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”Kyrkan måste 
gå en ny brott-
ningskamp med 
2010-talets vil-
ja att lösa den 
plågsamma dö-
dens problem.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Smärtsamma 
val om döden

eutanasifrågan har seglat upp som 
en av de stora samhällsfrågorna. 
På bara en vecka har över 27 000 

personer undertecknat medborgarinitiativet om 
rätten till eutanasi. Det blir med stor sannolik-
het ett initiativ som landar på riksdagens bord, 
och som dessutom har förankringar inom ma-
joriteten av riksdagspartierna. Förutom de tidi-
gare riksdagsledamöter som tagit initiativet till 
namninsamlingen har bland annat Stefan Wallin 
(Sfp) och Ville Niinistö (Gröna) aktivt stött rätt-
en till eutanasi.

att insamlingen snabbt fick förgrundsfigurer som 
beskrevs som ”tunga namn” kritiserades av någon 
träffande som irrelevant, på gränsen till kränkan-
de. Lidandet i en utsiktslös sjukhussäng känner 
inga kändisskap, inte lidandet för dem som sitter 
vid sängkanten heller. Månader eller års väntan på 
den allra sista lunginflammationen lika oändliga.

Det stora, offentliga samtalet om gränserna för 
livets slut är därför ett samtal som ägs av var och 
en av finländarna, och det måste hanteras med 
stor respekt. Den ödmjukheten inbegriper dess-
utom vördnaden för livet, och det som är stör-
re än vilja och lag. 

Det är viktigt att kyrkan, kyrkorna, nu snabbt 
engagerar sig i samtalet – och låter bli att avfärda 
den uppriktiga våndan med klichémässiga svar 
ur något gammalt dokument. För att tas på allvar 
i frågan måste kyrkan gå en ny brottningskamp 
med 2010-talets vilja att lösa den plågsamma dö-
dens problem. 

Kyrkan har också uppdraget och rätten att pe-
ka på luckorna i argumentationen, där sådana 
finns. Är rätten att välja döden samtidigt något 
som kan skapa ett osunt tryck som inkräktar på 
individens rätt att leva? Biskop Vikström konsta-
terar till exempel i Hbl att många dödssjuka och 
gamla känner skuld över att de anhöriga belastas 
med sjukhusbesök och vardagsbestyr i väntan på 
slutet. Det finns en befogad oro för att någon tror 
att ens död vore bäst – för de andra.

finlanDs läkarförbunD mot-
sätter sig officiellt legalisering 
av eutanasi. Däremot visar 
förbundets egen undersök-
ning att ungefär hälften av lä-
karna i Finland är för en lega-
lisering och att stödet växer. 
Holland lyfts fram som bå-
de det goda och det förfärliga 
exemplet. Nederländerna var 
först i världen med legalise-
rad aktiv dödshjälp 2002. Där 
har siffran för assisterad död stadigt vuxit, särskilt 
de senaste fem åren. Drygt 5 500 patienter dog år 
2015 genom eutanasi. Det som bekymrar etiker 
är det växande antalet dödshjälpsfall där menta-
la sjukdomar är argument för viljan att dö. Än en 
gång kommer den oundvikliga och svåra frågan 
om gränsen emot. Var ska den dras? Vad är ”obot-
ligt”? Vad är ”outhärdligt”? Vem är ”tillräknelig”? 
Och var blev rätten till dödshjälp för de som tap-
pade fästet i världen innan de hann begära den?

i en postsekulär tillvaro där Gud försvinner ur ek-
vationen alltmer blir tanken ofta rätlinjig. Men 
enklare blir det sällan ändå.

Tron går 
vidare när 
vi umgås
Hemmet påverkar barnens uppväxt och det finns ingen 
helt neutral uppväxtmiljö. Barn kan inte växa ur ett 
vakuum. Redan tidigt formar vi ett trossystem som på-
verkar livet och de val man gör, säger Saara Kinnunen, 
pensionerad familjerådgivare och författare.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: SAARA KINNUNEN  
”Den jordiska pappan är en skugga 
av den himmelska.”

– Tvärtom tänker jag att när barnet växer 
upp i hemmets värdemiljö, den må se-
dan vara religiös, politisk eller ideologisk, 
så lär sig barnet ett sätt att leva. I sinom 
tid kan barnet välja att leva sitt liv med 
de värderingarna eller välja bort dem.

För att barnen ska välja den krist-
na tron understryker Saara Kinnunen 
vikten av en god relation mellan för-
äldrar och barnen.

– Om föräldrarna är distanserade och 
kalla tar barnen sannolikt avstånd från 
tron i puberteten, hur troende föräld-
rarna än må vara.

Saara Kinnunen har skrivit femton 
egna böcker och den senaste, Isän kai-
puu (ungefär faderslängtan), har i höst 
utsetts till årets kristna bok . Två av 
böckerna är översatta till estniska och 
en till ryska. Det genomgående temat i 
böckerna är relationer; hon har skri-
vit om barn under skolåldern, i skol-
åldern, tonåringar och om när barnen 
flyttat ut. När hon började arbeta som 
familjerådgivare i Vasa kyrkliga sam-
fällighet började hon skriva om par-
relationer.

– Alla böckerna har tangerat mitt 
eget liv och jag har skrivit om olika 
saker beroende på i vilken ålder mi-
na egna barn varit. Eftersom det låg i 
mitt eget intresse att stöda barnen i de-
ras tro började jag fundera över famil-
jens roll i det hela.

Satsa på tioåringarna
Den kristna fostran hör numera till hem-
men och kyrkorna. Saara Kinnunen fö-
reslår att församlingarna skulle foku-
sera barnarbetet på barn i tioårsåldern.

– Finländsk forskning från nittiota-
let visar att de flesta barn som över-
gett sin tro gör det i tioårsåldern. Sex-
tio procent av förstaklassisterna sade 
att de tror på Gud och att de ber. Men 
av femteklassisterna var det bara tret-
tio procent som gjorde det.

Själv har hon forskat i hur föräldrar-
na förmedlar sin tro till barnen.

– Jag bad vuxna troende som haft en 
eller två troende föräldrar berätta om 
sin barndom. Jag sökte gemensamma 
nämnare som gjort att tron gått vida-
re från föräldrar till barn. Jag fann att 
gemenskapen i familjen var viktig, att 
man umgicks och gjorde saker tillsam-
mans var av stor betydelse.

De som svarade berättade om sina  
tidiga minnen då man gick till kyrkan 
eller till möten tillsammans. Hemmet 
fick besök av andra troende familjer. 
Man bad och läste Bibeln.

– När barnen kommit upp i skolål-
dern upptäckte jag att de funnit en egen 
väg i församlingen, någon klubb, kör 
eller annan barnverksamhet. Av al-
la verksamhetsformer nämndes sön-
dagsskolan mest. För mig beskriver det 
en församling med en klar biblisk un-

dervisning. Vilken klubb som helst i 
församlingen fungerar inte.

Senare har hon upptäckt hur viktigt 
det är att också barnen har en kristen 
gemenskap.

– Har inte barnen en referensgrupp  
utvecklas inte deras sociala färdigheter 
och självtillit. I värsta fall kan barnen 
bli utstötta och annorlunda i kamrat-
kretsen. Det kan leda till mentala pro-
blem. Då spelar det ingen roll hur tro-
ende föräldrarna är eller hur stark tro 
barnet har. Därför är det viktigt att för-
äldrarna ser till att barnen får ett andligt 
sammanhang, om inte annat så krist-
na läger där det finns andra jämnåriga.

Kinnunen har personliga erfarenhe-
ter av den här problematiken.

– När våra äldsta barn kom upp i 
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Vårdöborna tiger inte stilla
namninsamling. Kyrkoher-
den i Sund och Vårdös för-
samling Juanita Fagerholm-
Urch startar en namnin-
samling för flyktingmottag-
ning på Vårdö.

”Vi var flera som kän-
de oss sorgsna och upp-
givna efter att Vårdö kom-
munfullmäktige sade nej till 
mottagandet av en flyk-
tingfamilj. Vi startar en 
namninsamling för att inte 

glömma och förtränga utan 
för att försöka kämpa vida-
re”, skriver Fagerholm-Urch 
på sin Facebooksida.

Med sig har hon en grupp 
på tio personer som en-
ligt tidningen Åland kommer 
att gå från hus till hus under 
den närmaste tiden för att 
söka stöd för initiativet.

Listan lämnas till kom-
munfullmäktige i mitten av 
december.

Ändringar i valpraxis i sikte
Val. I framtiden är det 
domkapitlet som utser 
kontraktsprost för fyra år i 
taget bland kyrkoherdarna 
i prosteriets församlingar, 
beslöt kyrkomötet förra 
veckan. Målet är att göra 
kontraktsprostens uppgift 
klarare och stärka kon-
traktsprostens kontakt till 
biskopen och domkapit-
let. Tidigare har kontrakts-
prosten valts av prosteri-

ets präster och lektorer.
Kyrkomötet beslöt ock-

så att sända två initiativ om 
församlingsvalet till kyrko-
styrelsen för beredning. Dels 
handlar det om att flytta 
tidpunkten för församlings-
valet så att det inte sam-
manfaller med farsdag, dels 
om att utveckla rutinerna i 
samband med valet genom 
en elektronisk förteckning 
över röstberättigade.

Hon är präst
rättelse. I föregåen-
de nummer av Kyrkpres-
sen fick Patricia Högnabba 
olyckligtvis fel titel, hon är 
församlingspastor och in-
te ungdomsledare i Matteus 
församling.

nästa bokproj-
ket för Saara 
Kinnunen är att 
ta sig an moder-
skapet.

SAARA KINNUNEN

PSYKOTERAPEUT, PENSIONERAD 
FAMILJERÅDGIVARE I VASA.

FÖRFATTARE TILL FEMTON BÖCKER.

BOKEN ISÄN KAIPUU VALDES TILL 
ÅRETS KRISTNA BOK 2016.

GIFT MED ARTO, HAR FEM BARN 
OCH TIO BARNBARN.

FÖRELÄSER INOM KYRKAN I FIN-
LAND, RYSSLAND OCH ESTLAND.

11–12-årsåldern ville de inte längre föl-
ja med till de församlingsaktiviteter vi 
deltagit i som familj. Ett av barnen sa-
de: Mamma du kommer inte att tycka 
om det här, men jag hade inte tänkt 
komma med. Barnen var förvisso med 
i olika klubbar i församlingen, men de 
fann inte sitt sammanhang där.

Hon beskriver det som ett bönesvar 
när de fann King’s Kids, missionsor-
ganisationen Ungdom med Uppgifts 
barnarbete.

– När jag skrev boken Lapsen usko, 
barnens tro, frågade jag också mina 
egna barn vilka faktorer som burit 
dem så att de är troende i dag. Alla 
svarade King’s Kids. De märkte in-
te ens vilken påverkan hemmet hade 
haft. Hemmet är trots allt den resurs 

som skjutsar framåt och uppmuntrar.

Försonas med pappa
Årets kristna bok Isän kaipuu handlar 
om vår försoning med pappa, främst 
med den jordiska pappan med också 
med Gud som pappa.

– Det är en längtan som ingen jordisk 
pappa kan uppfylla. Den jordiska pappan 
är en skugga av den himmelska. Jag skrev 
boken då jag som terapeut sett illamåen-
de och problem som bottnar i att man inte 
fått det som man behövt få av sin pappa.

Boken har beskrivits som skriven ur 
ett strikt konservativt perspektiv där 
man utgår från att Gud avsett att barn 
ska växa upp i en familj med en mam-
ma och en pappa. 

–  Jag har inte nämnt regnbågsfamil-

jerna. Jag utgår från att det i Guds ska-
pelsordning behövs en mamma och en 
pappa för att sätta ett barn till världen. 
Mamman och pappan har olika uppgif-
ter. Gud har skapat i envar en längtan ef-
ter både mamma och pappa. Var och en 
av oss vill ha en relation till pappa och 
vara accepterad av honom. Jesus fick 
också höra det av sin pappa: Du är min 
älskade son och i dig har jag min glädje.

Har pappan övergett sitt barn eller 
om han dött uppstår en längtan efter 
honom.

– I terapin försöker vi behandla det 
skadade förhållandet till pappan och 
försonas i sinnet. Det är orimlig att en 
människans liv ska överskuggas av av-
saknaden av en pappa. Eller av en man 
som man varit rädd för.

patricia Högnabba.  
Foto: Christa MiCkelsson
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”Pengarna 
räcker inte till!”
Kyrkomötet motsätter sig 
undervisnings- och kultur-
ministeriet förslag att frysa 
indexjusteringen av finan-
sieringen för de samhälls-
uppgifter kyrkan sköter för 
åren 2017–2019.

– Förra året belöt reger-

ingen att vi ska få en in-
dexbunden klumpsum-
ma för att vi upprätthåller 
bland annat begravnings-
väsendet och historiskt 
värdefulla byggnader. 
Och redan nu vill de fry-
sa indexjusteringen. Det 
här betyder att pengar-
na helt enkelt inte kommer 
att räcka till, säger Åsa A 

Westerlund som är vice 
ordförande för kyrkomö-
tets ekonomiutskott.

I ett remissyttrande till 
ministeriet framhåller kyr-
komötet att den ersättning 
som föreskrivs i finansie-
ringslagen inte ens i da-
gens läge täcker de kost-
nader som kyrkans sam-
hällsuppgifter medför. 

Dessutom stiger den all-
männa prisnivån och anta-
let avlidna för varje år upp-
skattas öka.

 – Regeringen har före-
slagit att kyrkan ska täcka 
glappet genom att hö-
ja skatterna. Men det vo-
re orättvist mot kyrkans 
medlemmar, säger Wes-
terlund.

Nyt me päästään 
todella töihin, I’m 
so excited! (Nu får 
vi börja jobba, jag 
är så ivrig!)
Katri Korolainen om att 
framtidskommitténs 
betänkande skickats till 
framtidsutskottet, som 
hon är ordförande för.

FRAMTID TWITTERKYRKOMÖTET EKONOMI

Om knappt fyra månader träder den 
nya äktenskapslagen i kraft, men den 
enda fråga om äktenskapet som be-
handlades i kyrkomötet förra veckan 
var ett ombudsinitiativ om att utreda 
om det finns skäl för kyrkan att avstå 
från vigselrätten.

Initiativet hade behandlats redan 

Ombud vill ge en tydlig signal  utåt
ställningstaganDet för kyrklig vigsel av homosexuella tog form under pauserna vid kyrkomötets höstsession i Åbo förra veckan. Kyrkomötet har inte fattat något beslut i frågan. 

”Det vore tråkigt 
om kyrkomötet 
sänder signalen 
att vi ens över-
väger att avstå 
från vigelrätten.”
Åsa A Wester-
lund

KYRKOMÖTET. De kyrkliga byråkratikvar-
narna mal långsamt och det kom inte 
som någon överraskning att kyrkomötet 
som samlades i Åbo förra veckan stam-
pade på stället i frågan om äktenskapet.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

förra våren, då det remitterades till all-
männa utskottet. I torsdags beslöt  kyr-
komötet, med rösterna 65–33, att bi-
skopsmötet i samarbete med kyrko-
styrelsen ska göra utredningen.

I diskussionen blev det klart att 
många ombud stödde en utredning, 
trots att de anser att kyrkan inte ska 
avstå från vigselrätten. Andra var mer 
kritiska.

– Det vore sorgligt om kyrkomötet 
sänder signalen att vi ens överväger att 
avstå från vigselrätten, sade Åsa A Wes-
terlund, som tidigare sagt till Kyrkpres-
sen att hon anser att kyrkan ska behål-
la vigselrätten.

Vill ge en signal utåt
Att inga ombudsinitiativ om äktenska-

pet togs upp under höstsessionen ska 
förstås i ljuset av kyrkomötets arbets-
ordning, enligt vilken ombudsinitiativ 
endast kan lämnas in till vårens möte.

En grupp på 25 kyrkomötesombud, 
som stöder kyrklig vigsel av homosex-
uella, valde i stället att sända ut ett eget 
skriftligt ställningstagande till pressen 
under kyrkomötesveckan. 

Tapani Rantala från Åbo är en av dem 
som skrivit under ställningstagandet.

– Vi hoppas att det ska finnas rum för 
olika uppfattningar inom kyrkan, också 
när det gäller äktenskapssyn, och vill ge 
uttryck för det i vårt ställningstagande. 

I det följebrev som skickats ut till 
medierna skriver kyrkomötesombu-
det Johanna Korhonen att kyrkomö-
tet inte fattat något beslut i frågan och 

att det inom kyrkan också finns olika 
åsikter om huruvida det ens behövs ett 
beslut i frågan.

– Enligt biskopsmötet och kyrkosty-
relsen ska kyrkan fatta ett beslut om 
att gå in för att viga par av samma kön, 
om kyrkan vill gå den vägen. Men en 
annan tolkning är att det inte behövs 
något skilt beslut, utan att kyrkan kan 
och helt enkelt bör gå in för att följa den 
nya äktenskapslagen. Den senare tolk-
ningen stöds bland annat av Helsing-
fors stiftsfullmäktige, en del av med-
lemmarna i kyrkostyrelsens plenum 
och flera rättslärda, skriver Korhonen.

Syftet med ställningstagandet är en-
ligt dem som undertecknat det att re-
agera på de förväntningar som riktas 
gentemot kyrkomötet och uttrycka sitt 

åsa a WesterlunD.
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Risk för att 
makten 
centreras
Den utredning om kyr-
kans framtid som Kyrkpres-
sen skrev om för två veck-
or sedan remitterades ef-
ter diskussion i kyrkomötet 
till framtidsutskottet. Utred-

ningen innehöll bland annat 
förslagen att kyrkoråd och 
stiftsfullmäktige slopas, och 
att Kyrkostyrelsens svenska 
avdelning KCSA läggs ner.

– Det talas både om att 
minska på byråkratin och 
om att öka på de frivilli-
gas roll. Men minskar man 
antalet förtroendevalda så 
centreras onekligen mak-

ten, kommenterade lek-
mannaombudet Göran 
Stenlund till Kyrkpressen.

Ålands representant i 
kyrkomötet, Bror Gam-
mals, uttryckte i sin tur att 
det kan vara klokt att slo-
pa kyrkoråden.

– I min församling sitter 
samma personer i kyrko-
råd och kyrkofullmäktige.

Han visade också sitt 
stöd för att slopa stiftsfull-
mäktige som organ.

– I ekonomiskt krassa ti-
der måste vi konstatera att 
stifsfullmäktigena kanske 
inte alltid fyllt den funktion 
som det var tänkt att de 
skulle göra, säger Gammals 
som själv suttit i Borgå 
stifts stiftsfullmäktige.

KYRKOMÖTET FRAMTID

Ärkebiskopen väljs på nytt sätt
Kyrkomötet godkände ändringringar i kyrkolagen och 
kyrkans valordning om hur ärkebiskopen väljs. 

Förändringarna har motiverats med att ärkebisko-
pens rikskyrkliga uppgifter ökat och fått större bety-
delse.

Antalet elektorer i ärkestiftet minskar inte, men i 
stället minskar vikten av ärkestiftets röster i valet. För-
ändringen leder till att de övriga stiftens, och i förläng-
ningen hela kyrkans, inflytande ökar i valet av ny är-
kebiskop.

KYRK0MÖTET VAL

Ombud vill ge en tydlig signal  utåt
ställningstaganDet för kyrklig vigsel av homosexuella tog form under pauserna vid kyrkomötets höstsession i Åbo förra veckan. Kyrkomötet har inte fattat något beslut i frågan. 

ÄKTENSKAP. En un-
dersökning visar att 48 
procent av finländarna 
är positivt inställda till 
att par av samma kön 
ska kunna vigas i kyrkan. 
Bara 17 procent vill att 
kyrkan avstår från vigsel-
rätten

TEXT: KT/CHRISTA MICK-
ELSSON

Kyrkans forskningscentral 
har med hjälp av Taloustut-
kimus granskat finländar-
nas och kyrkans medlem-
mars åsikter om vad kyrkan 
borde göra då den nya äk-
tenskapslagen träder i kraft 
i mars 2017.

Trots att nästan hälften av 
finländarna är positivt in-
ställda till kyrklig vigsel av 
homosexuella, är bara 25 
procent av de kyrkligt för-
troendevalda och 34 pro-
cent av kyrkans anställda av 
samma åsikt. Bland evang-
elisk-lutherska kyrkans 
medlemmar stöder 45 pro-
cent helt eller delvis vigsel 
av par av samma kön.

Unga mer positiva
Enkäten, som gjordes 2015, vi-
sar att de yngre åldersgrupper-
na bland de förtroendevalda 
och kyrkligt anställda är mer 
positivt inställda till kyrklig 
vigsel av homosexuella. 43 
procent av anställda över 45 
år vill att kyrkan ska viga par 
av samma kön, medan mot-
svarande andel bland dem som 
var över 55 år var 28 procent.

