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Sid LEDAREN: I en tid som känns orolig och osäker står
de som samlas till bön för en långsamt verkande
motståndsrörelse.
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PROFILEN: MATIAS UUSISILTA
”Jag mötte människor och samtalade med vänner som kunde ifrågasätta mitt sätt att tänka.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Att tillsammans
våga bygga hopp
det är många som går omkring med
en känsla av att världen ter sig väldigt mörk just nu.
Krigshärdar har det alltid funnits.
Ändå rör den våldsvåg som terrororganisationen Isis har satt igång
vid något som kränker människovärdet i grunden. Det hat som systematiskt utsätter oskyldiga för det värsta av det värsta, som
utplånar historia genom att förstöra minnen som
inte går att återfå.
Det vanvettigt meningslösa och utstuderat
grymma. Skuggorna skrämmer, kanske allra
mest därför att de avslöjar att sådan, just sådan,
kan människan också vara.
Du och jag.
Maktskiftet på presidentposten i USA reser stora frågetecken. Redan de första spåren av den nya
presidentens agerande förskräcker. Bland annat
har han stängt den webbsida som upplyser om
Vita husets främjande av jämlikhet på alla plan
för funktionshindrade.
Enskilda handlingar kastar långa skuggor över
den tillit som borde finnas till en av världens mäktigaste ledare. Så lite det krävs för att släcka hopp.
Ja, men också för att tända det.
var ska man söka hoppet?
För snart sjuttio år sedan satte schweitzaren
Roger Schutz igång en ekumenisk rörelse, som
sedan dess har rullat över hela världen. Senare
skulle han, Taizékommunitetens grundare, kallas
broder Roger. Den stillsamma eld han tände, i Taizérörelsens karakteristiska andaktsliv, sånger och gränsöverskridande gemenskap,
har lockat tusentals och åter
tusentals unga vuxna att ta
den till sig, inte bara som en
kick för ett par veckor om
året, utan som en livshållning och ett andligt arbete
som de bär med sig till sina
respektive länder.
För ett par veckor sedan hölls rörelsens årsmöte
i Lettland, ett land vars historia är sargad och konfliktfylld, inte minst för den lokala kyrkans del.

Vågade
ändra
åsikt

Ungdomsarbetet finns inte till för att församlingen
behöver ungdomar, utan för att ungdomarna behöver
församlingen. Det säger Matias Uusisilta, som vill jobba
för mer inklusivitet och jämställdhet i kyrkan.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

”Så lite det
krävs för att
släcka hopp. Ja,
men också för
att tända det.”

BÖN kan hela. Bön kan förvandla. Bön kan också förena.
Vid samlingarna lästes broder Alois, som leder
kommuniteten sedan 2005, Att tillsammans öppna hoppets vägar. Det är inte bara en vacker tanke, det är en viktig sådan. En mänsklighet som
tappar både hopp och tilltro till möjligheten att
arbeta tillsammans slungas in i mörkret. Där är
bön i all sin stillsamhet en långsamt verkande
motståndsrörelse.
för hoppets låga kan bäras vidare, också där döden kommer emot. Taizés grundare höggs ihjäl av
en sjukdomsdrabbad kvinna under en gudstjänst.
Lågan, däremot, dog inte.
Förmågan att bära hopp tillhör oss alla.
Och rätten att hoppas har var och en kvar.
Hur mörkt det än blir.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

En Facebookdiskussion om könsroller
på skriftskolläger ledde till att Matias Uusisilta tillsammans med ungefär tio andra personer grundade rörelsen Feministinen kirkko (feministisk kyrka) i augusti förra året.
– Många av oss hade länge gått
och tänkt på att en feministisk rörelse behövs i kyrkan. Diskussionen
i sensomras gjorde helt enkelt att vi
fick ändan ur vagnen.
Det var bland annat ett populärt
konfirmandmaterial på finska som
väckte debatt.
– I materialet beskrevs på ett rätt
karikerat och stereotypt sätt på vilket sätt flickor och pojkar förbereder
sig inför konfirmationen. Jag tror inte att avsikten varit ond, men det är
helt enkelt någon som inte tänkt sig
för. Omedvetenhet är ett stort problem, och den måste vi göra något åt.
Matias Uusisiltas intresse för feminism väcktes för några år sedan.
– Jag har aldrig tyckt om den mansbild som finns i Finland, den där mannen förväntas ha få känslor, vara rationell och förhoppningsvis också soldat. Den rollen är för trång. Jag
började intressera mig för vilka slags
samhällen det är som producerar vilka slags män och vilka slags kvinnor.
Jag insåg att feminism också är något
för mig som vit man.
Gruppen skapade en blogg och den
Facebooksida som är deras främsta
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U-sväng

