försök till avspeg-
ling av Guds rike måste 
vi på allvar våga sjunga 
Brustenhetens lovsång 
högre. Måste vi våga 
sjunga den in i mörk-
ret så de andligt döda 
står opp och de förtviv-
lade, de utestängda får hopp. Vi måste sjunga 
den så de tilltufsade och bortglömda hör, på 
sjukhus, behandlingshem och flyktingförlägg-
ningar likväl som i finsalonger och på kontor. 
Vi ska nynna den i småbarnens öron, vi måste 
hojta den så de prestationspiskade ungdomar-
na hör den genom allt annat brus, vi ska sjunga 
den tillsammans för att påminna varandra när 
vi glömmer. Vi är en gemenskap av benådade 
syndare, inget mer, men sannerligen inte hel-
ler något mindre än det. Det finns en spricka 
i allting, men det är där ljuset kan tränga in. 
Gud hjälpe oss.

Katarina Gäddnäs är författare och teologistuderande.

”Rakt igenom vår 
värld och verklighet 
går en stor reva av 
mörker och trasig-
het, ett ångestgap 
av ondska och  
destruktivitet,  
också genom min 
egen själ och det är 
i just den sprickan 
som Guds kärlek 
kan välla in.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

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 in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

OPINION INFORMATION

SKAPELSEN ÄKTENSKAPET

Om att älska kyrkan
I en intervju i KP 42 menar 
biskop Guy Erwin från EL-
CA att de som vill föränd-
ra kyrkan inte älskar den li-
ka mycket som de som vill 
att den ska vara oförändrad. 
Jag är benägen att hålla med 
honom.

Kyrkan kallas ju Kristi 
kropp och den som älskar 
Kristi kyrka älskar också 
Kristus. Om vad det inne-
bär att älska Kristus under-
visar Jesus själv bland annat 
i slutet av Johannesevange-
liets 14. kapitel. Han säger: 
”Om någon älskar mig håller 
han fast vid mitt ord.” Jesu 
ord om äktenskap och sex-
ualitet hittar vi till exempel i 
Matteusevangeliets 19 kapi-
tel: ”Har ni inte läst att Ska-
paren från början gjorde dem 
till man och kvinna och sa-
de: Därför skall en man läm-
na sin far och mor och hålla 
sig till sin hustru och de två 
skall vara ett kött. Så är de 
inte längre två utan ett kött. 
Vad Gud har fogat samman 
skall människan inte skilja 
åt.” Här citerar och bekräf-
tar Jesus skapelseberättel-
sen där Gud definierar äk-

tenskapet och människans 
sexualitet.

Den logiska slutsatsen av 
detta resonemang blir att 
viljan att bevara äktenska-
pet som ett livslångt förbund 
mellan en man och en kvin-
na är ett uttryck för kärlek 
till Kristi kyrka medan mot-
satsen då inte är det. Av in-
tervjun får jag också intryck-
et att detta tyvärr återspeg-
las även i biskop Erwins eget 
liv. Han säger att han tidigt 
kände ett prästkall men ville 
inte hörsamma det om han 
inte fick göra det på sina eg-
na villkor.

håkan lIndroos

”Här citerar och 
bekräftar Jesus 
skapelseberättel-
sen där Gud defi-
nierar äktenskapet 
och människans 
sexualitet.”

”Dialogpredikan 
var ett kapitel för 
sig. Men biskopen 
kunde ha predikat 
över söndagens 
episteltext ur Ro-
marbrevet.”

EUTANASI VÄRDERINGAR

Stor risk för missbruk
Stefan Wallin (SFP) gick den 
21 oktober ut med budskapet 
att vi borde börja diskutera 
införande av eutanasi i Fin-
land. I ett spörsmål under-
tecknat av 24 riksdagsleda-
möter vill han dessutom lå-
ta förstå att det finns ett brett 
samhälleligt stöd för euta-
nasi. Samtidigt som Wallin 
vill öppna upp för diskus-
sion verkar han vara ointres-
serad av att lyfta fram mo-
tiven som kan tänkas ligga 
bakom ett ställningstagande 
för eller emot. Detta blir för 
mig mycket märkligt. Vad vill 
Wallin egentligen diskutera?