Det har gått tre år sedan 
den senaste enkäten gjordes, 
och förändringen i attityder 
har varit snabb bland såväl 
de anställda som förtroen-
devalda. I bägge grupper har 
de som förhåller sig positivt 
ökat med cirka 10 procent.

Behåll vigselrätten
Bara 17 procent av finländar-
na anser att kyrkan ska avstå 
från vigselrätten. Motsvaran-
de siffra för kyrkans med-
lemmar är 12 procent. Bland 
kyrkans anställda anser 21 
procent att kyrkan kunde av-
stå från vigselrätten, medan 
13 procent av de förtroende-
valda gör det.

Brett stöd för välsignelse 
av äktenskap
Alla grupper som ingick i 
undersökningen förhöll sig 
mycket eller rätt positiva till 
att par av samma kön skulle 
ha möjlighet att få kyrklig väl-
signelse av sitt äktenskap. Den 
positiva inställningen till väl-
signelse har ökat sedan 2011 
såväl bland finländarna i stort 
som bland kyrkans anställda 
och förtroendevalda.

Av kyrkans medlemmar 
är 67 procent positiva till väl-
signelse, medan 64 procent 
av finländarna är det. Mot-
svarande siffra bland kyr-
kans förtroendevalda är 59 
procent och bland kyrkans 
anställda 62 procent.

Enkäten Gallup Ecclesiastica gjor-
des av Kyrkans forskningscen-
tral med hjälp av Taloustutkimus. 
Enkäterna gjordes som en del av 
Kyrkans fyraårsberättelse.

Varannan vill att 
homosexuella 
ska få vigas 
i kyrkan

få aV finländarna över lag och kyrkans anställda vill att 
kyrkan avsäger sig vigselrätten. Foto: PiXaBaY

tydliga stöd för alla kyrkans medlem-
mar som vill ingå äktenskap i kyrkan.

Biskop Björn Vikström uttrycker sin 
förståelse för att många av dem som vill 
få en förändring till stånd är frustrera-
de över att kyrkan stampar på stället.

– Men samtidigt är det lite knepigt 
med ställningstaganden av den här ty-
pen. För människor som inte är insat-
ta i den kyrkliga beslutsgången kan det 
upplevas förvirrande med olika typer 
av vädjanden och ställningstaganden. 
Besvikelsen kan också blir stor när 
man märker att det inte leder till nå-
got konkret.

Borgå stifts lekmannaombud Åsa A 
Westerlund säger till Kyrkpressen att 
hon själv skulle ha skrivit under ut-
talandet om det inte var för en av for-

muleringarna i det mellersta stycket 
(se hela uttalandet i slutet av den här 
texten).

– Det mittersta stycket inleds med att 
det inte finns några hinder för kyrklig 
vigsel i lagstiftningen. Den tolkningen 
baserar sig på en uppfattning som en 
väldigt liten grupp har om hur man ska 
tolka äktenskapslagen och kyrkans au-
tonomi, säger Westerlund och låter för-
stå att hon inte alls var den enda som 
lät bli att skriva under ställningstagan-
det av den här orsaken.

Hennes uppfattning är att det de facto 
finns juridiska hinder för kyrklig vig-
sel, även om hon gärna vill arbeta för 
att det i framtiden inte ska vara så.

– Det här är inte juridiskt klart, men 
det kan det inte heller vara förrän det 
har prövats i rätten. Och vi vill inte gå 
den vägen.

– Det här handlar om att en grupp 
kyrkomötesombud vill att de männ-
iskor som berörs ska veta att det finns 
folk som jobbar för den här saken i kyr-
komötet. Det handlar om en gest till de 
människor som undrar varför det inte 
händer något inom kyrkan.

En tredjedel uttalade sig
En liten försmak av den diskussion kyr-
komötet har att vänta sig inom de när-
maste åren bjöds det på under onsda-
gen när kyrkomötet diskuterade två 
utredningar om vilka följder ändring-
en i äktenskapslagen har för kyrkan. 

– Biskoparnas utredning har väckt 
både tacksamhet och kritik. Det är bra, 
avsikten var inte att avsluta diskussio-
nen, utan att öppna den, sa ärkebis-
kop Kari Mäkinen och lyfte samtidigt 
fram att det bland biskoparna inte råder  
konsensus kring vilken framtid som är 
önskvärd för kyrkan i den här frågan. 

Diskussionen blev livlig och drygt en 
tredjedel av ombuden steg upp i talar-
stolen. Många framhöll att den diskus-
sionsmodell för konstruktiv dialog som 
föreslagits med tanke på debatten är 
en god idé. Men alla var inte av sam-
ma åsikt. Många lyfte också fram att de 
understöder kyrkans nuvarande äk-
tenskapslag och -praxis.

– Visst vill vi föra en civiliserad dis-
kussion, men hur ska vi göra med dem 
som inte respekterar kyrkans linje utan 
i stället gör uppror mot den? Är det nå-
gon idé med konstruktiv dialog då, frå-
gade sig ombudet Eeva-Riitta Hahtola.

Niilo Räsänen var inne på samma lin-
je och uppmanade de andra ombuden 

att inte glömma bort syndabegreppet i 
den här frågan. Matti Taskila höll med.

– Låt oss hålla fast vid Guds ord. Det 
kommer att välsigna vårt folk, sa Taski-
la.

Ombudet Jaana Hallamaa höll med 
om att alla människor enligt kyrkans 
teologi är fallna.

– Men när vissa relationer anses va-
ra betydligt mera syndiga än andra, blir 
det farligt. Då blir frälsningen ett män-
niskoverk, och inte Guds verk. 

Kyrkomötesombud stöder 
kyrklig vigsel av par av  
samma kön

”Kyrkan ska vara en trygg och jämlik ge-
menskap för alla slags människor, famil-
jer och parförhållanden. Varje människa är 
skapad till Guds avbild.

Från om med mars 2017 finns det inga hin-
der i lagstiftningen för att att par av sam-
ma kön vigs i kyrkan. Vi gläder oss tillsam-
mans med de par som hittat varandra och 
vill förbinda sig till äktenskap. Vi vill ock-
så stöda de präster som möter dessa männ-
iskor. Vårt synsätt baserar sig på vår bibel-
tolkning, vår kristna tro och den männis-
kosyn som springer ur dessa.

Som representanter för kyrkomötet förbin-
der vi oss till att arbeta för att också kyr-
kans praxis ska motsvara den nya äkten-
skapslagen. Vi bjuder in alla: låt oss bygga 
en kyrka, vars dörrar står öppna, vars väl-
signelse tillhör alla, och där varje par, som 
vill knyta äktenskapets förbund inför Guds 
ansikte, kan göra det.”

Jaana Hallamaa (Helsingfors stift), Kirsi Hiilamo 
(Helsingfors stift), Markku Jalava (Esbo stift), Aila 
Kemppainen (Kuopio stift), Johanna Korhonen 
(Helsingfors stift), Mari Korhonen (Åbo ärkestift), 
Katri Korolainen (Helsingfors stift), Marja-Leena 
Korpela (Esbo stift), Pekka Kosonen (Kuopio 
stift), Tuija Kruus (Åbo ärkestift), Jarmo Leppi-
niemi (Helsingin hiippakunta), Päivi Linnoinen 
(Esbo stift), Varpu Lipponen (Tammerfors stift), 
Sami Ojala (Helsingin hiippakunta), Kirsi Ojan-
suu-Kaunisto (Tammerfors stift), Tuula Okkonen 
(Uleåborgs stift), Helena Paalanne (Uleåborgs 
stift), Pertti Rajala (Åbo ärkestift), Tapani Ranta-
la (Åbo ärkestift), Ulla Ruusukallio (Tammerfors 
stift), Päivi Salli (Esbo stift), Kalervo Salo (Esbo 
stift), Juha Tanska (S:t Mickels stift), Marjaana 
Toiviainen (Helsingfors stift), Jaakko Weuro (Hel-
singfors stift)

”Visst vill vi föra en civiliserad diskussion, men hur 
ska vi göra med dem som inte respekterar kyrkans 
linje utan i stället gör uppror mot den?”
Eeva-Riitta Hahtola
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Vasa minskar 
på byråkratin
Vasa svenska församling 
omvandlar församlingens 
direktioner till kommitté-
er vid årsskiftet. Det gör att 
församlingsmedlemmarna 
får mera att säga till om ef-
tersom kommittéerna en-
dast består av församling-

ens lekmän. Tjänstemän 
har närvaro- och yttrande-
rätt och fungerar som före-
dragande och sekreterare.

– Omvandlingen är ett 
led i förverkligandet av 
församlingens nya strategi 
där det centrala är att öka 
medlemmens inflytande, 
säger församlingssekrete-
rare Anna-Karin Lärka.

I församlingen finns i 
dagsläget fyra direktio-
ner. När dessa omvandlas 
till kommittéer utses sam-
tidigt en ny kommitté för 
musik- och gudstjänstlivet.

Trenden i rikskyrkan har 
varit att församlingar väljer 
arbetsgrupper eller kom-
mittéer framom direktioner. 
Fördelen med grupper el-

ler kommittéer är att de inte 
behöver vara så formella.

– Kommittéerna blir mer 
som ett bollplank för de 
ledande tjänstemännen. I 
princip har kommittéerna 
lika mycket beslutande-
rätt som direktionerna har 
haft, det är bara processen 
kring som luckras upp, sä-
ger Lärka.

MEDLEMMAR INFLYTANDE

b o u p p t e c k n i n g . f i

Juris magister Robin Lindberg 

045 21 46 977

RYSSLAND. Den kallas en 
antiterrorlag. Men hittills har 
den inte bidragit till att någon 
terrorist gripits. I stället har 
lagen försvårat livet för de 
kristna i Ryssland.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Den kallas Jarovajalagen, efter duma-
ledamoten som förde in lagen i lagpa-
ketet som trädde i kraft i juli i år.

–  Egentligen är lagen inget större 
problem, säger Anatoly Pchelintsev, 
en av de främsta advokaterna i Ryss-
land när det gäller mänskliga rättighe-
ter. Problemet är att de ryska tjänste-
männen och polisen inte vet vad la-
gen innehåller. Många av dem tror att 
lagen förbjuder all missionsverksam-
het i Ryssland.

Pchelintsev har själv varit med och 
skrivit ryska konstitutionen som ga-
ranterar alla samvetsfrihet. I det ingår 
också rätten för alla, också för utlän-
ningar, att vittna om den tro man har.

– Med stolthet kan jag säga att den 
ryska grundlagen är väldigt bra vad 
gäller de mänskliga rättigheterna och 
samhetsfrihet. Den är en av den bästa 
i hela världen. Ryssland är en sekulär 
stat och alla religiösa organisationer är 
lika inför lagen.

Ändå skiljer sig teori och praktik.
– Ryssland strävar efter att vara en 

rättsstat. Därför har myndigheterna 
också hittills rättat sig efter domar-
na från EU:s människorättsdomstol i 
Strasbourg. Ibland motvilligt och ibland 
med fördröjnig, säger Pchelintsev.

Dit har Pchelintsev bland annat fört 
ärendet om Frälsningsarméns registre-
ring i Ryssland. Myndigheterna vägra-
de först registrera organisationen med 
motivering att det bara kunde finnas en 
armé i Ryssland.

Han har också försvarat en kyrka som 
var nedläggningshotad för att man där 
varje söndag bad för sjuka utan att ha 
medicinsk licens för bön. 

– Domaren frågade mig om jag ha-
de med ett exemplar av lagen om sam-
vetsfrihet. Domaren höll på att lägga 
ner kyrkan med stöd av en lag som han 
inte ens läst. Han trodde på åklagaren 
som inte heller läst lagen.

– Religions- och rättskulturen i Ryss-
land är på en låg nivå och vi lever i en si-
tuation där troendes rättigheter kränks 
hela tiden. I synnerhet vad gäller ut-
ländska medborgare. Jag skäms över 
bristen på kultur hos våra tjänstemän 
och polis.

Pchelintsev och hans kolleger på ”The 
Slavic Center of Law and Justice” i Mosk-
va har drivit ett tusental processer där 
de försvarat ryska kristna. Ibland med 
fara för egen säkerhet. För polisen kan 
smyga ner narkotika i deras fickor.

Rysk antiterrorlag ger problem

ViD ett semina-
rium i Stockholm 
senaste vecka 
förklarade Ana-
toly Pchelintsev 
vilken inver-
kan den ryska 
antiterrorlagen 
har på kristna i 
Ryssland.

Problemet är att 
de ryska tjäns-
temännen och 
polisen inte vet 
vad lagen inne-
håller.
Anatoly 
Pchelintsev

– Vår arbetsbörda har ökat eftersom 
de ryska tjänstemännen inte är utbil-
dade i de här frågorna. Den sovjetiska 
regimen lyckades förstöra folks förstå-
else för djupet av de religiösa frågorna. 
Tjänstemän och polisen har inte hel-
ler koll på lagen.

För att upplysa tjänstemännen pu-
blicerar de varje domslut de vunnit 
på internet och i tidningar. De skriver 
böcker. Anatoly Pchelintsev har nyli-
gen skrivit en bok vars titel på svens-
ka översätts till Missionsverksamhet - Hur 
man inte ska bli ett offer för Jarovajalagen.

– Bara man kan lagen är den inte så 
hemsk i sig själv. Det är inte fullt så då-
ligt som det ser ut. Kyrkorna växer trots 
allt i Ryssland.

Missionsverksamhet eller inte
Konstitutionen garanterar att alla får 
dela med sig av sin personliga andliga 
erfarenhet, alltså vittna. Men om målet 
med vittnesbördet är sprida sin trosup-
fattning till människor som inte är med-
lemmar – genom att bjuda in dem till 
sin kyrka, ge litteratur eller flygblad – 
kallas det missionsverksamhet. Och 
för det behövs ett skriftligt tillstånd av 
samfundet man representerar.

Lagen förbjuder missionverksamhet 
under vissa speciella förhållanden. Man 
får inte gå in på en annan kyrkans om-
råde och där missionera utan deras till-
stånd.

– Var och en förstår ju också att det 

är oetiskt, säger Pchelintsev.
Missionsverksamhet är också förbju-

det i bostadshus. Man får inte knacka 
dörr och bjuda in till kyrkan. Däremot 
är det tillåtet att hålla gudstjänster i bo-
stadshus.

– Men missionsverksamheten blir en 
del av gudstjänsten då pastorn bjuder 
in folk att omvända sig. På den punk-
ten fungerar lagen inte.

Det är inte svårt att skriva ut ett in-
tyg över att en församlingsmedlem är 
missionär. Men man vill ändå inte ge 
ut intyg åt alla, även om de ur en kris-
ten synvinkel är missionärer.

– Faran är att en medlem är fana-
tisk och bryter mot lagen. Kyrkan som 
utfärdat intyget kan då bötfällas upp 
till en miljon rubel, cirka 14 000 euro. 
Därför måste man vara försiktig med 
att utfärda intygen. Däremot kan man 
utfärda intyg för en kort period, till ex-
empel för en veckas evangelisations-
kampanj.

Kyrkan straffas ändå hårdare än den 
enskilda missionären som riskerar bö-
ter på 50 000 rubel, cirka 700 euro.

– Även om polisen inte kan lagen så 
skriver de ut bötesbelopp och upprättar 
förundesökningsprotokoll. Vi uppma-
nar alla som råkat ut för det här att be 
om en anteckning i protokollet om att 
de inte är överens med polisen om att 
de brutit mot lagen. Får man som ut-
länning problem med polisen ska man 
också kräva tolk, advokat och att det 

egna landets ambassad underrättas.
För utlänningar som ska missionera 

i Ryssland räcker det inte med ett tu-
ristvisum.

– Visumet ska vara av typen 007; hu-
manitära ärenden och religiösa ange-
lägenheter. Organisationen som står 
bakom visumansökan ska vara sam-
ma som utfärdat tillståndet för mis-
sionsverksamhet. Verksamheten kan 
bedrivas endast i organisationens namn 
och inom den del av federationen där 
den verkar.

– Som vanlig turist har man rätt att 
berätta om sin religiösa övertygelse åt 
andra. Men man får inte bjuda in någon 
till sin kyrka eller uppmana någon att 
anta ens tro. Då är det missionsverk-
samhet. Men en utlänning som gratu-
lerar en församling på ett jubileum och 
ber välsignelse över de närvarande bju-
der inte in till något.

Pchelintsev säger att det uppstår pro-
blem med missionärer som kommer 
och arbetar i hemlighet som under Sov-
jetperioden.

Han ser heller ingen fara i att ut-
ländska församlingar stöder kyrkor-
na i Ryssland ekonomiskt.

– Lagen om utländska agenter om-
fattar inte religiösa organisationer. I det 
avseendet finns det ingen risk att stö-
da kyrkorna ekonomiskt. Men säker-
hetsmyndigheterna följer noga med 
de transaktionerna för att stävja ter-
roristbrott.
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PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM 

”Och utsätt oss inte för deras åsikt”
Aldrig tidigare har yttrande-
friheten varit så fri som nu.

Ett enda tryck, och en 
åsikt är ute i 
det världsvida 
nätet. Härligt 
och ödesdi-
gert på samma 
gång. Möjlig-
heten är själ-

va kunskapens träd på gott 
och ont. Den fäller dikta-
turer. Svartmålar folkgrup-
per. Utan åtskillning har den 
makten att befria och öde-
lägga liv med kanske bara 
ett enda tryck.

Aldrig tidigare har yttran-
defriheten varit så hotad 
som nu. Med samma pek-

fingerteknik redigerar vi våra 
världar. En del väljs in, som 
vänner, som källor, som 
lajkade. Andra väljs bort, 
blockas, raderas ur vänlistan 
(ligger det inte något isande 
i det engelska ”unfriend”?). 
Världen krymper.

Segregationen odlar en 
åsikts- och insiktshudlös-

het som gör att vi inte ens 
klarar av att höra de diame-
tralt motsatta åsiktsröster-
na längre. De är, i ett sym-
tomatiskt nyspråk, provo-
cerande – ett uttryck som 
elegant också överför skul-
den för det som förr kalla-
des ilska, eller rentav berät-
tigad vrede, på den andre.

Jaget är den nya guden, 
för vilken vi önskar och ber: 
”Utsätt oss inte för deras 
åsikt. Fräls oss från deras 
dumhet …” Vi ser själva till 
att det blir så. Tryck. Tryck.

Men när bubblan bris-
ter avslöjar sig de omkring-
liggande världarna i en kall-
dusch. 

Det är i de världarna sa-
ker som inte kunde hända 
faktiskt händer, där smut-
sig presidentvalsretorik går 
hem hos dem som hör an-
dra toner än vi.

Att lajka och lyssna är 
lätt. Lyssna utan att laj-
ka är svårare. Men nog så 
viktigt.

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

VÅGA FRÅGA

Hur bryta ner hierarkier?
Jag har länge irriterat mig över den 
hierarki som råder i min församling. 
Då det anställs en ny präst eller kantor 
ordnas stor (och dyr) välkomstfest. 
Då det anställs en barnledare eller 
kyrkvaktmästare hälsas det välkom-
men vid medarbetarkaffet. Det gör 
mig så ledsen att det i församlingen så 
tydligt kommer fram hur olika de olika 
yrkesgrupperna värderas. Hur kan 
man ännu 2016 uppskatta en prästs 
arbete mer än en barnledares?

Du sätter fingret på en öm punkt. Att 
man i din församling har valt att väl-

komna medarbetare på det sättet understöder inte en god 
anda på er arbetsplats. Hos er ser det ut som om man inte 
på länge har ställt sig frågan om varför vi fortsätter att gö-
ra så ”som vi alltid har brukat göra”.

Det har hänt mycket i kyrkan sedan 1970-talet. Medarbe-
tarskaran är större och mångsidigare, de församlingsanställ-
da är bättre utbildade och man har satsat på att utbilda kyr-
koherdarna i ledarskap. Trots det lever gamla synsätt kvar 
på vissa håll, från den tid då församlingen var mera hierar-
kisk och prästernas roll var mycket större än vad den är nu.

Det är inte relevant att skilja mellan ”andliga arbetare” och 
sådana arbetare som har vanliga ”världsliga” arbetsuppgifter, 
åtminstone inte när det handlar om att värdera arbetsinsat-
sen. Kanslister, församlings-
mästare och gravgårdsarbe-
tare har till exempel mycket 
kontakt med församlingsbor 
och ses som representanter 
för kyrkan i minst lika hög 
grad som diakoner, kantorer 
eller präster. Om vi inte väl-
komnar medarbetare så jäm-
likt som möjligt betyder det att vi upprätthåller synen på att 
arbetsinsatserna är olika värda.