Ett antal personer har också uttryckt
sin besvikelse. Matias Uusisilta säger
att han förstår dem som tycker att kyrkan inte ska hålla på med feminism.
– Jag förstår dem mycket väl. För bara ett par år sedan var jag själv väldigt
konservativ. Jag hade vuxit upp i sammanhang där det var naturligt att tolka
Bibeln på det viset. Länge var jag till exempel emot den jämlika äktenskapslagen. När jag vikarierade som ungdomsarbetsledare i församlingar undervisade jag konfirmanderna i enlighet med
min övertygelse.
Men något hände.
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informationskanal.
– I det här skedet är vårt mål främst
att öka medvetenheten inom kyrkan,
men vi vill också rikta oss utåt. Under
hösten har vi bland annat jobbat för
att kyrkan ska omfatta den könsneutrala äktenskapslagen och viga personer av samma kön. På sikt vill vi också producera material som kan användas i till exempel konfirmandundervisningen.
Initiativet har mottagits väl.
– Vi har fått mycket mer feedback
än vi väntat oss. Till exempel människor som jobbar i församlingar utanför huvudstadsregionen, kanske konservativa sådana, har berättat för oss
att bara det att vi finns är ett stöd för
dem.
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– Jag växte i tro och omvärderade
mycket av det jag tidigare tyckt och
tänkt. Jag mötte människor och samtalade med vänner som på ett övertygande sätt kunde ifrågasätta mitt sätt
att tänka.
Det var särskilt en pastor på ett av de
skriftskolläger där han jobbade som en
sommar ifrågasatte honom.
– Det som var avgörande för mig var
att jag insåg att nästankärleken inte förverkligades som den borde i min tidigare tankemodell. Jag har goda vänner,
som tänker på samma sätt som jag gjorde tidigare, och många av dem är härliga och varma människor. Men för min
egen del måste jag byta riktning. Det var
inte lätt att erkänna det för mig själv
och för andra, men jag gjorde det ändå.
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Nu ser han sin bakgrund som en rikedom.
– Det är värdefullt att ha vänner
med många olika åsikter. Jag har stor
förståelse för att människor tänker
olika.

Hamnat på efterkälken

Matias Uusisilta är utbildad ungdomsarbetsledare och har just påbörjat ett
vikariat som specialungdomsledare i
en finsk församling i Esbo.
Att han valde att jobba med just
ungdomar i kyrkan har att göra med
hans egen ungdomstid.
– För mig var församlingen en fristad, ett ställe där jag fick vara mig
själv. Jag vill ge det vidare till andra.
Hans dröm är att kyrkan ska kun-

Matias uusisilta
vill ge en röst åt
dem som inte
hörs.
– Det är dags
för oss män att
stiga åt sidan och
ge utrymme åt
andra.

Nicklas Storbjörk till Kyrkpressen
utnämning. Pedersörebördiga journalisten Nicklas
Storbjörk har utnämnts till
redaktionssekreterare vid
Kyrkpressen. Storbjörk har
jobbat länge på Jakobstads
Tidning och Österbottens
Tidning, bland annat som
nyhets-, redaktions- och
nattchef. Från 2010 till 2013
drev han som vd och ansvarig utgivare annonsbaserade Dagens Tidning.

na vara inklusiv, att alla ska känna sig
välkomna. Men kyrkans ungdomsarbete är på många sätt i ett brytningsskede.
– För tio eller tjugo år sedan var det
fortfarande så att tonåringar kom till
församlingens ungdomsarbete för
att hänga och träffa andra ungdomar. Men numera har de kontakt
med varandra via sina mobiler och
behöver inte en fysisk träffpunkt på
samma sätt.
Han säger att kyrkan i det avseendet hamnat på efterkälken och att
den måste hitta nya metoder att nå
de unga.
– Och vi måste utgå från de ungas
behov. Ungdomsarbetet ska inte finnas till för att församlingarna behöver

ungdomar, utan för att ungdomarna
behöver församlingen. Det är viktigt
att komma ihåg.
De som är aktiva i församlingens
ungdomsarbete är ofta sådana som
trivts på skriftskollägren och vill ha
en fortsättning på det de upplevde där.
– Det är självklart att kyrkan ska
tjäna dem, men vi måste också inse
att det är många som hamnar utanför, som inte hittar till församlingen.
Han tror att en nyckel kan vara uppsökande verksamhet, plus ökat samarbete med kommunen och olika organisationer.
– Vi ska möta ungdomarna där de
är, ta hand om unga på stan, ge dem
skjuts hem, se till att de har vad de
behöver.