Den som råkade se OBS 
debatt på Yle 5 för några 
veckor sedan fick en nå-
gorlunda klar bild av vad 
eutanasi handlar om. I pro-
grammet framgår klart lä-
karförbundets negativa in-
ställning till eutanasi. Där 
framgick även att det sist och 
slutligen handlar om en väl-
digt liten del av befolkning-
en (cirka tio per år) som ens 
kunde tänkas ha ett eventu-
ellt behov av eutanasi. Var-
för då denna iver att driva 
detta ärende formulerat av 
Wallin själv som ”en fråga 
om människans rätt att be-
stämma över sitt eget liv”? 
Det finns andra frågor som 
berör en betydligt större 
del av befolkningen där vår 

självbestämmanderätt är 
begränsad. Där kunde och 
borde våra riksdagsmän se 
över lagstiftningen.

Spörsmålet kan ju ses som 
ännu ett i raden av alla för-
sök att framstå som liberal 
och ”i tiden”, men jag ser 
mycket allvarligt på detta. 
Vad händer i vårt samhäl-
le när resurserna till bland 
annat åldringsvården skärs 
ned, pressen på anhöriga att 
ta hand om sina närstående 
åldringar ökar och ensamhet 
och depression blir allt van-
ligare? Trycket, upplevt el-
ler verkligt, på den sjuke el-
ler åldringen att ”avsluta sitt 
lidande” och att sluta ligga 
sina närmaste och samhället 
till last riskerar att bli stort.

Om samma premisser gäl-
ler i Holland som i Finland 
skulle de som eventuellt kun-
de ha behov av eutanasi i Hol-
land, med en befolkning på 
cirka 17 miljoner, vara cirka 
30-40 personer per år. Un-
der år 2015 var antalet euta-
nasifall i Holland uppe i över 
5 000! Jag har alltid varit av 
den åsikten att värdelibera-
lismen innebär ett sluttande 
plan. Wallins spörsmål tycker 
jag understryker detta.

davId Pettersson
Esse

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

Grattis på farsdag!

Gustav Björkstrand
Livet är ett lagspel
John Vikström som kyrklig 
ledare och samhällspåverkare

Tommy Hellsten
När allting faller på plats 

Amanda Audas-Kass
Till alla goda människor 
och vanliga dödliga

Tomas Sjödin
Den som hittar sin plats 
tar ingen annans

2890
Inb.

2890
Inb.

2290
Hft.

3550
Inb.



Kalle har en angelägen fråga i söndagsskolan: I Bibeln står det att Israels barn gick genom
 Röda havet. D

et står också att de byggde tem
plet. Ja, det verkar som

 om
 Israels barn gjorde både 

det ena och det andra. G
jorde de vuxna i Israel någonsin något?

NÄSTA VECKA går vi till Mussor kyrka i ett väglöst land.
www.raitismaja.fi
0400 126 830

Julresa 
22 - 27.12.2016

1  Maryelle Steffansson 
 Borgå 2  Cajsa Sundqvist 

 Korsholm 3  Cecilia Forsström 
 Sibbo 4  Rebecca Svenblad 

 Mariehamn

5 Lotta Minkkinen 
 Lahtis 6  Ingrid Holm 

 Kimitoön 7  Annica Tallqvist 
 Esbo 8  Karin Oksanen 

 Kimitoön

9  Sarah Woodward 
 Närpes 10  Ella Ukkonen 

 Esbo

www.folkhalsan.fi/lucia

www.lucia.fi eller skanna QR-koden

RÖSTA VIA WEBBEN Din röst och ditt 
bidrag ska vara 
hos Folkhälsan 
23.11.2016 före  
kl. 24.00.
De uppgifter som lämnats 
i samband med inbetalning 
och omröstning behandlas 
konfidentiellt och förstörs 
när insamlingen avslutats 
31.1. 2017. Från sms-
bidraget avdras skatter 
och operatörsavgifter. 
Insamlingstillståndet  
POL-2015-13662 har  
beviljats av Polisstyrelsen.

RÖSTA PER SMS Skriv meddelandet enligt följande:

10e lucia x Kalle Karlsson
Din donation,  

5, 10 eller 20 €

Nyckelord Ditt namn

Kandidatens
nummer ... och skicka det till numret 17240.

Mitt namn ____________________________________________

Min adress ____________________________________________

Jag bidrar med _______ € (minimi 1 euro/röst)
Jag sänder mitt bidrag via
 Aktia FI12 4055 1120 0450 79    Nordea FI64 1562 3000 1093 32    
 Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR  _____

RÖSTA MED RÖSTSEDEL

Sänd röstsedeln per 
post till: Folkhälsan/
Lucia, Topeliusgatan 20, 
00250 Helsingfors. 
Du kan lämna ditt bidrag 
och din röstsedel i  
Folkhälsans hus, på  
Hufvudstadsbladets 
kontor i Helsingfors  
och i Luckorna.

Delta i luciavalet  
och luciainsamlingen!