Det som komplicerar saken är att det fortfarande finns en skill-
nad mellan präster och andra församlingsanställda när det 
handlar om att ta emot en ny tjänst. Präster i ordinarie tjänst, 
alltså kyrkoherdar och kaplaner, installeras av biskopen eller 
av kontraktsprosten i samband med en högmässa. Vi kan bli 
bättre på att kommunicera om hur installationen ska uppfat-
tas. Det handlar ju i grunden om bön och förbön och om att 
ta emot en tjänst, inte om att lyfta upp den enskilda perso-
nen. I kyrkohandboken finns dessutom formulär för hur man 
välsignar andra församlingsanställda till sina tjänster. Du har 
alltså till och med stöd i kyrkohandboken för att välkomna 
en ny medarbetare på andra sätt än vid ett medarbetarkaffe.

Du har redan gjort något när du har tagit den här frågan till 
Kyrkpressens frågespalt. Jag hoppas att du ännu orkar ta den 
här saken till tals i din församling och att du nu har fått flera 
synvinklar på det som du ser som viktigt.

 ¶ ann-soFi 
storBaCka
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och liv. 

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

”Det är inte relevant 
att skilja mellan and-
liga arbetare och så-
dana arbetare som 
har vanliga världsliga 
arbetsuppgifter.”

Alltid i någon 
sorts riktning
SERIE. Britta Her-
mansson tar vårt 
slitna ”carpe diem” 
till nästa nivå.

TEXT:  
NINA ÖSTERHOLM

Att hitta tjusningen i att le-
va sitt liv här och nu – det 
är utmaningen, enligt Brit-
ta Hermansson. Hon är pas-
tor i Equmeniakyrkan i Sve-
rige som är ett kyrkosamfund 
som består av Metodistkyr-
kan i Sverige, Svenska Baptist-
samfundet och Svenska Mis-
sionskyrkan.

I somras höll Hermans-
son en uppskattad kurs på 
Kyrkans ungdoms familjelä-
ger i Pieksämäki. Nu får alla 
Kyrkpressens läsare ta del av 
Britta Hermnassons vishet i 
en serie på sex delar som hon 
tagit fram särskilt för Kyrk-
pressen. Texterna handlar om 
konsten att leva och mogna 

långsamt: om rytm, riktning 
och ressällskap.

Du skriver om rytm och rikt-
ning i livet. Var befinner du dig 
själv just nu?
– Jag är en obotlig projektmän-
niska. Det gick upp för mig or-
dentligt för några år sedan när 
jag köpte en begagnad Vol-
vo duett, fick den helrenove-
rad med originalfärg och allt 
annat. När arbetet var klart 
och den var körklar sålde jag 
den. Själva projektet var det 
viktigaste. Så är det med li-
vet för mig. Jag är alltid i nå-
gon sorts riktning och just nu 
har jag några projekt i Göte-
borg som jag är uppslukad 
av. Dock inga fordon.

Du är bekant för många finlands-
svenskar - vilka vägar har fört 
dig till Finland?
– Jag fick för några år se-
dan en kallelse till en kvin-
noweekend i Pörkenäs. Det 
passade inte för mig. Kallel-
sen återkom, jag kunde inte 

heller denna gång. Så några 
år senare kunde jag äntligen 
delta! På den vägen är det.

Vem skriver du för?
– Jag önskar svaret skulle va-
ra: för alla! Men kanske det är 
väl optimistiskt. Mina läsa-
re finns nog oftast i kyrkliga 
miljöer, men också en del an-
dra. Genom att jag under en 
tid ofta höll föredrag i andra 
miljöer, för lärare, sjukhus-
personal och andra männis-
koinriktade arbeten, så hit-
tade mina böcker en ny pu-
blik. Med det svaret är jag väl 
ändå rätt nära ”alla”.

Vad gör du när du inte skriver?
– Jag har en podcast som he-
ter Brittas vardagsrum, den hit-
tas på I-tunes och andra stäl-
len där podcasts kan laddas 
ner. Under samma namn har 
jag också i Göteborg sam-
talskvällar med kända och 
älskade personer från olika 
sammanhang. Vi håller till i 
Betlehemskyrkan och kväl-
larna handlar ofta om hu-
mor och svärta, kanske nå-
gon aktuell författare eller en 
skådespelare. Kvällarna ord-
nas i samarbete med Rädd-
ningsmissionen i Göteborg 
och alla intäkter går till ar-
betet med ensamkomman-
de flyktingbarn.

– Jag är anställd av Equme-
niakyrkan nationellt och re-
ser också en del till försam-
lingar och har frukostsam-
lingar, gudstjänster och 
samtalskvällar.

Första delen av serien Mogna 
vackert finns på sidan nio i denna 
tidning.

britta Hermansson skriver under hösten och vintern en serie i sex delar för Kyrkpressen. Foto: liBris Förlag

”När arbetet var klart 
och den var körklar 
sålde jag den. Själva 
projektet var det vik-
tigaste.”
Britta Hermansson
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alaa alsHaHam och Paz Cohen mot-
tog Barn av Jordens pris 2014. 
Foto: Barn av Jorden

Jag är här för att hälsa på Paz, hans fru 
Keren Cohen-Gat och deras barn. Paz 
har nyss hämtat mig från hotellet och 
vi ska köpa takeaway och äta tillsam-
mans med familjen. 

Strax innan har jag fått en tur runt 
grannskapet eftersom Paz vill att jag 
ska förstå någonting om Jerusalem, och 
Israel, som inte är självklart – nämli-
gen att gränserna mellan judiska och 
arabiska områden inte alltid är liktydi-
ga med östra och västra Jerusalem eller 
med Västbanken, Gaza och ”resten”. 

– Ser du den där häcken där? frågar 
han och pekar på en oansenlig, låg sak 
som kantar en tomt. 

– På ena sidan gatan bor judar, på 
andra sidan muslimer. 

En häck. Ingen taggtråd, ingen mur. 
Bara villagrannar som vattnar sina 
gräsmattor och småpratar över tomt-
gränserna. Ingenting på dessa gator av-
slöjar hur det ligger till, och jag hin-
ner tänka att det säkert ofta är så när 
vi reser:  ögonen registrerar något men 
verkligheten förblir dold. Det är tredje 
gången jag besöker Israel men det här 
hade jag ingen aning om.

Vi kör in i Beit Safafa, ett arabiskt 
grannskap som ligger längs med den 
så kallade Gröna linjen som skiljer väs-
tra och östra Jerusalem åt. Den nordliga 
delen av Beit Safafa ligger i den judiska, 
västra delen av staden. Falafelstället är 
arabiskt-muslimskt och när vi kom-
mer in möts vi av en äldre man bak-
om disken. Några andra män är ock-
så där. Alla har samma matta uppsyn 
och verkar försöka stå så stilla de kan. 
Ramadan pågår, och de har varken ätit 
eller druckit i dag trots att termometern 
står på över trettiofem grader.

Paz är stamkund här och småpratar 
på hebreiska med ägaren, som lassar 
upp kikärtsbullar och vad som ska vi-
sa sig vara den mest fantastiska hum-
mus för oss att ta hem.

Leva sida vid sida
Jag lärde känna familjen Cohen när de 
bodde i Finland för ett antal år sedan. 
Paz leder i dag den ideella organisatio-
nen ANU som arbetar för olika med-
borgarinitiativ, och är dessutom aktiv 
inom utbildningssektorn i Jerusalem. 
Keren arbetar på utrikesministeriet. 

För sitt arbete med att ena judar, 
muslimer och druser (en etnisk och 
religiös minoritet i Israel) runt frågor 
som berör barn och deras utbildning 
har Paz fått ta emot flera utmärkelser, 
bland annat det prestigefyllda norska 
priset Barn av Jorden 2014. Priset gick 
gemensamt till honom och den pales-

Lär sig mötas 
fördomsfritt
ISRAEL. – Är du rädd? frå-
gar min vän Paz Cohen innan 
vi stiger ur bilen, och ler lite 
spjuveraktigt. Jag ler tillbaka 
och säger nej. Hur skulle jag 
kunna vara rädd? Vi har par-
kerat på en helt vanlig gata i 
ett stekhett och sabbatstyst 
Jerusalem, utanför ett ställe 
som säljer falafel.

TEXT: JOANNA NYLUND

tinske musikern Alaa Alshaham, för 
deras arbete med att skapa samförstånd 
mellan muslimska och judiska barn. 

Efter maten sätter vi oss ner för att 
prata om hur man i familjen ser på var-
dagen i Israel. Både Paz och Keren tror 
att samförstånd inte bara är möjligt ut-
an helt nödvändigt.

Alla tre barnen går i ”Hand in Hand-
skolan” där judiska och muslimska 
barn studerar tillsammans och även 
lär sig varandras språk. Skolan är stat-
lig och även lärarkåren är till hälften 
muslimsk, hälften judisk. Konceptet 
är unikt och det finns för närvarande 
fem sådana skolor i landet. Den peda-

gogiska tanken är att ju tidigare man 
kommer igång med attitydfostran de-

sto bättre: eleven skrivs in redan i för-
skolan, som treåring, och det är möj-
ligt att fortsätta i ”Hand in Hand” än-
da till studentnivå. 

Mellandottern Ayelet är 11 och hen-
nes bästa kompis är en muslimsk poj-
ke i samma klass. 

– Barnen lär sig att möta varandra 
fördomsfritt, innan de hunnit bilda sig 
en färdig uppfattning. Vi vill inte att vå-
ra barn ska växa upp och tänka i ter-
mer som vi och dem. Det här är en av 
våra viktigaste värderingar, förklarar 
Keren, som nämner att skolan också 
har ett gott akademiskt rykte.

– Efter fyra år i Finland visste vi vad 
bra utbildning vill säga, så det spela-
de också in!

Att sätta barnen i ”Hand in hand-
skolan” var inte ett okontroversiellt 
beslut.  

– Visst fick vi höra kommentarer, bå-
de från familj och vänner.  Våra föräld-
rar ställde sig först undrande. De var 
inte negativa, bara förvånade. Men vid 
det här laget skjutsar och hämtar de of-
ta barnen från skolan eller från kom-
pisars hem och har vant sig. 

Brokigt och rikt 
Familjen Cohen kallar sig sekularise-
rad, vilket inte utesluter att man firar 
de judiska högtiderna. Sonen Ofek, 14, 
har nyligen genomgått sin Bar Mitzvah 
(judisk konfirmation) och Keren visar 
stolt upp fotografierna från ceremonin. 

Ett av argumenten mot blandade 
skolor är att barnen kan förlora käns-
lan för sin egen kultur.

– Men vi har sett att det är precis 
tvärtom! När man möter en annan kul-
tur och en annan religion förstår man 
bättre vem man själv är och blir stärkt 
i sin egen identitet. Man slipper bli de-
fensiv. Vi vill ge våra barn den själv-
känslan, säger Keren med eftertryck. 

Genom sin organisation arbetar Paz 
och hans kolleger med Jerusalems 
muslimska och arabisk-kristna skolor.

– Det finns så mycket rikedom i våra 
respektive kulturer och när vi samarbe-
tar slår det gnistor, på ett positivt sätt. Jag 
känner mig också personligen så lyckligt 
lottad att jag kan fira våra egna judiska 
högtider, jul med mina kristna vänner 
och Eid al-Fitr (festen som avslutar Ra-
madan) med mina muslimska vänner.

Paz berättar ivrigt om de olika med-
borgarinitiativ hans organisation sam-
lar in medel till. Förutom utbildning ar-
betar de för jämlikhet, minoritetsrät-
tigheter, förmånligare boende och ett 
mer transparent beslutsfattande. Ke-
ren ler åt hans entusiasm.

– Paz är en stor optimist. Själv kan 
jag bli lite cynisk ibland, men jag tror vi 
balanserar varandra ganska väl!

Paz säger att han upplever varje ar-
betsdag som meningsfull.

– Om du hade frågat mig för tio år se-
dan hade jag sagt att jag vill bli premi-
ärminister. Men nu tror jag att föränd-
ringar sker bäst på gräsrotsnivå. 

Jag lämnar det Cohenska hemmet 
med ett känsla av hoppfullhet.  Det är 
lätt att glömma att det bakom de svarta 
rubrikerna finns människor som tål-
modigt arbetar i det tysta för något de 
tror på. Som vet att alla hinder inte är 
murar – vid närmare granskning kan-
ske bara en häck.

keren ocH paz 
Cohen med bar-
nen Ofek, Ayelet 
och Noga i sitt 
hem i Jerusalem.
Foto: Joanna 
nYlund
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Du är här just nu
i somras lärde jag mig två nya ord på fin-
ska: Olet tässä! Du är här. Jag vill alltid ve-
ta hur man säger var jag är på alla möjliga 
språk. Så detta var en bra början. Tack för 
språkhjälpen, alla ni på lägret i Pieksämäki!

I varje storstad finns en karta för alla 
oss som inte har lokalsinne. Snart är nog 
de vackra stora kartbilderna, likt tavlor 
med innerstadens alla gathörn, ett min-
ne blott. Men inte än. Jag använder mig 
mycket flitigt av dem. Att komma helt 
förvirrad fram, undra var jag är och få 
en personlig hälsning är helt fantastiskt. 
Här är du nu. Jag som inte visste. Tänk, 
någon vet var jag är. En stor röd punkt 
på tavlan som stämmer med den verk-
lighet jag ser runt omkring mig. Namn 
och gator. Jag står en stund och hämtar 
andan, kollar vem som gjort kartan så 
jag vet vem jag ska tacka för den pre-
cisa upplysningen om mitt liv. Vem be-
höver en bärbar GPS med främmande 
röst när det finns en sådan här moder-
nitet? Så utgår jag från den röda punkt 
jag tryckt mitt finger mot en bra stund, 
näst intill i kramp. Jag tar ut riktningen 
vidare och fortsätter min vandring. Till 
nästa kartplats. Så småningom brukar 
jag vara vid målet även om det tar lite tid.

i Det inre landskapet kan man tänka sig 
en liknande kartbild. Många små och 
stora vägar, omöjliga hinder och små 
stigar kan finnas utmärkta likt tunna 
ärr som berättar om både stora sår och 
läkande krafter på den vägsträcka som 

hittills är avverkad. Så kan man, efter 
ett tag, se en del nya vägar som kan bli 
möjliga att färdas på. Åtminstone finns 
de där och säger med sin existens att 
någon redan färdats längs med den väg 
som för mig kräver en ny riktning.

Att stå vid en av livets röda punkter, där 
det kanske står ”Olet tässä”, betyder ju in-
te alltid att vara framme. Det är att ta ut 
riktning från där jag just nu befinner mig.

Det finns fyra enkla frågor som kan bli 
till stor hjälp vid just den punkten. De 
kan liksom ringa in var jag är just nu, 
vilket är nödvändigt för att veta vart jag 
är på väg. Åtminstone riktningen vidare.

Den första frågan handlar om gläd-
je. Vad gör dig glad? Det kan föränd-
ras över tid eller en natt. Men just nu. 
Vid den röda punkten.

Den andra frågan handlar om enga-
gemanget. Vad gör dig engagerad? I oli-
ka tider finns det olika saker, händel-
ser och människor som engagerar oss 
mer eller mindre. Eller inte alls. Det har 
med ålder att göra, trötthet eller energi, 
barnens intressen om det finns sådana 
i min närhet, och de aktiviteter som är 
nya eller funnits med länge.

Den tredje frågan gäller den inre ri-
kedomen, skatten i mitt liv. Vem eller 
vilka älskar du? Där din skatt är, där har 
du ditt hjärta, säger Jesus i Bergspredi-
kan i Matteusevangeliet 6:21.

Den fjärde frågan vid din röda punkt 
just nu kan vara svår och väcker en flykt-

känsla hos många. Det handlar om vad 
som skrämmer och hotar tillvaron just nu. 
Men också den frågan är viktig att sätta 
ord på. En del troll spricker i ljuset, an-
nat behöver man samtala om. Frågan är: 
Vad är du mest rädd för? Det handlar om 
det värsta som kan hända. Vad det är be-
ror till största del på hur mitt liv ser ut och 
vilka människor som är mina närmaste.

en enkel öVning är att plocka fram pap-
per, penna och gärna en röd krita. Ringa 
in frågorna och besvara dem var och en 
så kort, ärligt och konkret det går. Skriv 
dagens datum och bär med dig denna 
notering genom dagar och nätter. Kanske 
inte alltid i fickan eller i väskan, snarare 
i ett utrymme du återvänder till då och 
då. Ett rum i tillvaron där en A4 ryms, 
men inga andras nyfikna ögon. 

Varför? För att hitta dina mest upp-
riktiga svar, det som är sant om ditt liv 
just nu. När det är möjligt att ringa in var 
vi just nu är i livet, så ser vi vägen fram 
till denna punkt, tillvaron nu och något 
om den riktning som är fortsättningen 
framåt. Det vackra är att inga insikter 
om var man befinner sig är fel. Andra 
har inte bättre lösningar eller en kla-
rare röd nyans över sina liv. Var och en 
har sitt och alla en egen väg. Visst kan 
vi stundtals korsa varandras vägar, mö-
tas vid en del vägskäl, men ingen har 
ett bättre svar än du själv på det som 
är dina frågor. De är och förblir dina. 
Detta är viktigt. Otroligt viktigt. Du är 
unik i din vandring, även när din rikt-
ning visar sig möta många andras väg.

men Hur ska man veta när det är dags 
att gå vidare? Då och då behöver man 
hitta en väg vidare, djupna och bli mer 
sann. Tanken på att vilja byta arbete, 

SERIE. I texter hon skrivit för Kyrkpressen stakar pastor Britta 
Hermansson ut nya stigar för ett hållbart liv, både på insidan 
och på utsidan. Första delen handlar om att få syn på sig själv, 
just där som man befinner sig i dag.

”I dessa påstå-
enden finns en-
ergi och be-
slutsamhet, en 
längtan efter 
förändring och, 
inte minst, möj-
lighet att själv 
påverka situa-
tionen.”

MOGNA VACKERT

I EN SERIE PÅ 
SEX DELAR 
SKRIVER BRITTA 
HERMANSSON 
OM ATT HITTA 
TJUSNINGEN I 
ATT LEVA SITT 
LIV HÄR OCH 
NU.

TEXTERNA ÄR ETT PLOCK UR BO-
KEN MOGNA VACKERT - MED RYTM, 
RIKTNING OCH RESSÄLLSKAP.

BRITTA HERMANSSON ÄR PASTOR 
I EQUMENIAKYRKAN I SVERIGE. 
HENNES BÖCKER HAR GETTS UT AV 
FÖRLAGET LIBRIS.

bygga ut, minska ner, skala av, resa 
bort, komma hem, ta emot, slänga iväg, 
sortera ur, plocka in, resa mera, stressa 
mindre, älska mera, slippa ansvar och 
ta hand om handlar om en riktning för 
livet. I dessa påståenden finns energi 
och beslutsamhet, en längtan efter för-
ändring och, inte minst, möjlighet att 
själv påverka situationen. Kompassnå-
len börjar peka åt ett visst håll och blir 
mer och mer tydlig. Man vet. Nu är det 
dags. Förändringens tid börjar komma. 
Att berätta om sina önskningar för nå-
gon värd förtroendet kan bli värdefullt 
när man letar och funderar. 

Lycka till! Och du – du är här!
 ¶ Britta herMansson

illustration: Malin aho
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Varför är du sjukskötare, Anders Blom-
berg?
– Jag började med att studera handel, 
först på yrkesinstitut och sedan på Ar-
cada. Men via mitt egnagemang i Röda 
Korsets frivilligarbete, ibland 30–40 
timmar i veckan, insåg jag att det jag 
egentligen vill göra är att hjälpa an-
dra människor, säger Anders Blom-
berg från Esbo.

– För mig handlar det om att fullföl-
ja Jesus budskap om den barmhärtige 
samariern: Vi ska hjälpa andra obe-
roende av vilka de är och i vilken si-
tuation de är.

– När jag väl började studera sjuk-
vård gjorde jag det i rasande takt, för 
att inte släcka den låga som börjat 
brinna. Efter att jag gjort en praktik-
period inom psykiatri och även fått 
sommarjobb på samma plats blev 
psykiatrin mitt område. Men visst kan 
jag tänka mig att jobba också med an-
nat inom framtiden.

Är sjukskötaryrket ett kall?
Jag har mer och mer upptäckt att det är 
ett kall för mig. Visst jobbar jag för att 
få lön, men lönen motsvarar inte den 
arbetsbörda mitt jobb ibland innebär. 

Kan du berätta lite om ditt jobb?
– Min arbetsplats finns på Mariefors 
sjukhus, som vanligtvis kallas för Kel-
lokoski sjukhus, också på svenska. 
Det ligger cirka 50 kilometer nord-
ost om Helsingfors. Jag jobbar på en 
rättspsykiatrisk avdelning med någ-
ra av de mest krävande fallen i Ny-
lands sjukvårdsområde. Det händer att 
andra sjukhus i området skickar pa-
tienter till oss som behöver mer krä-
vande vård än sjukhusen klarar av på 
sin egen avdelning.Många av patien-
terna har en rättsprocess på gång, en 
del är kroniskt sjuka. Vi försöker gö-
ra allt för våra patienter, så att de inte 
ska behöva anstaltsvård utan kunna 
klara sig i samhället.

Hur påverkas du som kristen av att arbe-
ta med psykiskt svårt sjuka människor?
– Min tro utmanas ofta. Många av pa-
tienterna har så starka psykoser att 
de tror att vi vårdare är demoner el-
ler djävlar. En del vill be 24 timmar i 
dygnet och ger sig inte tid att äta el-
ler gå på toaletten. Vi ser också att 
en del blivit sjuka på grund av en för 
sträng tro – de har vuxit upp i ett sam-
manhang där de lärt sig att respekte-
ra samfundets stränga regler men in-
te att respektera sig själva. 

– Allt det här gör att många situa-
tioner känns väldigt krävande för mig 
som troende.Varför tillåter Gud det 

Att vårda är hans kall

anDers blom-
berg tycker att 
det är roligt att 
komma till job-
bet, men också 
roligt att åka 
hem. – På hem-
vägen lyssnar 
jag på lovsångs-
musik i bilen, 
det är den bästa 
avkopplingen.

här? Hur kan jag hjälpa patienten på 
bästa möjliga sätt? 

– Vi som jobbar inom psykiatrin 
måste skala av det som är vårt eget. 
Vill en patient att jag ska be tillsam-
mans med honom eller henne måste 
jag aktivt fundera på om det verkli-
gen är det som är just min uppgift el-
ler om jag ska kalla på sjukhuspräs-
ten, en judisk rabbi eller muslimsk 
imam. Vad händer om jag ber för en 
person som i nästa stund kallar mig 
för en demon? Har jag då hjälpt min 
patient eller varit ett hinder för pa-
tientens tillfrisknande?

Vad tror du att de personer som får re-
ligiöst färgade psykoser varit med om?

– Jag vet inte vad det är som har lett 
till sjukdomen, det enda jag märker är 
att något har gått snett. På vår avdel-
ning har vi patienter med bakgrund 
i olika religioner. Jag tror att de här 

personerna har en medfödd benä-
genhet att bli psykiskt sjuka, men att 
den här benägenheten har förstärkts 
på grund av deras religionsutövan. 
Jag vet aldrig vad som väntar mig när 
jag kommer på jobb. En patient som i 
en stund lovprisar Herren kan i nästa 
stund se demoner omkring sig. Ibland 
kan också gränsen mellan normalt 
beteende och psykotiskt beteende 
vara hårfin. 

Känns det aldrig hopplöst att arbeta med 
de här människorna? Eller ser du att de 
blir bättre?
– Jag ser inte hela tillfrisknandet, men 
jag ser att processen påbörjas. När den 
akuta situationen är löst remitterar vi 
patienterna till rehabiliterande av-
delningar, eftersom vi måste få plats 
för nya patienter. Men det kan också 
hända att vi jobbar med en patient i 
flera månader.

– Tyvärr är det så att vi inte kan 
hjälpa alla. Särskilt bland de patienter 
som drabbats av schizofreni är själv-
mordsbenägenheten hög. De kan bli 
så friska att de kan leva tillfredsstäl-
lande liv, men det är tyvärr också 
vanligt med återfall.

– Ibland får vi höra att någon av vå-
ra tidigare patienter tagit sitt liv. Hur 
hemskt det än låter så kan det kännas 
som en lättnad för oss vårdare – vi har 
sett att lidandet varit enormt. Vi gör 
allt vi kan för att hjälpa men ibland 
räcker det inte. 

Hur ser du på de nedskärningar som görs 
inom vården?
– Vi har ofta flera patienter som kö-
ar för att få komma till vår avdelning. 
Samtidigt dras det ner på både tjäns-
ter och bäddplatser. Till rehabilite-
ringsavdelningarna är det ännu läng-
re köer. Det är klart att det här inte 

HÄLSA. På den 
psykiatriska avdel-
ning där Anders 
Blomberg jobbar är 
det inte ovanligt att 
patienter har religi-
öst färgade psyko-
ser.
TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON
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Att vårda är hans kall

”Vi gör allt vi 
kan för att hjälpa 
 men ibland 
räcker det inte.”
Anders Blom-
berg

är en tillfredsställande situation. Och 
många av dem som kommer till oss 
hade behövt hjälpt mycket tidiga-
re. Om de hade fått den hjälpen ha-
de de kanske inte behövt komma till 
oss. Det finns inte resurser för före-
byggande öppenvård. 

– Öppenvården borde också ges 
större möjligheter att samarbeta med 
avdelningsvården, så att kontinuite-
ten skulle bli större för de patienter 
som skrivs ut. Vi försöker ha en röd 
tråd genom hela vården, men alltid 
finns den inte där. Ibland känns det 
som att patienter slängs från en av-
delning till en annan. 

– Alla de insatser som görs för att 
upprätthålla det psykiska välmåen-
det är otroligt viktiga. Här har försam-
lingarna en viktig roll – allt från ung-
domsarbetsledarnas samtalstjänst till 
själavård och diakoni.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

Fridfull Jul
på Härmä Spa

Inneh. inkvartering i dubbelrum, frukost, 
halvpension måltider, kvällsmål på julafton, 
fri tillgång till spabadet och gymmet, inträde 
till jultidens danser samt julprogram.

2 dygn 330 €/pers.
3 dygn 375 €/pers.
4 dygn 415 €/pers.
5 dygn 450 €/pers. 

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.

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.

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

www.ingsva.fi

Kontakta oss även för 
förfrågningar och bokningar!

och mycket, mycket mer... 
Broschyren postas ut till alla kunder i vårt kundregister –
ta kontakt om den inte dyker upp i din postlåda så småningom.

Nya broschyren snart ute!  

I den hittar du bl.a. följande resor: 
*Må bra – på Spa, Pärnu   12-19.3   
     & 19-26.3
*Mickes matresa     31.3-7.4
*Holland (med buss t/r)   19-26.4
*Stadssemester i Edinburgh   20-23.4
*Donaukryssning genom 4 länder  22-28.4
*Härliga Österrike med Wien o. Tyrolen  8-15.5
*Norra England och lite Skottland  9-15.5
*Våren i St. Petersburg   24-28.4

Julbasar 
på Tunaberg serviceboende 

Framnäsängen 4, Esbo, tel 050 346 1207 

Torsdagen den 3 december kl. 15 – 17.30  
Pepparkakshus, bakverk, senap, potatisgröt, julpynt, pryltorg, lotteri  

Aloe vera-produkter och Perfect Home-inredningsprodukter  
Kaffe och laxsmörgås 5 €, glögg och jultårta 3 €  

 
Hjärtligt välkomna! 

 
 

 

 
 

Julbasar 
på Tunaberg serviceboende 

Framnäsängen 4, Esbo, tel 050 346 1207 

Torsdagen den 3 december kl. 15 – 17.30  
Pepparkakshus, bakverk, senap, potatisgröt, julpynt, pryltorg, lotteri  

Aloe vera-produkter och Perfect Home-inredningsprodukter  
Kaffe och laxsmörgås 5 €, glögg och jultårta 3 €  

 
Hjärtligt välkomna! 

 
 

 

 
 

Julbasar 

på Tunaberg serviceboende 
Framnäsängen 4, Esbo, tel 050 346 1207 

Torsdagen den 1 december kl. 16 - 18 

Pepparkakshus, bakverk, Tunabergs limpa, senap,  
potatisgröt, julpynt, pryltorg, lotteri,  Aloe vera-produkter och  

Perfect Home-inredningsprodukter 

Kaffe & laxsmörgås, glögg & jultårta  

Hjärtligt välkomna! 

Joulumyyjäiset 

Tunabergin palvelutalolla 
Etuniemenniitty 4, Espoo, puh 050 346 1207 

Torstaina 1. joulukuuta klo 16 - 18  

Myynnissä piparkakkutaloja, leivonnaisia, Tunabergin limppuja,  
sinappia, perunapuuroa, joulukoristeita, arpajaiset, löytötori,  

Aloe vera -tuotteita ja Perfect Home -tuotteita  

Kahvia & lohileipiä, glögiä & joulutorttuja 

Tervetuloa! 
 

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 Följ med oss till         Israel     20-30.3.2017             
 Dan Johansson, Birgitta o. Olle Rosenqvist, Inger o.   
 TG Gull. Pris 1695 € inkl. halvpension o. utflykter   
 enl. program. Finnairs flyg.                Tel. 045-6458968 
 
 info@idealresor.eu                                        www.idealresor.eu 



12 KULTUR KYRKPRESSEN TORSDAG 17.11.2016 • NR 46
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Orgelmusik i 
Pargas, Nagu 
och Korpo
På tre orglar från tre oli-
ka århundraden i tre oli-
ka väståboländska 
skärgårdskyrkor har or-
ganisten Tomi Satom-
aa spelat in skivan Ra-
mus Virens Olivarum 
(Tuo lehvää öljypuiden). 
Satomaa spelar finländsk 
musik på sin debutskiva, 
allt från Oskar Merikan-
tos Fantasia and Chora-
le: Oi Herra, siunaa Suo-
men kansa från slutet av 
1800-talet till Jyrki Lin-
jamas Vaiti kaikki palvo-
kaamme från 2007, och 
uppmärksammar på det 
sättet det självständiga 
Finlands nalkande hund-
raårsfest. Skivans namn 
Ramus Virens Olivarum 
och titelkoralen syftar på 
biskop Henrik och kris-
tendomens ankomst till 
Finland, vilket både Sune 
Carlssons och Kaj-Er-
ik Gustafssons kompo-
sitioner tar fasta på, och 
skivan är därför också 
ett led i reformationens 
500-årsfest.

Orglarna i Pargas kyr-
ka, Korpo kyrka och Na-
gu kyrka är intressanta 
ur orgelbyggarperspek-
tiv. I Pargas finns den 
yngsta av dem (Th. Fro-
benius 1967)och på Na-
gu den äldsta (O.Schwan 
1791), på Korpo mel-
lansyskonet (B.A.Thule 
1870). 

Tomi Satomaa är kyr-
komusiker i Västobå-
lands finska försam-
ling och orgellärare vid 
musikinstitutet Arkipe-
lag. Han är en aktiv kon-
sertorganist och har 
också aktivt jobbat för 
att utveckla barnpeda-
gogiken i orgelspel i Fin-
land under de senas-
te åren. Sin musikaliska 
grundundervisning fick 
han vid Esbo musikinsti-
tut och i kören Cando-
minom, under ledning av 
sin far Tauno Satomaa.

 ¶ Christa MiCkelsson

PRESENTATION

Miljödikt ger viktigt obehag
BOK

Som om m

Författare: Heidi von 
Wright
Förlag: Schildts & Söder-
ströms

Någon har sagt att konst-
närer är en slags profeter, 
med ett känsligt finger på 

tidens puls. ”Det behövs 
tid/för att förstå tiden” 
säger Heidi von Wright i 
sin senaste diktsamling 
Som om m, och det be-
hövs också en känslighet 
att tolka den som hon be-
sitter.

Frasen ”som om” är 
nyckeln till diktsamling-
ens olika delar, och det är 
förvånande hur kraftfull 
och elastisk den är i detta 

sammanhang – beroende 
på användningssyftet blir 
den vemodig, föraktfull, 
trotsig eller resignerad. 

Det handlar om mil-
jön, den försvinnande is-
massans dystopi. Miljödikt 
kommer säkert att bli van-
ligare, för det känns plöts-
ligt självklart att dikten 
kan vara det format som 
kryper under skinnet och 
väcker oss ur vår apati. 
Varför inte? Emellanåt ger 
von Wright mig rysningar 
av vagt obehag, som i föl-

jande dikt: ”fläckarna väx-
er/på havet/på väggen/på 
kroppen/vad är det som 
flagar och varför”. För som 
hon också konstaterar, 
”så en dag/är det en/dag 
för sent”. Det är ett viktigt 
obehag. 

Det handlar också om 
maktstrukturer och sam-
hälle, om mod och mörker. 
De senare delarna känns 
mer personliga och där-
för också mer beslöjade. 
Det är en vemodig dikt-
samling detta, en bok för 

världens höst. ”Allt blom-
mar som vackrast/när det 
är dags att ge sig av” sä-
ger von Wright, och det 
slår mig hur mycket sorg 
och uppgivenhet jag läst i 
diktform de senaste åren. 
Hos von Wright finns dock 
en sparsmakad skärpa, en 
omsorgsfullhet som ger 
dikterna genomslagskraft. 
Vemod kanske, men också 
ställningstagande. En mo-
dern profetia.

 ¶ Joanna nYlund

Jag är 
törstig men 
det finns 
en källa

i ”kung Caspian och skep-
pet Gryningen” förvandlas 
den elaka Eustace till drake. 
Han kan inte själv dra av sig 
drakskinnet – men lejonet 
Aslan kan. Foto: Walt dis-
neY & Walden Media

i författaren CS Lewis tappning är kris-
tendomen farlig, lockande, mäktig och 
nödvändig. Trots att Lewis inte var teo-
log har hans apologetiska böcker (böck-
er om försvar av den kristna tron) och 
hans skönlitterära böcker med kristet 
budskap nått och övertygat långt fler 
människor än någon teolog någonsin 
gjort med sina teologiska verk.

Den amerikansk-svenska teolo-
gen och forskaren Ray Baker, lära-
re vid Credoakademin, har i en färsk 
bok sammanfattat vad Lewis egentli-
gen tänkte om till exempel himlen, Bi-
beln, mirakel, lidandet och helvetet. 
Baker håller inte alltid med Lewis – och 
det gör givetvis boken intressantare.

Lewis var en mångsidig författare, en 
van debattör och en säker stilist. Den 
ouppmärksamma läsaren sveper lätt 
igenom alla Narnia-böcker utan att för 
ett ögonblick reflektera över vilka teo-
logiska argument Lewis fått in i texten. 
För den som läst Lewis är Bakers bok 
CS Lewis – Förnuft och fantasi ett kom-
plement som kan ha både avskräck-
ande och lockande effekt.

låt mig förklara. Lewis var en mycket in-
telligent och förståndig man. Han visste 
att det finns människor som gillar tyd-
liga argument för och emot kristen tro 
för att kunna ta ställning till den – han 
var själv sådan – men han visste ock-
så att det finns människor som går på 
känsla, som lyssnar till sin längtan först.

Jag är själv en sådan läsare – en som 
alla gånger hellre tar till mig ett budskap 
i metaforens eller allegorins form, en 
läsare för vilken det som känns vack-
ert och rätt ofta också känns sant. En 

KRISTENDOM. Det handlar ju om törst, längtan och 
glädje! När Kyrkpressens recensent läser en analys av 
CS Lewis författarskap och teologi inser hon att hon 
egentligen vill läsa om lejonet Aslan.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Lewis-läsare som jag gnäller av smär-
ta och ovilja då jag släpar mig igenom 
delar av Bakers bok, genom argument 
och motargument, genom dispyter och 
korrigeringar.

Ändå känner jag igen mig. Jag har ju 
vadat här förut, i den terrängen, men 
Lewis har skrivit så vackert att jag inte 
brytt mig om att han, säg, argumente-
rat för att naturalismen är tankemäs-
sigt osammanhängande.

cs leWis bleV känd för en bredare pu-
blik efter att Från helvetets brevskola bli-
vit en storsäljare år 1942. Under andra 
världskriget gjorde Lewis en uppskat-
tad radioserie om kristen tro. Sändning-
arna blev så populära att det sades att 
Lewis röst var den mest kända rösten 
i Storbritannien efter Winston Chur-
chills. Så sent som på 90-talet genom-
förde tidskriften Christianity Today en 
undersökning bland kristna ledare och 
frågade om 1900-talets mest inflytel-
serika kristna böcker. Lewis var i sär-
klass den mest populära författaren.

Filmen Shadowlands gjorde hans kär-
lekshistoria med Joy Davidman känd 
för biopubliken. Filmerna om Narnia 
har nått människor som aldrig öppnat 
en enda av hans böcker. Hans budskap 
har påverkat så många att det är viktigt 
att förstå att han faktiskt försökt och 
lyckats nå sin publik på många olika 
plan, också på sådana som läsaren el-
ler tittaren ofta är ovetande om.

Många, tror jag, känner igen sin egen 
väg till Gud i Lewis berättelse. Han är 
pojken som förlorade sin mamma i 
cancer trots enträgna böner, han är 
barnet vars barndom tog slut då han 

var nio och som tillbringade åren efter 
det i den hårda lägertillvaro som först 
internatskola och sedan krig – första 
världskriget – innebar. På vägen förlo-
rade han den barnatro han någon gång 
haft. När han senare övertygades av si-
na kristna vänners argument vittnade 
han om att han antagligen var den mest 
motvilliga troende som någonsin böjt 
knä inför Gud.

när en missionerande ateist ställer den 
som tror mot väggen finns det många 
problem att beta av. Lidandet. Bibelns 
historicitet. Jesus – Guds son eller vis-
hetslärare?

Den som luttrats i dagens teologiska 
debatter märker snabbt att Lewis inte 
är så lätt att placera i en fålla. Han var 
till exempel övertygad om att en del 
av Bibelns berättelser var mytiska och 
inte syftade på faktiska händelser som 
verkligen ägt rum – ett exempel är be-
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Berörande om allt 
för duktiga flickor
BOK

Vonne och Marie

Författare: Christel Sund-
qvist
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2016

Marie är kvinnan som borde 
vara lycklig med sin man, 
sina tre barn och sin snart 
färdiga doktorsavhandling. 
Vonne är hennes bästa vä-
ninna som räddade hen-
ne när de var tonåringar 
och som har stått vid hen-
nes sida sedan dess. Men 
när Vonne och Marie tar sin 
början visar det sig att det 
är Vonne som behöver räd-
das – om någon ens kan 
göra det. 

Vonne och Marie är en 
berättelse om duktiga flick-
or och kvinnor som sväl-
jer tabletter eller skadar sig 
själva för att orka fortsät-
ta framåt, mot nya presta-
tioner. Livet skrämmer och 
hotar, framtidstron vacklar 
och i Maries tankar dyker 
det förgångna ständigt upp: 
uppväxten på minkfarmen 
med den alkoholiserade 
pappan och med mamman 
som fortfarande glider un-
dan alla frågor om hur det 
egentligen är. Hon har lovat 
vara en bättre mamma än 
den hon själv fått ha, men 
släktens sorger går i arv och 
inte ens sina egna barn kan 
hon skydda. 

På ett plan handlar Vonne 
och Marie om arvet som vi 
inte kan göra oss fria från – 
men på ett annat plan kan 
man också läsa den som en 
berättelse om vad det gör 
med oss att leva i ett sam-
hälle som hela tiden upp-
muntrar till prestation och 
yttre framgång.

Länge tänker jag att ti-
teln är missvisande efter-

som Vonne 
får så lite eget 
utrymme i 
berättelsen, 
men små-
ningom inser 
jag att Von-
ne är viktig 
för den här 

berättelsen i egenskap av 
det hon betyder för Marie, 
i egenskap av vännen som 
hjälpt henne att ta sig ige-
nom nästan vad som helst. 
Och även om vi bara får lä-
sa om vänskapen ur Ma-
ries perspektiv är skildring-
en vacker, snudd på hjärt-
skärande.

Christel Sundqvist har ett 
bekymmerslöst språk som 
flödar lätt och smidigt, pre-
cis som berättelsen. Visst 
finns det familjehemligheter 
– lik i garderoberna – men 
det är inte jakten på av-
slöjandet av dem som dri-
ver läsaren framåt genom 
boken. Drivkraften är be-
rättelsens flöde, stora och 
små händelser och detal-
jer som löper om varan-
dra. Personerna är dessut-
om av den kalibern att det 
är svårt att värja sig mot 
dem och jag blir genuint in-
tresserad av att inte bara få 
veta hur det ska gå för dem 
utan också av att få se li-
vet komma dem till mö-
tes och behandla dem väl. 
För trots att Vonne och Ma-
rie innehåller många sorger 
är den samtidigt en vacker 
berättelse som inte saknar 
hopp (trots att personerna 
i berättelsen stundvis tviv-
lar). Vonne och Marie är en 
mycket berörande roman, 
och den berör så starkt för 
att Christel Sundqvist inte i 
första hand jagar dramatis-
ka effekter utan i stället lå-
ter läsaren komma perso-
nerna nära.

 ¶ erika rönngård

cHristel sunDqVist har skrivit en roman om vänskap och 
om sorger som går i arv. Foto: Jonas BergQvist

rättelsen om Jona i valfiskens buk. Han 
trodde inte heller att Bibeln var felfri.

Samtidigt var han, i egenskap av lit-
teraturvetare, övertygad om att evang-
elierna inte är legender. Han var säker 
på att mirakel inte bara är möjliga ut-
an rent av nödvändiga – hela kristen-
domen vilar i själva verket på ett mi-
rakel. Den kristna trons ofrånkomliga 
förutsättning är Jesus kroppsliga upp-
ståndelse.

Men när jag nu läst den här meto-
diska uppräkningen av CS Lewis argu-
ment för mirakel, för tron på att Jesus 
är Guds son, för varför Gud tillåter li-
dande, tror jag fortfarande inte att det 

är hans argumentation i de här frågor-
na som gjort honom till den mest lästa 
och älskade kristna författaren.

Det viktigaste Lewis gjorde var att 
han skapade Aslan.

i en aV Narniaböckerna närmar sig två 
barn en källa. De är fruktansvärt törsti-
ga, men vågar inte gå närmare, för käl-
lan vaktas av ett lejon. Finns det vatten 
någon annanstans? frågar de. De håller 
på att dö av törst. Det finns ingen an-
nan källa, säger lejonet.

I en annan Narniabok förvandlas poj-
ken Eustace, oförståndig och elak, till 
en drake. Lejonet Aslan drar av honom 

drakskinnet under fruktansvärda plå-
gor, men han gör det till Eustaces sto-
ra lättnad. Efter det badar den hudlösa 
draken i en källa vars vatten först svi-
der som eld med sedan fyller honom 
med glädje – han har blivit pojke igen.

Vår längtan som brinnande törst. 
Källan som vaktas av ett lejon. Drak-
skinnet som måste av.

Lewis är en av de stora för att han 
kunnat förklara hur Gud – eller Jesus 
– samtidigt kan vara mäktig, farlig, god 
(en sorts godhet vi inget vet om) och 
fylla oss med vild glädje bortom allt vi 
någonsin vågat hoppas på. Det är fram-
för allt hans skönlitteratur som talar 
till den postmoderna människans ”det 
måste finnas något mer, det måste”.

När jag läst Bakers bok inser jag: det 
är ju Narniaböckerna jag måste läsa om.

Ray Baker: CS Lewis. Förnuft och fantasi. 
Credoakademin 2016

”De håller på att dö av törst. Det finns ingen annan 
källa, säger lejonet.”

Ser människan, 
klart och tydligt
FILM

I, Daniel Blake

Regi: Ken Loach

Det var den finländska folk-
konstnären Veikko Lavi som 
i tiderna sjöng nåt i stil med 
att ”varje människa har gjort 
sig förtjänt av en egen (lov)

sång.” Underförstått: ing-
en är så liten och anspråks-
lös att han eller hon inte för-
tjänar lite erkänsla.

Mera om detta i Ken Lo-
achs film I, Daniel Blake, ett 
utomordentligt gripande, 
humanistiskt spetsat, dra-
ma där vardagen och verk-
ligheten står i centrum. Re-
san går till arbetarkvarteren 

i Newcastle i norra England 
där vi träffar den gode Da-
niel (Dave Jones), änkling-
en och snickaren som hål-
ler på att hämta sig från en 
hjärtinfarkt.

Poängen är att där hans 
läkare gärna skulle se att 
Daniel vilar upp sig ordent-
ligt, insisterar arbetskraft-
myndigheterna på att han är 
fullt arbetsför. Det är upp-
takten till en byråkratisk 
mardröm som skulle få även 
Kafka att kippa efter andan.

Blankettexercisen och te-

lefonköerna känner inga 
som helst gränser och som 
sig bör ska det mesta skötas 
med hjälp av dator – ingen 
självklarhet när det gäller D. 
Blake. Förödmjukande och 
frustrerande är vad det är, 
men en liten tröst i tillvaron 
är bekantskapen med Hay-
ley Squires ensamförsörjare, 
en vänlig själ även hon.

”Se människan” heter 
det i den gamla psalmen 
och Ken Loach, en regis-
sör av den gamla stammen, 
ser, klart och tydligt.

Men Loach ser också 
medborgaren (vilket fint ord, 
smaka på det) och med-
människan, mannen som 
ställer upp för sina gran-
nar, som inte drar sig för att 
ta strid med det ansiktslösa 
samhällsmaskineriet.

Det oaktat är I, Daniel 
Blake ingen politisk pam-
flett, nejdå. Det är en film 
om dig och mig, om strä-
van efter rättvisa, om god-
het och solidaritet. Man blir 
varm i hjärtat av mindre.

 ¶ krister uggeldahl
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KRYSSET NOVEMBER

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 13 
december 2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 
00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”novemberkrys-
set”. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 
2000. Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Britta Isaksson, Mariehamn, 
Astrid Sandvik, Jakobstad och Bo-Christer 
Oljemark, Sibbo.

OKTOBERKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.11 kl. 10: Högmässa i kyr-
kan, Grönqvist, Birgitta Sarelin. 
Missionslunch i församlingshem-
met efter högmässan. Missio-
närerna Anna-Riitta och Oskari 
Holmström besöker församlingen.
On 23.11 kl. 18: Veckomässa i kyr-
kan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.11 kl. 11: Gudstjänst i Nagu 
kyrka, Granström. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 20.11 kl. 11: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Pauliina Wright.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.11 kl. 11: Högmässa i kyr-
kan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 20.11 kl. 13: Gudstjänst med  
nattvard i Aftonro, Vuola.

 ¶ ÅBO
to. 17.11: kl. 11 Knattekyrka, Aurelia 
kl. 18 Bibelsamtalsgruppen, Aurelia 
kl. 18.30 Psalmflätan, Aurelia. 
Psalmsång med Åbo Svenska Kyr-
kokör och Marjo Danielsson to. 
sö. 20.11: kl. 12 Högmässa, Dom-
kyrkan.  
kl. 16 Mässa, Kustö kyrka.
ons. 23.11: kl. 13-15 Café Orchidé, 
Aurelia 
kl. 18 Veckomässa, Aurelia
to. 24.11: kl. 18 Bönegruppen, 
Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
Domsöndagen, 20.11: 
Gudstjänst kl 12. Mårten Anders-
son, Sami Immonen

 ¶ JOMALA
http://www.Jomala.evl.ax
Fr 18.11 kl.18.00: Förbönsgudstjänst 
M-L Nordberg,F Erlandsson,A 
Karlsson, gudstjänstgrupp.
Sö 20.11 kl.11.00: Ungdomsmässa K 
Danielsson, F Erlandsson, M Poul-
sen Englund
Jullunch för pensionärer: i Olofsgår-
den torsdag 15.12 kl.12.00 anmälan 
till kansliet tel 32830 eller diakonen 
04573427883 senast 8 .12

 ¶ MARIEHAMN
20.11 Gospelmässa: kl. 11 i S:t Gö-
rans, M W, G K, Good News.
Sinnesromässa: kl. 15 i S:t Görans, 
M P, L N, A L. Kaffeservering i för-
samlingshemmet från kl. 14.
24.11 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t 
Görans, M W, G K.
Sopplunch: i församlingshemmet, 
pris 7€.
Julpyssel: på Villa Carita kl. 14-20. 
Julpysslet är gratis. Välkomna!
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 20.11 kl. 11.00: Gudstjänst 
i Vårdö kyrka. Roger Syrén, Ker-
stin Olsson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 17/11 13.00: Solglimten i För-
samlingshemmet.
To 17/11 19.00: Auktion i Molpe 
bykyrka. Handarbeten, bakverk, 
julsaker m.m. säljs till förmån för 
renoveringsprojekt, underhåll och 
verksamhet i Bykyrkan.
Lö 19/11 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea
Sö 20/11 11.00: Högmässa i Kyr-
kan, Cay-Håkan Englund, Deseré 
Granholm. Efteråt serveras soppor 
till förmån för missionen i Försam-
lingshemmet. Pris 10;- (vuxna) 5,- 
(skolelever), barn under skolåldern 
äter gratis.
Må 21/11 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Bystugan
Ti 22/11 13.00: Taklax missionssy-
förening i Bönehuset.
Ti 22/11 19.00: Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
To 24/11 13.00: Molpe missions-
syförening i Bönehuset.
Fre 25/11 12.00: Träff för närståen-
devårdare i Församlingshemmet.
Fre 25/11 18.30: Karasamling i För-
samlingshemmet. Bernt Snickars

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Internationell kväll: fr 18.11 kl 19 
obs tiden! i K:stads förs.hem med 
prästen Håkan Sandvik, m.fl., 
servering
Kaffesits för flyktingvänner: lö 
19.11 kl 14.30 med H Sandvik i Vän-
stugan, Strandg. 18. ”Att arbeta 
bland flyktingar.”
Församlingsafton: lö 19.11 kl 18 i Si-
deby. ”Livets sånger”, Nina Ingves, 
Nilsson, Glädjedropparna. Sånger 
bl.a från nya psalmbokstillägget. 
Servering. Transport 0400-763325
Gudstjänst: sö 20.11 kl 10 i Sideby, 
Lassus, Nilsson. Transport
Internationell familjegudstjänst: 
sö 20.11 kl 12 i K:stads förs.hem, H 
Sandvik, Lassus, Nilsson, kyrkkaffe
Bibelsamtal: sö 20.11 kl 18 i L:fjärds 
förs.hem, J Martikainen
Pensionärssamling: on 23.11 kl 11.15 
i K:stads förs.hem, Lassus, Hell-
man, Nilsson
Pensionärssamling: to 24.11 kl 11 i 
Sideby, Hellman, Nilsson. Transport

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 17.11 kl 13: Dagssamling i Böle 
bystuga.
Lö 19.11 kl 18: Aftonmusik i S:ta Ma-
ria, Laudate, S.Lindén.
Sö 20.11 kl 12: Familjegudstjänst Ja-
kobsson, G.Lindén, Långkvist, Glad 
Ton, Orgelklubben.
Sö 20.11 kl 16: Välgörenhetskonsert i 
kyrkan, Lina Teir m.fl.
Sö 20.11 kl 19: Förbön och lovsång 
i kyrkan, Mika Helander, G.Lindén, 
A.Jakobsson, Carling, E.Tikkala, lov-
sångsgruppen.
Må 21.11 kl 18.30: Sorgegruppen i 
Arken.

Ti 22.11 kl 13: Tiistaikerho i Arken, 
Norrvik.
On 23.11 kl 19: Shining night – ad-
ventskonsert i kyrkan med stu-
dentkören Pedavoces.
Övermark
Lö 19.11 kl 19: Kvällssamling i luth.
bönehuset, Juhani Martikainen, 
Nådehjonen, Anna-Karin Martikai-
nen m.fl.
Sö 20.11 kl 10: Högmässa Sundqvist, 
Sjölander, Wikstedt, konfirmander 
deltar, efteråt konfirmandlektioner.
Sö 20.11 kl 11.30: Fest för årets 70 
åringar i förs.hemmet, Wikstedt, 
Carling.
Pörtom
Fr 18.11 kl 18: Cafékväll för kvinnor 
i förs.hemmet, Wivan Norrback, 
Carling.
Lö 19.11 kl 19: Höstfest i Velkmoss 
bystuga, Heddy Norrgård med 
sånggrupp, Sundqvist, Carling.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Fr kl 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet, Englund, frivilliga 
ledare.
Sö kl 14: Högmässa, Englund, 
Brunell
Må kl 10: Familjeklubben, Norrgård.
Ti kl 13: Missionssyföreningen.
On kl 18: Kyrkokören, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
Ingen dagkubb: i morgon fre i 
Smedsby förs.gård.
Pappa-barngrupp: lö kl 9.30-11 i 
Smedsby förs.gård.
Musikcafé med Bettanz: lö kl 18-19 
i Smedsby förs.gård, för ungdomar 
och vuxna, låtar från 70-90-talet, 
livsglimtar och dikter med Britten, 
barnpassning. Servering.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Berg-
ström, Westerlund.
Pensionärssamling: må kl 13 i 
Jungsund.
Karagruppen: on kl 14 i Smedsby 
förs.gård.

 ¶ KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Andakt på Funisgården: to kl 13.30, 
Örn, Andrén.
Mammalådor i Kuni: to kl 19.
Pastorskansliet stänger kl 12 på 
fredag:
Högmässa: sö kl 10, Örn, Lithén.
Mathjälpen: må kl 10 i ds.
Föräldra-barnträff: on kl 10-11.30 
i ds.
Pensionärskören övar: on kl 12 i fh.
Julcafé: fr 25.11 kl 14-18 i fh, hant-
verkare o försäljare på plats. För-
säljning av bakverk, stickat, kläder, 
mattor, böcker, CD-skivor, fiskde-
likatesser, julkransar m.m. Julgröt 
o kaffe med dopp serveras under 
dagens lopp. Pysselhörna finns för 
barnen. Arr. Missionskommittén i 
Kvevlax församling.
Anders Lundström på semester: 
t.o.m. 8.1.2017, vik.khde Per-Erik 
Örn 0443562310.

 ¶ MALAX
Högmässa: sö 20.11 kl 10 i kyrkan. 
Predikant Per-Ole Hjulfors från LFF 
medverkar. Tornberg, Lax.
Diskussionsgruppen Amici: ti 22.11 
kl 19 i KH.

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 CAROLINA LINDSTRÖM

I väntans stund
unDer en utbildningsperiod ställdes jag inför ett stort frå-
getecken gällande en vidareutbildning. Skulle jag åka på 
den eller ej? Min dåvarande utbildare kallade in mig på sitt 
kontor och sade: ”Vi vet inte datum ännu, men ta och typ 
förbered dig själsligen på att du ska iväg när som helst. Ha 
ryggsäcken packad i varje fall.” Lite så betraktar jag Dom-
söndagen och det som den egentligen lyfter fram för oss, 
nämligen den verkliga Domens dag.

Det är nog tacksamt att domen inte kommer som en 
blixt från klar himmel. Vi har alla fått veta att den är på 
kommande, både i Skriften och om inte annat så under 
den föregående söndagen, Uppbrottets söndag. Vi ska va-
ra beredda och redo. Även om själva datumet inte står in-
ritat i kalendern med stora röda ringar och utropstecken 
ska vi inte låta oss bli överraskade när Jesus sätter sig på 
härlighetens tron. Förberedelse är A och O när den da-
gen kommer, när det är dags att samlas vid foten av tro-
nen. Med förberedelse menar jag inte att vi ständigt ska 
gå och vara nervösa, titta på klockan och tänka ”snart 
händer det, snart står vi där inför tronen”.

Jag tänker mig att det har mer att göra med att när vi väl 
står där, så gör vi det ärliga och redo. Raka i ryggen, blick-
arna i rätt riktning. Det är dags att låta sig synas av vår Herre 
och vi har haft all tid i världen. Ser vi bakom oss ligger ett 
långt band av dagar som klätts i den gröna liturgiska fär-
gen, mognadens färg. Och på domens dag står vi inför Ho-
nom, frågan är: har vi mognat och kan vi uppriktigt säga 
att vi levt i enlighet med Herren? Är vi redo att ta ansvar 
eller kommer vi att skylla ifrån oss? ”Ja, men jag hade en 
jobbig period i mitt liv då”, eller ”men jag satte ju en fem-
ma i Röda Kors-bössan”. ... ”När såg vi dig hemlös och tog 
hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg 
vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?” (Matt 25:37)

Hur går vi domens dag till mötes? Är vi själsligen redo 
och beredda att ta emot vår Herres nåd som frälser, som 
förlåter och som frikänner? Jag tänker mig att domen 
kommer att vara fällande i vilket fall som helst, men jag 
kommer även ihåg vad Herren vår Gud har lovat: ”Om 
än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet 
mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, 
säger han som älskar dig, Herren.” Fredsförbundet, det 
nya förbundet i Jesu kropp och blod, den eviga förlåtel-
sen och nåden som är Hans att ge och för oss att ta emot.

I väntan på den dagen får vi efter Domsöndagen gå in 
i det nya kyrkoåret och ta emot Jesus själv, som kommer 
till oss, ridande på en åsna.
Carolina Lindström är församlingspastor i Saltviks för-
samling.

IDA WIKSTRÖM illustre-
rar betraktelsetexterna i 
Kyrkpressen. Så här be-
skriver hon sig själv: ”Jag 
heter Ida-Maria Wik-
ström, är bosatt i Hel-
singfors och hemma från 
Pedersöre i Österbotten. 
Jag är grafiker och illustra-
tör men mest av allt stolt 
mamma till en åtta må-
nader gammal Milou. När 
jag inte byter blöjor, le-
tar efter försvunna sock-
or eller går på musikle-
kis sjunger jag i gospelkör 
och steker plättar.”

VECKANS PERSON

”Herre, hjälp oss 
vara redo att mö-
ta dig, kom till 
oss med din nåd. 
Ställ oss inför din 
Sanning och döm 
oss i din Kärlek. 
Vi ber om kraft 
att verka för ditt 
rike medan vi 
väntar. Amen.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skriven 
av Carolina Lindström.

567: 1-4, 143, 
445, 489 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Att döma levande och döda
Domsöndagen är kyrkoårets sista söndag. Ett annat 
namn på söndagen är ”Kristi konungaväldes söndag”. 

I slutet av kyrkoåret påminns vi om att Jesus är 
världshärskare och en dag kommer 
att döma levande och döda. Gud 
kommer oss nära och ställer oss in-
för sitt ansikte. Människan är ansva-
rig för vad hon gör och vad hon låter 
bli att göra.

OM HELGEN LUST ATT

- NÄR ER
FÖRSAMLING HAR
NÅGOT EXTRA PÅ GÅNG?

VARA MITT I

SMÖR
ÖGAT

Platsen i högerkrysset 
ger annonsören synlig-
het i hela landet, fri ut-
formning och fyrfärg i 
storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive 
moms! 

Gäller endast församlings- 
och kyrkligt relaterade 
annonser.

2 X 55 / PRIS 150 ¤

”Herre, när skulle 
vi ha sett dig 
hungrig eller törs-
tig eller hemlös 
eller naken eller 
sjuk eller i fängelse 
och lämnat dig ut-
an hjälp?”
Läs mera i  
Matt. 25:31–46.

”Dopfåglarna  
flyger hem.”

Babykyrka i Sibbo 
kyrka sö 20.11 kl. 15.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
18–24.11

FÖRSTA LÄSNINGEN
Dan. 7:9–10, 13–14

ANDRA LÄSNINGEN
2 Thess. 1:3–10

EVANGELIUM
Matt. 25:31–46

Domsöndagen (Kristi 
konungaväldes söndag). 
Temat är ”Kristus, Herre 
över allting”.

HELGENS TEXTER

illustration: ida WikströM
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Trallarna och projektkören: övar 
on 23.11 kl 19 i kyrkan. OBS! Inte to 
24.11.
Kompisskolans avslutning: to 
24.11 kl 17.30 i Yttermalax skola. 
Maskerad med jultema, ringlekar, 
sång mm.

 ¶ PETALAX
Fredagssamling: fr 18.11 kl.13 i 
församlingshemmet. Björklund, 
Brunell. Kontakten medverkar. 
Gäst: Johanna Granlund. Taxi.
Skriftskola: lö 19.11 kl. 10 i präst-
gården.
Högmässa: sö 20.11 kl. 11. Björk-
lund, Brunell.
Andakter: to 24.11 kl. 13 i Wester-
hemmet modul B, kl. 14 i Emilia-
hemmet. Björklund.

 ¶ REPLOT
Högmässa: Replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Träff för Närståendevårdare: i 
Replot fsh ti 29.11 kl. 13. Pia Nabb 
från Folkhälsan kommer och be-
rättar om vilken hjälp som finns 
att få. Diakonisyföreningen bjuder 
på kaffe och dopp.

 ¶ SOLF
Psalmafton: i dag kl. 19 i kyrkan. 
Rainer Holmgård berättar om 
psalmbokstillägget, koralkören, 
Karolin Wargh, Emilia Kuni, andakt.

Viskonsert: lö kl. 18 i förs.hemmet, 
trubaduren Börje Särs.
Högmässa: sö kl. 10, Emilia Kuni, 
Karolin Wargh. Söndagsskola.
Pensionärsträff: on kl. 13. ”Och 
dansen den går…”, Alice Lillas.
C.S.Lewis-gruppen: to 24.11 kl. 
18.30 hos A. Blomberg. ”Gemen-
skap” ur boken ”Att sila mygg och 
svälja kameler”.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionslunch: lö kl 11.30-13.30 
i stora förs.salen, Skolhusg. 28. 
Andakt Store 
Bön o lovsång: lö kl 18. 
Högmässa: sö kl 13 Forslund, 
Mikael Heikius, Koralkör. Försam-
lingens 75- o 80-åringar särskilt 
inbjudna.
Ung gudstjänst: ons 23.11 kl 18 Mä-
kelä, Böckelman, hjälpledare.
Pilgrimsmässa: to 24.11 kl 9 Hän-
ninen, Andersson.
Julfest för närståendevårdare: må 
5.12 kl 11-14 på Alskat lägergård. 
Anm. senast 25.11 tfn 06 3261 309. 
Transport ordnas vid behov. Ledare 
diakon Anna-Mari Bäckman tfn 
044 4808 361.
BRÄNDÖ KYRKA
Ökenmässa: lö kl 18 Siv Jern, Mikael 
Heikius, Trefaldighetskyrkans kör.
Sunday Service: at 1 pm Store, 
Monica Heikius.

DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Brunell.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 med drop in 
morgonmål fr. kl 9 Store, Monica 
Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 18.11 kl 14: Andakt i Esselunden, 
Björk, Ravall.
-kl 15: Andakt i Essehemmet, Björk, 
Ravall.
-kl 15.30: Skriftskola i församlings-
hemmet.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Björk, Öhland.
Lö 19.11 kl 19: Sammankomst i Pun-
sar bönehus.
Sö 20.11 kl 12: (Obs tiden!) Guds-
tjänst i kyrkan, Tomas Portin, Håkan 
Granvik. Trumpet Samuel Forsblom. 
Textläsare Bengt Forsblom, dörr-
värdar konfirmandgrupp.
-kl 14, 15 och 19: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar i 
församlingshemmet, Charles Isaks-
son. Program för barnen. Servering.
On 23.11 kl 15: Missionsgrupp i 
Bäckby skola, Cederberg, Ravall.
To 24.11 kl 9.30: Småbarnens ad-
ventsandakt i kyrkan, Granlund, 
Ravall. Sång av barn från Snäckan.
Fr 25.11 kl 14: Pensionärskör och 
musikupplevelse i Essehemmet, 
Ravall.

 ¶ JAKOBSTAD
Fr 19: In da House i FC ungd.utr.
KYRKANS UNGDOMS HÖSTDAGAR 
i Församlingscentret
17: Bibelstudium. ”Två olika sätt att 
leva – under lag eller nåd”, Mark. 
10:13-52, Boris Salo. Vi får även ta 
del av glimtar från sommarlägret i 
Pieksämäki. Barnprogram för olika 
åldrar.
18: Kvällsmat
19: Hela kyrkan sjunger, Boris Salo, 
KU:s blåsorkester, Paletten, m.fl. 
Barnprogram för olika åldrar.
21: Kvällste
Sö 12: Högmässa i kyrkan, pred. 
Leon Jansson, lit. Salo, Östman, 
sång Rebecca Ekman, manskören 
Adorate, dir. Nils-Oscar Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs böne-
hus, Olavi Forsbacka.
17: Fokus FEST i FC. ”Trons kamp”, 
Björk. Sumobrottning för barn.
Ti 11-13: Kyrkan öppen för bön och 
samtal.
13: Tisdagssamling på Station I, Al-
bert Häggblom.
To 12: Öppet Hus för daglediga i FC. 
Inleds med lunch kl. 12. Pris: 9 €. 
Programstund kl. 13. Gäster: Kyrkor, 
palatser och mission i S:t Peters-
burgs trakten i ord och bild av Kurt 
Cederberg och Erik Backman.
Sö (27.11) 12: Festmässa i kyrkan. 
Nya psalmbokstillägget tas i bruk. 
Åstrand, Krokfors, Östman, Borg-
mästars, Kyrkokören, sång Solveig 
Salomäki.
13.30: Lunch i FC. Risgrynsgröt, 
kaffe. Pris: 8 €/vuxen, 5 €/barn. 
Anm. senast 21.11 till församlings-
kansli jsv@evl.fi eller 040-3100410.
14: Sång i Guds värld i FC. Kom och 
sjung ur det nya psalmbokstillägget. 
Camilla Cederholm och Lena Frilund 
presenterar psalmer. Borgmästars, 
Östman, Musikskolan, Åstrand.

 ¶ KRONOBY
Missionsförsäljning: Lö 19.11 kl 
10.00-13.00 i fh. Älgsoppa kl 11.00-
13.00. 10€ /5€, max 30€/familj.
Martyrkyrkans Vänner: Lö 19.11 kl 
19.00 Samling i fh, Johan Candelin. 
Ungdomssamling efteråt

Högmässa: Sö 20.11 kl 10.00, 
Ventin, Jan-Erik Nyholm, sång och 
presentation av Gideoniterna Kent 
Lundqvist och Håkan Streng. Kyrk-
kaffe i lilla salen.
Söndagsskola: Sö 20.11 kl 10.00 i 
fh. Engångstillfälle, alla barn fr 4 år 
välkomna
Bibelsits: Sö 20.11. kl 18.00 i Sö-
derby bönehus, Bengt Forsblom 

 ¶ LARSMO
Fre 18.11 kl. 20 Ungdomssamling: i 
Xodus. Dana Fagerholm medverkar.
Lö 19.11 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet. Tuula Vilo m.fl. 
medverkar. Servering. Barnpass-
ning.
Sö 20.11 kl. 10 Högmässa: Sjö-
blom, Wiklund, sång Eivor och Nils 
Johansson. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: 
Kackur, Sämskar.
- kl. 18 Allsångskväll: i försam-
lingshemmet, i samarbete med 
Larsmo Röda kors, till förmån för 
flyktingarbetet i Larsmo. Mikael 
Svarvar, Primen, Septimen, Hans 
Wiklund m.fl. medverkar. Andakt. 
Servering.
To 24.11 kl. 9.30 Adventskyrka: för 
de minsta, Lassila, Wiklund.
- kl. 19.00 Karasamling: vid Inre-
missionshemmet. Bo Ahlvin med-
verkar.

 ¶ NEDERVETIL
Andakt i Sandbacka Vårdcenter: 
to 17.11 kl. 14.00, Store, pensio-
närskören med Harry Kronqvist. 
Pensionärskörens avfärd till 
Sandbacka kl. 13.15 från försam-
lingshemmet.
Andakt: fr 18.11 kl. 13.00 i pensio-
närshemmet, Dalhem.
4 G kväll: fr 18.11 kl. 18.30 i fh, Os-
car Store. Tema: välmående och 
prioriteringar.
Skriftskola: lö 19.11 kl 9-12 i fh.
Gudstjänst: sö 20.11 kl. 10.00, An-
ders Store och Martin Store. Maria 
och Ben Westerling på besök, 
tema: ”Hopp och tro i Nepal”. 
Kyrkkaffe.

 ¶ NYKARLEBY
Biskopsvisitation 18-20.11:
Fre kl 19 Kyrkkväll: Munsala kyr-
ka, Lars Huldéns livsverk, biskop 
Vikström, Sundstén, Sandvik, 
Hellman, Maryelle Steffansson, UF 
Svanen. Kvällsté med avslutn. i fh.
Lö kl 19 Församlingsafton: Jeppo 
fh, biskop Vikström, Brage Fin-
skas, Lenelis Cederström, irakier, 
Jepokryddorna, Östman, Lönn-
qvist
Sö kl 10 Högmässa: Nykarleby 
kyrka, biskop Vikström pred, 
Sandvik lit, kyrkokörerna, Caj 
Nordström trumpet. 
Kyrklunch: fh, 8 € och 
Visitationsstämma: Nykarleby fh
CENTRUM 
Lö kl 19 Möte: Kovjoki bönehus, 
Yngve Svenfors o Stefan Snellman
Må kl 18 Kenyamission: fh, mis-
sionsauktion
Ti kl 14 Eftermiddagsträff:  Kov-
joki bönehus, gäster Lisbeth Zittra 
o Ulf Överfors
-kl 19 Bibel, bön o samtal: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA 
Sö kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax 
baptistkyrka, kyrkans kör
Ti kl 19 Missionscafé: Pensala 
bönehus, Bo-Greger o Mona-Lisa 
Nygård
On kl 13.30 Symöte: prästg.
To kl 13.30 Karakaffe: pensio-
närshemmets matsal
-kl 18 Sjung o le: allsångskväll, 
emigranthuset Elvira i Vexala 
JEPPO 
On kl 18 FEBE: ny grupp för unga 
kvinnor, fh. Gemenskap, mission 
o kaffe 
To kl 13 Missionssymöte: böne-
huset, Östman
-kl 18 Life-kväll: kyrkan, lovsång, 
vittnesbörd, förbön. Servering i fh.
Kyrklunch 27.11: Jeppo fh, efter 
festgudstjänst. Anmäl för mat 
senast 22.11 till pastorskansliet, 
tfn 040 8687042, frivillig avgift. 
Förtroendevalda o frivillliga sär-
skilt välkomna!

 ¶ PEDERSÖRE
Andakter i Pedersheim: 
- Fr 14 Eklund 
- To 24.11 kl. 17.30 Kållby fridsför-
ening
Ungdomskväll: Fr 14 i Kyrkhemmet 
i Bennäs
Kyrkokonsert:  Lö 19 med Florakö-
ren och Brahe Djäknar i kyrkan, 
biljettförsäljning
Domsöndagsmöten i Kållby bö-
nehus: 
- Lö 19 Albert Häggblom, Joakim 
Förars, sång syskonen Malmsten 
- Sö 14 Albert Häggblom, Roger 
Pettersson, sång gitarrgruppen 
Salem
Högmässa: Sö 10 med nattvard 
i kyrkan, lit. Erikson, pred. Jan-
Erik Nyberg, Manskören, dir. N-O 
Frantz, kantor D. Häggblom, textlä-
sare Sten Westerholm, dörrvärdar 
Edsevö nya
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens 
bönehus, Kristian Gäddnäs, tolkning
Symöte: Ti 13 i Kållby bönehus
Bönegrupp: To 24.11 kl.  18.30 i 
Kyrkhemmet i Bennäs

 ¶ PURMO
Fr 18.11 kl 20-24: Öppet hus i 
Lyjo.
Lö 19.11 kl 10-13: Skriftskola i 
kyrkhemmet.
Sö 20.11 kl 10: Högmässa i kyr-
kan, Portin, Johansson.
Må 21.11 kl 19.30: Salamu i Åvist 
bykyrka.
Ti 22.11 kl 19.30: Möte i Åvist 
bykyrka, Albert Häggblom, sång 
av Britt-Mari och Gun-Helen 
Andtfolk.

 ¶ TERJÄRV
Ungdomssamling: fr 18.11 kl 19, 
förs.h
Högmässa: sö 20.11 kl 10, khden, 
Stig-Erik Enkvist, Stefan Lönn-
quist
Finsk högmässa: sö 20.11 kl 12, 
khden, Stig-Erik Enkvist, Leni 
Granholm
Kvinnobanken: on 23.11 kl 14, 
Prästgårdens källare

Hjälp, vad har jag 
gjort?
I fyra år var Håkan Streng kär och 
galen. Först när det tog slut öpp-
nade han ögonen för omvärlden. 
Vad hade han gjort och vem hade 
fått lida för hans val i livet?

På Arenan och i Yle Fem  
må 21.11 kl 18.30, repris ons 
23.11 kl 22.30.

TV HIMLALIV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 18.11 Tomas von Martens, Hel-
singfors Sö 20.11 9.03 Ett ord om 
helgen Må 21.11 Karolin Högberg, Kö-
kar Ti 22.11 Gunnel M. Helander, 
Hangö (repris från 30.9.2010) Ons 
23.11 Karin Erlandsson, Mariehamn 
To 24.11 Maria Pettersson, Helsing-
fors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 18.11 Rolf Steffansson, Borgå (re-
pris från 23.11.2014) Sö 20.11 Hans 
Växby, Vanda (repris) Må 21.11 Rolf 
Steffansson, Borgå Ti 22.11 Ste-
fan Löv, Jakobstad (repris från 
23.5.2015) Ons 23.11 Katekesen. Re-
daktör: Hedvig Långbacka (repris 
från 22.9.2000) To 24.11 Kaikka Väx-
by, Vanda.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 20.10. Gudstjänst med Filadelfi-
aförsamlingen i Närpes. Predikant: 
Edward Holmberg.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

jag Har Varit med i missionssyfören-
ingen sedan 1952, med uppehåll några 
år när jag först jobbade och sedan gifte 
mig och hade små barn. Vi träffas var-
je tisdag klockan 13. Förr träffades vi ute 
i gårdarna, men nu när folk blivit äldre 
är det enklare att träffas i församlings-
hemmet. Var och en tar med sin kaf-
fekopp och bulla och så dricker vi kaffe 
tillsammans. Syföreningen är mitt and-
ningshål, det är där jag träffar kompi-
sarna och får sitta och prata med dem i 
lugn och ro. 

På ”Inprickat” delar församlingsmedlemmar med sig av något 
församlingsprogram de har prickat in i kalendern. 

”Syföreningen är mitt 
andningshål.”

IN
PRICKAT

Runa West, Bergö församling

Till arbetet hör att öka intresset för mission bland barn 
och unga genom materialproduktion, undervisning, 
aktiv närvaro på internet och sociala medier samt 
samarbete med församlingarnas ledare för barn- och 
ungdomsverksamhet. 

För mer info www.finskamissionssallskapet.fi/rekry 
eller Marika Björkgren-Thylin, 020 7127 265, 
marika.bjorkgren-thylin@finskamissionssallskapet.fi. 

Vi behöver din ansökan med meritförteckning senast 
30.11.2016. Vänligen fyll i nätansökan på svenska.

Finska Missionssällskapets enhet 
för svensk service söker 

en koordinator för barn- och 
ungdomsverksamheten 

(vikariat 1.1–31.12.2017)

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
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Ons 23.11: Diakonikretsen kl 13, Straff 
och frihet, Kim Rantala
Ons 23.11: Skriba för vuxna kl 18 i SvH, 
knytkalas

VANDA
Konsert: fre. 18.11 kl. 19 i S:t Lars kapell. 
Kajsa Dahlbäck, sopran, Aapo Häkkinen, 
cembalo, Heidi Peltoniemi, barockcello.
Julpyssel: för hela familjen: lö 19.11 kl. 
10-13 i Bagarstugan. Ingen förhandsan-
mälan eller avgift.
Ingen högmässa: i Helsinge kyrka S:t 
Lars sö. 20.11 kl. 10.
Konfirmationsmässa: sö. 20.11 kl. 13 i 
Myrbacka kyrka. A. Paavola, M. Fage-
rudd, I. Hokkanen.
ViAnda-kören: övar ons. 23.11 kl. 12 på 
Helsinggård, Konungsvägen 2.
Allsång: ons. 23.11 kl. 14.30 i Folkhälsan-
huset, Vallmovägen 28, med Gunnar 
Weckström och Nina Fogelberg.
Ungdomskväll: ons. 23.11 kl. 18 i Ba-
garstugan.
Familjecafé: i samarbete med Folkhäl-
san to 24.11 kl. 9.30 -12 i klubbutrymmet 
i Myrbacka, Strömfårav. 13.
Sottungsby-Håkansböle pensionärs-
krets: samlas to. 24.11 kl. 13 i Håkans-
böle kyrka, Håkansbölev. 48.
Församlingens julfest: i Prostgården 
sö. 4.12 efter högmässan. Julmat och 
familjärt musikprogram. Frivillig avgift. 
Begränsat antal platser, de 80 första 
ryms med. Anmälan senast 25.11 tfn 09 
830 6262 eller per e-post: vandasven-
ska@evl.fi 

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Adventskonsert: lö 19.11 kl. 17 i Bromarvs 
kyrka. Ekenäs Manskör, dir. Solveig 
Kronström. Katarina Kvarnström o. 
Teddy Granroth medv. Program 10 €.
Högmässa/gudstjänst sö 20.11: 
Kl.10 Ekenäs kyrka. Cleve, Nygård. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka. Westerholm, 

Nygård. 
Kl. 16 Ekenäs kyrka. Familje-GDT, Wes-
terholm, Lindroos, Wikström. 
Kl. 18 Tenala kyrka. KVM, Cleve, 
Lindroos.
Ungdomsgudstjänst: on 23.11 kl. 18.30 i 
Tenala kyrka, Blomfelt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Högmässa: Domsöndag, sö 20.11 kl 
10 i Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson 
Burgmann.
Bibelgrupp: må 21.11 kl 18.30 i Prästgår-
den. Hellsten.
Syföreningen: ons 23.11 kl 14 i Prästgår-
den. Björklöf.
Familjecafé: to 24.11 kl 9.30-12 i för-
samlingshemmets källarvåning. Hög-
ström, Eklund, Lindström.
Ungdomsandakt: to 24.11 kl 18 i Ingå 
kyrka. Hellsten, Ahlfors.

KARIS-POJO
Högmässor, Sö 20.11: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Kvällsmässa i koret, On 23.11: 
kl. 19 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Sö 27.11. kl 13.00: 1. Advent högmässa i 
Lojo kyrka. Medverkar Svenska fören-
ingen i Lojo. Lohja Brass spelar i hög-
mässan. Efter högmässan fortsätter vi 
med grötfest på Åsvalla. Kyrktaxi

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 20.11 KL. 10: GUDSTJÄNST i Emsalö 
kapell, Djupsjöbacka, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan på 
veteranernas kyrksöndag, Wilén, Stråhl-
man, Söderström, Runebergskören, 
Gunvor Flykts gudstjänstgrupp, barnan-
svarig Kristina Kunttu.
MÅ 21.11 KL. 18: MUSIK I DOMKYRKAN, 
lättsam orgelkonsert. Mikael Helenelund
7.12 KL. 18: MISSIONENS OCH DIAKON-
INS JULFEST i församlingshemmet. Jul-
middag 15 €. Anmälan tas emot av Gun 
Lindström 040-526 7483, Åsa Eriksson 
040-589 0354 senast 28.11. fornamn.
efternamn@evl.fi

LAPPTRÄSK
sö 20.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan
on 23.11 kl. 9.30: Vuxen-barn i försam-
lingshemmet, GN
to 24.11 kl. 9.30: Skolgudstjänst i kyr-
kan, SL, PJ
Obs! Från första advent byter vi hög-
mässotid till kl. 12

LILJENDAL
lö 19.11 kl. 17: Cellis i Mariagården
sö 20.11 kl. 12: Tvåspråkig högmässa i 
kyrkan. Drombom-Embom-Garpom 
byars kyrksöndag
sö 20.11 kl. 14: Högmässa i Andreaska-
pellet
ti 22.11 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, GN
on 23.11 kl. 9-15: Insamling av dona-
tioner till Hoppets stjärnas julpaketsin-
samling, Prästgården. Vi tar emot oin-
packade varor: livsmedel, hygienartiklar, 
leksaker. Inte kläder eller begagnat. 
Donationer tas också emot 25.11 kl. 17-
19 och 26.11 kl. 9-11 i Mariagården. Sprid 
julens glädjebudskap genom att delta i 
insamlingen
Obs! Från första advent byter vi hög-
mässotid till kl. 10.

LOVISA
Puzzelkväll: to 17.11 kl 16:15 i Valkom 
kyrka
Högmässa: sö 20.11 kl 10 i kyrkan, af 
Hällström, Tollander, Arno Kantola, oboe
Andakt med ljuständning för dem som 
tagit sitt: liv sö 20.11 kl 18 i kyrkan
Bisagruppen: må 21.11 kl 14:30 i Vesper-
hemmet – Matt 13
En Euros Café: ti 22.11 kl 11-13 i försam-
lingshemmet
Lovisaklangen: övar on 23.11 kl 15:30 
i kyrkan
Morgonkaffe: to 24.11 kl 8:30 i Tikva
Barnens adventskyrka: to 24.11 kl 9:30 
i kyrkan
Enligt Markos: to 24.11 kl 18 i kyrkan

PERNÅ
Café Mikael: fr 18.11 kl. 10-11.30 i Mi-
kaelsstugan, Ingegerd Juntunen, Maria 
Virtanen.
Domsöndagen – Högmässa: sö 20.11 kl. 
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Marcus 
Kalliokoski, Gudstjänstkören.
OBS! Ingen diakonibasar i Tervik.
Sarvsalö pensionärskrets: to 24.11 kl. 
12.00 i Byagården, Ingegerd Juntunen.

SIBBO
SIBBO KYRKA: Sö 20.11 kl. 12, Mässa. 
Katja Korpi, Mauriz Brunell, gudstjänst-
gruppen. Sö 20.11 kl. 15, Babykyrka 
- ”Dopfåglarna flyger hem”. Camilla 
Ekholm, Isabella Munck, Brunell.
KU’s lördagssamling: Lö 19.11 kl. 19, 
Prästgården.
Diakonisyföreningen: Må 21.11 kl. 15, hos 
Ann-Lis Biström (Martisv. 94)
Sjueuroslunch: Ons 23.11 kl. 12, Kyrkoby 
församlingshem. Andakt: Korpi.
Bibelstudium i Paipis: Ons kl. 18, N. Pai-
pis Bykyrka. Stefan Djupsjöbacka.
Veckomässa: To 24.11 kl. 14, Servicehu-
set Linda. Korpi, Lauri Palin.
Allsångskväll ”Sång i Guds värld”: To kl. 
18.30, Församl.hem. Kom med och sjung 
psalmer från det nya psalmbokstilläg-
get, samtliga medarbetare medverkar. 
Paus med servering.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 18.11
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.

Sö 20.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Heikel-Nyberg, Almqvist. 
Kyrkkaffe. 
kl. 15: Mässa i Folkhälsans seniorhus. 
Lindström, Henricson.
Må 21.11
kl. 12-13: Diakonilunch i S: t Jacob. 3€. 
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i ung-
domslokalen. Romberg.
Ti 22.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Anna Pulli.
kl. 13–14.30: Musiklek i Bokvillan, Ta-
vastvägen 125. Isaksson.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan. 
Heidi Juslin-Sandin, Ulf Skogström.
On 23.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Isaksson 
kl. 14–15.30: Samtalsgruppen Sjötorpet, 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Ollberg.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Salenius.
kl. 18-20: Kulturcafé i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10 på gatunivån. Möt 
människor från olika länder i musikens 
tecken! Arabic Music band bestående 
av asylsökande från olika länder står för 
musiken. 
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Almqvist.
To 24.11
kl. 13-15: Musiklek i Bokvillan, Tavastvä-
gen 125. Isaksson
kl. 17: Kristen djupmeditation i Mari-
akapellet.
kl. 18: Bibelmeditation i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Böckerman.
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12.
Välkommen på julmiddag med program: 
den 19.12 kl. 12-16 i S:t Jacobs kyrka, 
Kvarnbergsbrinken 1. Pris á 10€. Med-
verkande: Benita Ahlnäs, Bo Ekman, 
Eivor Norrbäck och diakonissorna. 
Anmälan senast 9.12 till Elina Tiiainen tfn 
050 3801872 eller elina.tiiainen@evl.fi.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är öppet: må, ti, to, fr kl. 9-14, 
on kl. 12-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 19.11 kl. 10-13: Adventspyssel (2 
vån). Möjlighet att pyssla julklappar till 
släktingar eller dekorationer till hemmet. 
Kom med hela familjen, med en kom-
pis eller på egen hand. Församlingens 
hjälpledare finns på plats för att hjälpa 
till när det behövs. Frivillig material- och 
serveringsavgift. Ingen anm. Kl 10.00 
lördags klapp & klang för de mindre 
med vuxen. Välkommen. 
Handarbetsklubben säljer sockor mm. 
Till förmån för Nepalmissionen. Ta 
pengar med.
Lö 19.11 kl. 10-11.45: Matteus.SALT 
i Olavussalen (1 vån). Dagens tema: 
Kropp, Själ och Ande, Matias Gädda. 
Matteus.SALT är ett forum för dig som 
längtar efter mera och djupare insikt i 
den kristna tron. Vi vill erbjuda ett lättill-
gängligt och fritt tillfälle med utrymme 
för praktiska övningar, frågor och 
diskussion. Med hjälp av entusiastiska 
föreläsare som inspirerar och engagerar 
får vi fördjupa oss i intressanta bibliska 
frågor. Matteus.SALT är inte bara prat, 
utan även mat. Utsökt brunch 5€. Sedan 
följer anförande, diskussion, avslutning 
och frågor. Samtidigt barnprogram (pys-
sel) i övre våningen. Välkommen.
Sö 20.11 kl. 12: högmässa, Stefan For-
sén, Mimi Sundroos. Vid högmässan 
förrättas också ett dop. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Ti 22.11 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen. Mera info: Mimi 
Sundroos, 040-5840296.
On 23.11 kl. 15.30-16.30: Vår Ton (fd. 
Roströsten), Mimi Sundroos. 
On 23.11 kl. 18: Matteus Ungdom –
mässa. Kort mässa med bönevandring. 
Kyrkfika efteråt.
To 24.11 kl. 11-12.30: Folkhälsans säll-
skapsgrupp – en mötesplats för senio-
rer i Östra Centrum (2 vån).
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 20.11 kl. 10: högmässa Johan Hallvar, 
Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
Ti 29.11 kl. 13-15: SenioRöst adventsfest 
i Matteuskyrkan.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 18.11
kl. 10: Hålligång med lek & sång i Haga-
salen, Vesperv. 12. För barn 0-5 år med 
förälder. Kaffeservering efteråt. Ledare 
Juliana Mikkonen.
Sö 20.11
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Thylin, Varho.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Thylin, Varho.

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 21.11
kl. 10: Hålligång med lek & sång i Malm, 
Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16. För 
barn 0-5 år med förälder. Kaffeservering 
efteråt. Ledare Juliana Mikkonen.
Ti 22.11
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 och 
samtal. Bodil Sandell.
kl. 19: Litteraturkväll i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Jag sökte Allah men 
fann Jesus.
Ons 23.11
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. 13: Vuxenkör för dem som är lediga 
på dagen. Ledare kantor Peter Hilli.
kl. 14.30: Barnkör i Hagasalen, Vesperv. 
12. Alla barn från 6 år uppåt varmt väl-
komna! Ledare Liisa Ahlberg.
To 24.11
kl. 10–12: Öppet hus och diakoni på 
Café Torpet, Köpingsv. 48. Möjlighet till 
enskilt samtal och bön med diakonis-
sorna.
kl. 19.00: Petrus Vokalensemble i Åg-
gelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Intro-
kurs 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
Taizémässa: söndagen 20.11 kl. 18.00 i 
Missionskyrkan 
Knäböj på bönepall, kryp ner i kyrkbänk 
eller låt kroppen sträcka ut sig på färg-
grann trasmatta och fira en enkel och 
avslappnad Taizémässa. Kyrkkaffet står 
framdukat kl. 17.30 och mässan firas 
från kl. 18. Mässan håller på ungefär en 
timme men du kan välja hur länge du 
vill stanna. Meditationen leds av Monica 
Heikel-Nyberg och musiken av Christer 
Romberg. Möjlighet till själavård. Kol-
lekt/kaffeavgift till förmån för FMS. 
Arr. Helsingfors församlingar, FMS och 
Helsingfors KFUK
Tomasmässa Din konung kommer i 
ödmjukhet: i Johanneskyrkan ti 22.11 
kl. 18.00. Medv. Heidi Juslin-Sandin, Ulf 
Skogström m fl
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019--0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen 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 Hel-
singfors, som behandlas anonymt och 
konfidentiellt. Kyrkans chatt dejourerar 
måndag till torsdag kl.18-20.
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUTSCHE GEMEINDE
So 20.11. um 11 Uhr: Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag (Matti Fischer)

OLAUS PETRI
Lö 19.11 kl. 11-13: Öppet hus med serve-
ring, musik och lotteri. Välkomna!
Lö 19.11 kl. 18: Helgsmålsbön – Musik-
andakt. Kören Engelbrekts Unga Röster 
från Stockholm, dir. Karin Johansson 
Bäckström. Separat program.
Sö 20.11 kl. 11: Högmässa. Viinikka, Punt.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor
Sö 20.11. Domsöndagen: 
Esbo domkyrka kl. 12.15,Rönnberg, 
Wikman. Närståendevårdarnas kyrkhelg. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Hagalunds kyrka kl. 12, Kanckos, Kron-
lund. Kyrkkaffe.
Första söndagen i advent, sö 27.11: 
Esbo domkyrka kl. 13 (OBS tiden!) 
gudstjänst med predikan av biskop 
Björn Vikström. Det nya psalmbokstil-
lägget tas i bruk. Rönnberg, Kronlund, 
Malmgren, kammarkören Novena. P.g.a. 
radiering och televisering ber vi alla vara 
på plats i kyrkan senast kl. 12.45. 

Adventsservering i församlingsgården. 
Mataskärs kapell kl. 16 mässa med små 
och stora. Ahlbeck, Malmgren. Advents-
servering.
De vackraste julsångerna: 
Esbo domkyrka fre 25.11 kl. 19.30. 
Rönnberg, Ertman, Kronlund, Malmgren, 
Wikman, Kråksången, EsVoces och 
barnkören. P.g.a. radiering och televi-
sering ber vi alla vara på plats senast 
kl. 19.15!
Julfest med jullunch för rörelsehind-
rade: Köklax kapell fre 2.12 kl. 12-14.30. 
Anmälningar senast 25.11 till diakon 
Ann-Christine Wiik, tfn 050- 597 33 13. 
Taxiskjuts ordnas.
Adventsfest med julgröt: Södriks kapell 
lö 26.11 kl. 10, von Martens, Natalie Ball.
Samlingar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Karabacka kapell to 17.11, Sökö 
kapell ti 22.11, Träffdax i Köklax kapell 
ti 22.11, Kalajärvi kapell to 24.11, Köklax 
kapell ti 29.11, Södrik kapell on 30.11, 
Karabacka kapell to 1.12.
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 
tas emot på Kyrktian, Kyrkog. 10,  må-
fre kl. 9-15. Mer info: Nina Wallenius, 
050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

GRANKULLA
To 17.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet, Catherine Granlund.
Sö 20.11 kl.12 Domsöndagens hög-
mässa: Jarmo Juntumaa, Barbro Smeds. 
Kyrkkaffe i övre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, Pippi 
Collander och Märta Backman.
Ti 22.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, 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. 
Nelly Jurvelius berättar om Hildegard 
av Bingen.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i 
Sebastos, Catherine Granlund.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo.
Kl. 18.30 Under ytan: grupp för ung-
domar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh 
och Ulrik Sandell.
On 23.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Kl. 16-18 Närståendevårdarnas stöd-
grupp: i Sebastos.
To 24.11 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet, Catherine Granlund.
De ensammas knytkalasjul firas på julda-
gen, söndagen den 25.12 cirka kl. 14-17: 
Vi äter och sjunger i kyrkans övre sal på 
Kavallvägen 3. Kom gärna med redan 
kl. 13 och duka. Anm. före den 12.12 till: 
catherine.granlund@evl.fi, tfn 050 439 
3208 eller Karin Nordberg, tfn 050 343 
6885. Du kan också bli kvar och städa 
undan efteråt. Vi gör julglädjen tillsam-
mans. Välkommen! 
Arr Grankulla sv. frs och Grankulla Me-
todistförsamling

KYRKSLÄTT
Effa på Lyan för åk 3-4: fredagar kl. 
13–16 Prästgårdsbacken 2. Info: Janne 
Strömberg, 0400 828 547.
Högmässa: sö 20.11 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Speciellt är året jubilarer inbjud-
na. Lovén, Joki.
”Årets stora julkonsert”: må 21.11 kl. 19 
i Kyrkslätts kyrka. Thomas Lundin, He-
léne Nyberg, Erik-André Hvidsten, Åsa 
Jinder, Tomas Enroth. Biljetter i förköp i 
Luckan 25 euro, (30 euro vid dörren).
Biljard & Chill för ungdomar i åk 7 och 
äldre: onsdagar kl. 15-17 på Hörnan
Hörnan MC för åk 5: torsdagar kl. 13 – 15 
på Hörnan.
Knatterytmik för föräldrar med barn i 
åldern 0-3 år: torsdagar kl. 9.30 – 11.30 
på Lyans övre våning (ingång baksidan). 
Även äldre syskon är välkomna med.
Adventsbasar i församlingshemmet: 
lö 26.11 kl. 10-13. Handarbeten och 
hantverk, juldekorationer, bakverk, 
”Patinabod”, soppa, kaffe och lotteri. 
Bordsreservering á 15 euro: Gun Pet-
tersson, tel. 0500 462 243.
Diakonisoppa för mindre bemedlade: 
måndagar och torsdagar kl. 11.30–12.30 i 
församlingshemmet.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to 
kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 
8050 8292. Epost kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi. www.kyrkslatt-
svenska.fi

TAMMERFORS
Sö 20.11: Gudstjänst kl 11 i SvH, Char-
lotte Dick-Röstad, Hanna-Maarit 
Kohtamäki
Ti 22.11: Mammor, pappor och barn kl 
10 i SvG
Ti 22.11: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30 
SvG

Dejtande präster
Hur gör man för att träffa den rätta om man har en präst-
krage runt halsen? Programledaren Mark Levengood 
hjälper en pingstpastor och tre präster i Svenska kyrkan 
att hitta kärleken. Alla delar samma dröm: Att dela sitt liv 
med någon. Serien hjälper dem att dejta och öppnar för-
hoppningsvis ett äventyr i kärlekens tecken. Vad är viktigt 
i ett förhållande och vad innebär det att vara make eller 
maka till en ledare i en församling?

Tro, hopp och kärlek sänds i Yle Fem söndagar kl. 18.30 
med seriestart 20.11. Avsnitten kan också ses på Arenan.

Träffa Håkan 
Sandvik!
Mellanösternexperten, 
prästen Håkan Sand-
vik besöker Kristinestad 
18–20.11. På fredag be-
söker han vänstugan Pri-
mula, gör skolbesök, träf-
far asylcentalens perso-
nal och asylsökande. Kl 19 

talar han vid 
en internatio-
nell kväll i Kris-
tinestads för-
samlingshem. 

Lördag 19.11 
medverkan han 
vid en kaffesits 
kl 14.30 för flykting-
vänner på Vänstugan Pri-
mula, Strandgatan 18 i 

Kristinestad. Te-
ma: Att arbeta 
bland flyktingar. 

På söndagen 
hålls det en in-
ternationell famil-

jegudstjänst kl.12 i 
Krs sv församlings-

hem. Arr. Psykosociala 
föreningen Primula i 
samarbete församlingen.

Julbasar
Anglican Church in Fin-
land ordnar sin traditio-
nella julbasar lördagen 
den 19 november kl. 
12.00–15.00 i kryptan
under Mikael Agricola
kyrka i 
Helsing-
fors.

TV TRO, HOPP OCH KÄRLEK KRISTINESTAD BESÖK CHRISTMAS

MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Sångerska vid Nationaloperan 
söker en liten lägenhet / rum 
(gärna möblerat) fr.o.m. 1.12. 
Gärna i centrum av Helsingfors. 
044-2366912 (engelska).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
2r+k+br+balk. 56m2 i Valkom 
säljes el. hyres ut. Tfn 09-
23402238.

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

Rymlig och ljus etta (36,5m2)
med stor (10m2) inglasad
balkong i Östra centrum.
Lugnt läge med goda
förbindelser och service nära.
Hyra: 700e/mån inkl. vatten.
Genast ledig.
Tel: 040-7718559/Linda

Skötsam 25-årig, nyutex.
talterapeut önskar hyra
1a/rum i delad bostad i centr.
H:fors, Berghäll eller östra
H:fors f.r.o.m. jan/feb 2017.
Stadigv. månadsink.,
hyresgaranti kan ges. Rökfri,
inga husdjur. Tel 044
2643538/Ida

3r+kök, 60 m2 i centrala
Jakobstad, hyra 600€/mån
+vatten o el
Tfn: 050-5892408

Adventskonsert med Studentkören Pedavoces 

Kom och inled adventstiden på bästa sätt! Välkomna på adventskon-
serten Shining Night - med Studentkören Pedavoces. Kören bjuder på 
traditionella julsånger och stämninsfull klassisk musik. 
Kören ackompanjeras av harpa (ej Närpes), piano och slagverk. 

Närpes kyrka, onsdag 23.11 kl. 19.00
Brändö kyrka, Vasa, fredag 25.11 kl. 19.00
Brändö kyrka, Vasa, lördag 26.11 kl. 18.00
Biljetter kan köpas vid dörren (endast kontanter) eller på förhand av 
korister. Vuxna & pensionärer, 20€, Studerande & arbetssökande, 10€
Barn under 12 år, fritt inträde

  
HÖGBERGSGATAN 22 

ISRAEL I FOKUS 
Fr 18.11 kl 18 med Honorärkonsul Fredrik Ekholm, 

Andreas Forsberg, Tor G. Gull m.fl. 16.12 Leif Nummela. 
Varmt välkomna från när och fjärran 

www.andreaskyrkan.fi 
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Jag bor i Oravais 
– ungas vardag 
vid förläggningen
Hurudan är en ensamkommande 
minderårig asylsökandes vardag i 
svenska Österbotten? Vad tänker 
hen, vad drömmer hen om? I fo-
toutställningen Jag bor i Oravais 
får tittaren se hur världen kom 

på besök, hur de unga asylsö-
kandena ser på livets stora frå-
gor tankar, och hur ungdomarna 
åtminstone för en liten stund får 
vara unga.

I år 2015 kom ca 3 000 min-
deråriga asylsökande, som in-
te hade en vuxen släkting med 
sig, till Finland. Största delen av 
dessa ensamkommande ungdo-
mar var pojkar från Afghanistan, 

Irak och Somalia. Ungdomarna 
placeras vanligen i ett grupphem 
för att vänta på asylbeslut, och 
går kommunens eller grannkom-
munens förberedande grundut-
bildning.

En av dessa grupphem är 
Ruths som ligger i Oravais i Vörå 
kommun. Kommunen är två-
språkig och majoriteten av dess 
invånare talar svenska. Ungdo-

marna går i den finska grund-
skolan, spelar fotboll bakom 
ABC-servicestationen, försöker 
greppa livet i Finland och är oro-
ade och rädda för asylbeslutet 
– ska det vara positivt eller ne-
gativt?

Utställningen visar fotografier 
tagna av nio ungdomar och deras 
handledare. Fotografierna hand-
lar om situationer och platser 

som har varit betydelsefulla för 
ungdomarna.

Utställningen är en del av Jag 
bor i Oravais-forskningsprojektet 
vid Jyväskylä universitet, som fi-
nansieras av Svenska kulturfon-
den. Projektet forskar i asylsö-
kandenas vardag samt svensk-
ans och finskans betydelse för 
deras integrationsvägar. Mer info 
på www.jyu.fi/jagborioravais.

FOTOUTSTÄLLNING  ORAVAIS

Dukade bord i Vörå
Söndagen den 30.10 var det 
fullt hus såväl i kyrka som 
församlingshem i Vörå. Då 
bjöds det på både andlig och 
lekamlig föda.

I gudstjänsten fick vi med 
tacksamhet och glädje lyss-
na till vår nya tf kyrkoher-
de Jouni Sinisalo som de-
lade ut den andliga maten, 
Guds Ord, till oss. Med gläd-
je fick vi också lyssna till 
sång och musik och sjunga 
med i psalmernas tänkvärda 
ord. Ansvariga på musikens 
område var Martin Klemets, 
Johan Sten och Juliana An-
dersson. Det var cirka 124 
personer som deltog i guds-
tjänsten.

I församlingshemmet 
serverades Missionslunch. 
I skrivande stund noterar jag 
med tacksamhet att det i år 
var den 39:e gången. Vid det 
här laget har det blivit tra-

dition att ha lunchen sista 
söndagen i oktober. På me-
nyn stod yttre grisfilé med 
grönpepparsås, potatis, 
kokta grönsaker och flera 
olika sallader. Till efterrätt 
serverades kaffe, strössel-

kaka med frukt eller bär och 
vaniljsås. Det var 173 perso-
ner som kom och åt. Snabb-
lotteriet drog också många 
till sig. Stämningen var god 
och många lovord hörde jag 
om den goda maten.

Missionsringen står som 
arrangör för lunchen. Med 
oss har vi en grupp andra 
frivilliga som gärna ställer 
upp vid behov, en så kall-
lad ”resursbank”, med bå-
de män och kvinnor. Det är 
roligt med villigt folk!

I år gick intäkterna, 1 729 
euro, till Svenska Luther-
ska Evangeliföreningens 
nystartade missionsarbe-
te inom den lutherska kyr-
kan i Etiopien, där Hei-
di och Evans Orori arbe-
tar som missionärer. Evans 
har sin huvuduppgift i Asel-
la bibelskola medan Heidi 
främst arbetar bland kvin-
nor och barn. 

Med det här bidraget vill 
vi i missionsringen hälsa al-
la Kyrkpressens läsare med 
sångens ord: Framåt i Jesu 
namn, tiden är kort!

 ¶ linnéa kleMets

Glada händer i Närpes
Barnen i Närpes församlings 
dagklubbar i Övermark och 
Pörtom har under hösten haft 
lite hemligheter för sig. För-
väntningarna bland barnen 
var stora när vi samlades 
till knattegudstjänst, 16.10 i 
Övermark och 30.10 i Pör-
tom. Hur skulle prästen re-
agera? Barnen hade nämli-
gen tillverkat stolor till de bå-
da kyrkorna genom att göra 
handavtryck med de litur-
giska färgerna på en vit sto-
la. Ulf Sundqvist fick ta emot 
stolorna i de båda kyrkorna 
och han blev överraskad och 

glad. De kommer att använ-
das vid familje- och knatte-
gudstjänsterna i framtiden,  
lovade han. Kyrkan i När-
pes kommer också att få en 
likadan stola senare i höst.

Barnen tycker också om att 
själva leka präst i dagklubben. 
De prästkläder som barnle-
darna sydde senaste höst är i 
flitig använding i de olika dag-
klubbarna. Dockan har blivit 
döpt många gånger, psalmer 
sjungs och nattvardskärlen 
hanteras varsamt.

 ¶ lilleMor enlund,  
Barnledare

i familjeguDstjänster i Närpes används i framtiden stolor som barnen själva tillverkat. 

Den goDa missionslunchen fick lovord i Vörå. 

Nya psalmer och äldre favoriter
Årets julförberedelser inled-
des tidigt för Matteus försam-
lings musikledare och kan-
torer i Helsingfors. Redan i 
mars satte sig Anders Fors-
man, Daniela Strömsholm 
och Marianne ”Mimi” Sund- 
roos ner för att välja årets 
repertoar till De vackraste jul-
sångerna. 

I år sammanföll valet av 
sånger till julsångshäftet 
med utgivningen av det nya 
psalmbokstillägget.

– Därför var det ett extra 
roligt uppdrag att göra just i 
år, säger Anders och Mimi. 

Att välja 21 julsånger kan 
ta sin tid. 

– Anders som hade arbe-
tat med psalmbokstillägget 
fokuserade på det, Daniela 
inriktade sig mer på rytmisk 
musik, konstaterar Mimi. 

– Jag såg det som min upp-
gift att föra fram det tvåsprå-
kiga. Personligen är jag väl-
digt glad att Pekka Simojo-
kis Tulkoon joulu nu publice-
ras i svensk översättning, Nu 
är det jul. Jag tror och hop-
pas att den passar bra även i 
svenskspråkiga församling-
ar, fortsätter Mimi. 

I häftet finns tre nykom-
lingar: förutom Nu är det jul 
ingår Stjärnbarn och Vinter-
psalm från Åland. 

– Häftet innehåller inte 
bara de gamla vanliga jul-
sångerna, här finns något 
nytt också, berättar Mimi. Vi 
hoppas att sångerna ska pas-
sa en bred församling. Fyra 
av årets julsånger finns ock-

så med i psalmbokstillägget.
Ändamålet för årets julin-

samling är bortglömda och 
utsatta barn; ett tema som 
även påverkat sångvalet. 

– Vi funderade mycket på 
temat då vi valde sångerna, 
berättar Anders. Vi har för-
sökt välja sånger som in-
te bara förmedlar en glans-
bildsjul, utan även ett dju-
pare socialt budskap. Sång-
en Stjärnbarn är ett exempel 
på en sång som lyfter fram 
detta budskap.

Både Anders och Mimi 
är speciellt glada att Anna 
Brummers julsång för barn, 
Lilla lammet, finns med bland 
sångerna. 

– Anna är ju en Matteus-
kantor, så på det här sättet 
får sånghäftet även en lokal 
prägel, berättar de glatt. 

– De vackraste julsång-
erna är viktiga tillställning-
ar, säger Mimi. Det märktes 
speciellt ifjol efter en turbu-
lent höst med mycket osä-

kerhet i världen och många 
människor på flykt. Sångtill-
fällena erbjöd en plats för al-
la att komma samman, och 
jag upplevde det som fören-
ande tillfällen.

 ¶ Charlotte steFFansson

I MIN
FÖRSAMLING

ÅRETS SÅNGER

1. Ett litet barn av Davids 
hus
2. Tänd ljus, ett ljus skall 
brinna
3. Bered en väg
4. Gå Sion, din konung att 
möta
5. Giv mig ej glans, ej guld, 
ej prakt
6. Lyssna värld till äng-
elns ord
7. Nu tändas tusen juleljus
8. När juldagsmorgon glim-
mar
9. Nu är det jul
10. Betlehems stjärna
11. Vinterpsalm från Åland
12. Stjärnbarn
13. Fridfullt i drömmar
14. Barn och stjärnor
15. Lilla lammet följer stjär-
nans glans
16. Joy to the world / Jubla 
och sjung
17. Sjung ut i hela världen
18. Stilla natt, heliga natt
19. O, du saliga
20. Dagen är kommen
21. Härlig är jorden

Svenska dagen  
i Felenska huset
Festtalet hölls av Lars Nisula som berättade om Ulrika Eleo-
nora kyrkans historia. Siv Bergman läste Lars Huldéns dik-
ter på dialekt. Även Lina Thiessen medverkade, hon spe-
lade piano. Festen ordnades av Svenska Odlingens vänner.

 ¶ hanna-Mari kaMPPikoski, luCkan i sYdösterBotten
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EUTANASI VÄRDIGHET

Värdig en värdefull död
Min åsikt i eutanasifrågan: 
Min mor insjuknade för 
många år sedan i en smy-
gande alzheimer. Hon var 
för övrigt fysiskt frisk för-
utom att hon åt för hennes 
ålder kanske normala medi-
ciner. Hon lyckades dölja sin 
alzheimer skickligt men så 
småningom gav den sig ut-
tryck som att gå ut på natten 
och irra på stan. Hon togs in 
på sluten avdelning för alz-
heimerpatienter, och andra 
med minnesstörningar. Se-
dan föll hon och fick ben-
brott och blev sängliggan-
de. Till slut blev hon inlagd 
på den avdelning man i folk-
mun talade om att ”dit kom-
mer man för att dö”.

Vi anhöriga hälsade på 
henne så mycket det var 
möjligt, flera av oss hade 

lång resväg. Tyvärr kunde 
vi bara stilla iaktta att hon 
bara blev sämre och säm-
re, det var fråga om huru-
vida hon kände igen oss 
längre. Hon hade svårt att 
få föda i sig, jag förstod att 
hon/kroppen/huvudet ha-
de börjat glömma svälj-
funktionen. Hon blev un-
der sista levnadsveckan 
bara tunnare och mindre. 

Enligt min uppfattning så 
svalt och torkade hon ihjäl 
till slut. - Min mor som all-
tid har burit huvudet högt 
och lärt oss barn att vara 
raka i ryggen.

Vi förstod att slutet var 
nära. Min syster hade möj-
lighet att vara med mor då 
livets låga släcktes. Det var 
ett fridfullt och naturligt 
händelseförlopp berättade 
hon för mig efteråt. Jag ha-
de kvällen före besökt min 
mor, men måste på grund 
av arbetsuppgifter avlägs-
na mig. Jag hade velat va-
ra med då min mors liv tog 
slut, men det lyckades inte.

Varför ska man låta dö-
den komma på det sät-
tet, människan förlorar sin 
värdighet, sitt liv, sitt sin-
ne och allt det hon varit? 

En litet brysk sjukskötare 
sade under en av de gång-
er jag besökte mor, att ”nu 
ger vi bara grundvård me-
ra” – så att jag skulle förstå 
att det inte fanns något att 
göra mera. Nåjo, nog ha-
de jag förstått det redan ti-
digare.

Jag tycker att min mor 
hade varit värd en me-
ra värdefull död. Enda sva-
ret på denna önskan är eu-
tanasi. Inte att man sväl-
ter och törstar ihjäl för 
att kroppen inte fungerar 
längre.

anHörig

På grund av innehållets natur har 
publicering under signatur undan-
tagsvis tillåtits.

”Det här valresul-
tatet är vårt, och 
vad Trump än gör, 
gott eller ont, av-
speglas det på 
oss evangelikala 
kristna.”
Kolumnisten Julie Roys 
i tidningen The Christi-
an Post.

USA KRISTNA

Konsolidering 
av stiftet i sikte

Den Här spalten är ju nog inte avsedd 
för debattinlägg om det svenska stiftets 
framtid och struktur. Men jag kan inte 
låta bli att, än en gång, beröra frågan, 
med anledning av ett reportage i KP 
3.11. Där redogörs för framtidskom-
mitténs färska rapport. En kommit-

té tillsatt av kyrkomötet i maj 2015. Den har allt-
så arbetat föredömligt snabbt. Och glädjande nog 
”vänt upp och ner på allt”, som kaplanen och kom-
mittémedlemmen Eivor Pitkänen uttrycker det.

Jag ska här ta fasta enbart på de reformförslag 
som gäller kyrkostyrelsen. Att den enligt försla-
get radikalt ska bantas ner är ju helt riktigt, efter-
som det uttryckligen är i toppen nedskärningar 
bör ske för att rädda kärnan inom kyrkan, det vill 
säga verksamheten på basplanet. Ur svensk syn-
vinkel innebär förslaget att KSCA, Kyrkans cen-
tral för det svenska arbetet, läggs ner och upp-
gifterna, och en del av dess personal, överförs till 
domkapitlet i Borgå stift.

Rätt tänkt, om ni frågar mig. Och det har jag ta-
lat för i många år, också i denna spalt. Det inne-
bär ju inte bara att vi återgår till situationen före 
den nuvarande konstruktionen utan också att vi 
konsoliderar de allt knappare resurserna på det 
enda förnuftiga sättet genom att koncentrera dem 
till en och samma adress, med postnumret 06100.

Direktorn för KSCA, Sixten Ekstrand, räds den 
isolering som en förflyttning av den nya svenska 
enheten till Borgå skulle medföra; ”enheten blir 
som en autonom kyrka i kyrkan och vi kommer 
att distanseras från de finskspråkiga. Vi förlorar sy-
nergieffekter och idéer”. Men hallå: vadan denna 
fatala brist på självtillit? Inte för att den rädslan är 
ny, tvärtom. För så har det alltid låtit, ända sedan 
1800-talet, då man från så kallat kultursvenskt 
håll velat stoppa förslag om svenska särlösning-
ar, och en starkare autonomi. Till all lycka fick vi 
ändå vårt svenska stift år 1923, trots den här typen 
av motstånd, också inom kyrkliga kretsar. För in-
tressant nog var det ju slutligen politikerna inom 
riksdagen som drev igenom 
den svenska stiftslösningen.

Visst vore det trevligt om 
man ”även i fortsättningen 
hör svenska i Kyrkostyrel-
sens kafferum”, som det he-
ter i reportaget – men ursäk-
ta mig; avgjort viktigare är 
väl ändå att vi på bästa sätt 
kan utnyttja de resurser vi 
har inom vårt svenska stift? Och det sker knappast 
genom att man splittrar resurserna för att kun-
na dricka kaffe i Helsingfors. Och att ens över-
väga en förflyttning av hela rasket till huvudsta-
den är väl ändå höjden av resignation, och brist 
på finlandssvenskt självförtroende!

Låt vara att jag bekantat mig med framtidskom-
mitténs rapport endast i form av KP:s referat, men 
jag kan utgå från det inte annat än gratulera den till 
ett fräscht nytänk, åtminstone vad gäller kyrko-
styrelsen och KSCA. Vi har inom en nära framtid 
inga andra möjligheter än att banta ner kyrkans 
organisation, radikalt, och rädda vad som räddas 
kan av det svenska stiftet, genom att koncentrera 
det, på den plats det funnits sedan 1923.

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och sam-
tidsanalytiker.

”Men hallå: va-
dan denna fata-
la brist på själv-
tillit?”

INKAST THOMAS ROSENBERG

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.
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FÖGLÖ  
I MIN FÖRSAMLING

Vi lyssnar varje söndag

Ni på Kyrkpressen uppma-
nar att man ska skriva och 
berätta vad som händer ”i 
min församling”. Vi tänkte 
göra tvärtom. Då vi råkar bo 
i en församling som är hop-
slagen av tre små skärgårds-
församlingar på tre olika öar 
betyder det att kyrkan oftast 
är stängd varannan söndag. 
Vi är äldre men har dator och 
försöker nyttja den. Läser i 
Kyrkpressen var och när och 
vem som har gudstjänster el-
ler högmässor annonserade i 
kalendern. Närpes kyrka har 
så att man även ser talare, 
psalmnummer och det som 
händer, kanske andra också 
har det. Lyssnat har vi gjort 
från Esse, Jakobstad, Malax, 
Pedersöre och Purmo. Troli-
gen finns det någon till som 
vi inte lyckats få upp.

Det är en otrolig lyx, tyck-
er vi, att kunna sitta hem-
ma och välja från så många 
ställen vem man vill lyssna 
till. En del kyrkor har da-
gens psalmer utsatta i de-
ras veckoprogram och an-
dra säger dem före eller så 
får man försöka lyssna och 
komma på vilken det är, om 
det råkar vara någon som är 
bekant.

aurora ocH anDers  
boström
Flisö, Föglö

Trend
s h o p p e n
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Effektfulla Nickelfria Magnetsmycken från Magnetix Wellness!

Känner du av trötthet, sömnproblem, 
stress, ledvärk,huvudvärk, migrän, 
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”Varför ska man 
låta döden kom-
ma på det sättet, 
människan förlorar 
sin värdighet, sitt 
liv, sitt sinne och 
allt det hon varit?”

Tomas Sjödin
Den som hittar sin plats tar ingen annans
Hur hittar man sin plats? Hur vet man att man hamnat rätt? 
Författaren Tomas Sjödin söker efter svar och tar hjälp av 
sin förebild och tvillingsjäl Tomas Tvivlaren. Sjödin låter 
oss följa med på en högst personlig resa i spåren efter den 
historiske Tomas som kastade loss för sitt livs kanske största 
äventyr. Fram växer en hoppfull berättelse om tvivel och 
övertygelser, om att gå fast man inte vågar och om att leta 
efter sitt livs ”ja”.
Inbunden

2890

Hitta det du 
brinner för

tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • www.fontanamedia.fi 



Prästens lilla son noterar att pappa alltid ber på m
orgonen innan söndagsgudstjänsten. –

 Jag ber G
ud om

 att han ska ge m
ig en bra predikan, 

förklarar pappan, varpå pojken frågar: –
 Varför hör då G

ud aldrig din bön?

NÄSTA VECKA berättar vi om hur det är att vara ung och bäva för 
att släktingarna ska fråga: Vad sysslar du med?

I Mellanöstern 
förknippas tehus 
vanligen med män. 
I Jakobstad är det 
kvinnorna som 
samlas i försam-
lingens tehus varje 
måndag.

TEXT: JOANNA ÖHLAND 
FOTO: CAROLINA HUSU

I köket i Jakobstads svenska 
församlings ungdomsutrym-
me doftar det gott. I dag bjuds 
det på te, smörgåsar och våff-
lor med sylt och grädde. Men 
det är inte tonåringar som 
samlas här en måndagkväll 
som denna, måndagarna är 
reserverade för Tehuset. Då 
fylls lokalen av invandrar-
kvinnor och barn.  

Trebarnsmamman No-
ra har bott nästan hela sitt 
liv i Finland. Hennes familj 
kom till Finland från Kosovo 
för 24 år sedan, när hon ba-
ra var fem år gammal. Hon 
kommer nästan varje vecka 
till Tehuset.

– Här får jag lite egen tid 
och barnen ser fram emot att 
komma hit, förklarar hon.

Denna gång kommer hon 
med goda nyheter. Hennes 

systers man har fått uppe-
hållstillstånd.

Dunia från Irak är också 
trebarnsmamma. Hon vän-
tar ännu på besked för sig och 
sin familj. I ett år har hon varit 
i Finland. Hemma i Irak job-
bade hon som lärare och hen-
nes man som advokat. Här ser 
hennes dagar helt annorlun-
da ut. Väntan känns, som för 
många andra, lång, men hon 
försöker att inte känna efter 
så mycket. För henne är män-
niskorna vid Tehuset mycket 
viktiga, eftersom hennes släkt 
är så långt borta.

– De har blivit som min fa-
milj, säger hon.

Väntan, spänningen och 
sorgen över vissa asylbe-
sked är ständigt närvaran-
de. 

– Det är en del av varda-
gen i Tehuset, säger Mari-
anne Sandström som är di-
akonissa i Jakobstads svens-
ka församling. 

Hon tillägger att asylbeske-
den nästan är det första man 
frågar om när man träffas.

Lite har de också behand-
lat situationen i kvinnornas 

hemländer.
– Det kommer så nära när 

de har vänner och familj där. 
Man hör på nyheterna på ett 
annat sätt nu, tycker Sand-
ström.

Vill prata med finländare
Bland invandrarkvinnorna 
sitter även några finländska 
kvinnor, både unga och gam-
la, med namnlappar i form av 
röda pappershjärtan fastnåla-
de på sina tröjor. Deras upp-
gift är att samtala med invand-
rarkvinnorna. Det är en vik-
tig uppgift, för alla kvinnor jag 
talar med under kvällen säger 
samma sak – de kommer till 
Tehuset för en pratstund, gär-
na med finländare. 

– Det skulle behövas fler 
finländska kvinnor som ba-
ra kommer och pratar, säger 
Nina Vikman som tillsam-
mans med Margareta Lilje-
strand ansvarar för serve-
ringen denna kväll.

De samtalar gärna så 
mycket de hinner, men kö-
ket upptar den mesta av ti-
den. Båda är pensionärer och 
tycker det känns bra att kun-
na göra nytta i församlingen. 
Att det dessutom är roligt är 
de också överens om.

En vanlig måndag sam-
las mellan 30-50 personer 
vid Tehuset, barnen med-
räknade.

– För ett tag sedan hade 
Tehuset ettårskalas, då var 

vi 75 personer här, berättar 
Marianne Sandström. 

Varje måndag kväll har ett 
tema eller program av något 
slag. Tidigare har de exempel-
vis behandlat frågor som rätt 
klädsel inför vintern eller blå-
bär och vad man kan göra av 
dem. Denna gång har Tehuset 
en inbjuden gäst. Elin Blom-
qvist jobbar med att integrera 
invandrare genom idrott och 
motion.

– Kanske vi ska ha som mål 
att alla här ska ha prövat att 
åka skidor inom de närmaste 
åren? Jag hjälper er att skaffa 
skidor, lovar Blomqvist. 

Behöver kontaktnät
Vid ett av borden sitter Alex-
andra Klemets och översät-
ter till engelska det Blomqvist 
säger. Tehuset är ett verkligt 
språkbad. Förutom svenska, 
finska och engelska talas här 
bland annat farsi och arabis-
ka. Under programmet för-
söker kvinnorna gruppera 
sig enligt språk runt någon 
som kan tolka. Ofta ordnas ett 
program av praktisk karaktär 
så som pyssel eller bakning. 

Initiativet till Tehuset kom 
från Alexandra Klemets. 
Hon upplevde att det fanns 
ett behov av en kvinnogrupp 
hos invandrarkvinnorna ef-
tersom de tillbringar mycket 
av sin tid i hemmet.

– De behöver komma ut, 
få ett kontaktnät och skapa 

vänskapsrelationer. För-
hoppningsvis fortsätter det 
utanför Tehuset.

Många av invandrarkvin-
norna vid Tehuset är musli-
mer. Fastän verksamheten 
ordnas av kyrkan, kan var-
ken Sandström eller Klemets 
ändå påminna sig om att nå-
gon av kvinnorna skulle ha 
upplevt det som en hög trös-
kel att komma till Tehuset. 
Flera av de muslimska kvin-
norna berättar däremot att 
de också besöker andra kyr-
kor i staden och någon säger 
att de i sitt hemland gick till 
kyrkan då och då, eftersom 
de har kristna vänner där.

Men Klemets tror att det 
fortfarande finns många 
kvinnor i Jakobstad som är 
mycket isolerade och in-
te har hittat sin plats i sam-
hället.

– Jag hoppas att de skulle 
hitta hit eller till något lik-
nande forum där de får stöd 
och vänner.

All kärlek vi kan ge
Idén om att kalla verksam-
heten för Tehuset kommer 
från Soheila Fors självbiografi 
Kärleken blev mitt vapen. Fors 
driver flera tehus för utsatta 
invandrarkvinnor i Sverige.

– I Mellanöstern är tehus 
bara förknippade med män, 
förklarar Sandström och till-
lägger att de ville att kvinnorna 
nu också skulle få gå på tehus.

Framför de stora fönstren 
mot vägen sätter de varje 
måndag upp tygskynken, så 
att de kvinnor som har hu-
vudduk ska vara fria att ta 
dem av sig om de vill.

Lika mycket som Tehuset är 
ett språkbad, är det ett ”kul-
turbad”. På Tehuset lär sig bå-
de finländare och invandrare 
om varandras kulturer, men 
kanske viktigast är de livsö-
den de får dela. Många av in-
vandarkvinnorna har gått 
igenom svåra saker.

– De behöver få all kär-
lek och omsorg vi kan upp-
båda, säger Sandström med 
eftertryck.

Livet över en kopp te
teHuset i Jakobstads församling samlar varje vecka tiotals kvinnor som på grund av krig eller andra svårigheter funnit sin väg till Österbotten. 

”De har blivit som 
min familj.”
Dunia

TEHUSEN I SVERIGE

• Fungerar som en mötes-
plats för kvinnor från olika 
religioner och bakgrunder 
och finns i Karlskoga, Jön-
köping och Karlstad.
• Drivs av Khatoon, en ide-
ell förening som arbetar för 
att bryta invandrarkvinnors 
isolering och integrera dem 
i det svenska samhället.
• Grundades av Sohei-
la Fors som föddes 1967 in i 
en kurdisk feodalherresläkt 
i Iran. Hennes liv har präg-
lats av krig och misshandel 
och hon har skrivit boken 
”Kärleken blev mitt vapen”.

www.raitismaja.fi
0400 126 830
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