Sjundeå svenska fick ny herde
Sjundeå. Sjundeå svenska
församlings nya kyrkoherde
Tom Bergman insattes i sitt
ämbete i söndags.
I en intervju för tidningen Västra Nyland säger
Bergman att församlingens ekonomi är i balans
och att alla pusselbitar nu
fallit på plats. Ändå tror
han att Sjundeå svenska församling småningom kommer att förlora sin

Tom Bergman välsignas. FOTO: FRIDA FLYTHSTRÖM

MATIAS UUSISILTA
24 ÅR.
SPECIALUNGDOMSLEDARE I TAPIOLAN SEURAKUNTA.
EN AV DEM SOM GRUNDADE RÖRELSEN FEMINISTINEN KIRKKO I
AUGUSTI FÖRRA ÅRET.
ORDFÖRANDE FÖR UNGDOMSNÄTVERKET CHANGEMAKER, SOM HÖR
TILL KYRKANS UTLANDSHJÄLP.

självständighet och ingå i
en större helhet.
– Om tjugo år är det
osannolikt att det finns en
svensk kyrkoherde i Sjundeå. Även tio år är ett frågetecken. Under nästa årtionde tror jag att församlingen får så stora utmaningar att den måste slås
ihop med något större, säger han till VN.
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Förening
samlar
kristna
afghaner
MISSION. Intresset för den kristna tron
ökar bland afghanerna. För att möta behovet behöver den afghankristna föreningen i Finland medarbetare.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
– Hittills har vi skött allt på frivillig
väg. Men nu räcker det inte längre. Vi
har för mycket arbete och akut behov
av hjälp, säger föreningens ordförande Zarpadshah Nuri.
När föreningen Afganchristian fellowship in Finland registrerades 2013
bestod den av fyra personer. I dag har
den hundra medlemmar.
– Vi känner oss bönhörda. Med hjälp
av Jesus ökar antalet afghanska kristna
nästan dagligen, säger Nuri. Men trots
att vi lever i ett kristet land är det fortfarande många afghaner som är hemligt kristna.
Därför är det också svårt att uppskatta antalet kristna bland afghanerna i
Finland. I sin gemensamma uppskattning landar Nuri och föreningens sekreterare Miragha Sediqi på mellan 300
och 600 kristna afghaner. Totalt uppskattas det finnas mellan tio- och femtontusen afghaner i Finland.
– För att möta alla nykristna och dem
som är intresserade av den kristna tron
behöver vi resande missionärer. Vi har
tre medlemmar som på egen hand studerar teologi och brinner för att sprida
evangeliet om Jesus Kristus, säger Nuri.
Föreningen efterlyser nu församlingar som är villiga att finansiera gemensamma missionärer som kan jobba både med afghaner och iranier.
– Tiden har förändrats och den digitala tekniken gör att vi tryggt kan missionera från Finland. Jag har gjort fyra teveprogram för Sat-7 som sänds ut.
Jag skulle gärna göra flera, men har inte tid. Också med det behöver vi hjälp.
Föreningen har också börjat samarbeta med radiokanalen Fyren i Vasa
om bibelundervising på persiska. De

är aktiva på Facebook och har egen
webbsida.
– Vårt arbete sprids som ringar på
vattnet utanför Finlands gränser. Genom människorna som kommer hit får
vi nya kontakter till landsmän runtom
i världen. Jag själv har kontakt med tusentals vänner i Afghanistan och på olika håll i världen, säger Nuri.

Jakobstad föreningens centralort

”Det viktiga är
att de muslimer
som blir kristna känner Jesus som sin frälsare.”
Zarpadshah Nuri

Föreningen har en kandidat som de vill
anställa. Han är afghan och har bott i
Finland i åtta år. Han säger upp sig från
sitt arbete på posten i Brahestad och
flyttar till Jakobstad i februari. I Jakobstad ska han utveckla föreningens administration och börja resa runt i landet för att undervisa afghaner om den
kristna tron. I Jakobstad verkar redan
Zarpadshah Nuri och Miragha Sediqi.
– Vi har en kandidat men ingen ekonomi. Som bäst håller vi på att söka lägenhet och verksamhetsutrymme åt
honom. Vi har ett litet kontor i pingstkyrkan, men vi behöver ett större samlingsutrymme som är öppet alla dagar,
säger Nuri.

– Vi har inte resurser att nå ut till alla
kristna afghaner i Finland. Vi måste få
en resande pastor för dem, säger Sediqi.
Hittills har Nuri och Sediqi med flera
undervisat och stött sina landsmän vid
sidan om sina heltidsarbeten. Det har
blivit långa dagar och många samtal.
Nuri är läkare och har bott i Finland
sedan 1995. Året därpå kom har till tro.
Sediqi kom till tro i Aten på väg till Finland och har bott i Jakobstad i nio år.
Till vardags kör han taxi.
– Nu går föreningen inte att sköta på
frivillig bas längre. Den utvecklas, den
måste centraliseras och ha en administration. Vi behöver egentligen tre anställda som kan resa runt och missionera. Men vi har inte pengar att ens anställa en person, säger Nuri.
Föreningen vädjar nu med ett brev till
församlingar och föreningar om ekonomiskt för stöd arbetet.
– Vi har inte stora krav, men behovet är akut. Folk blir döpta på olika håll
i Finland och kontinuiteten är väldigt
viktig. Vi behöver stöd i alla former. Allt
byggs upp från noll, säger Nuri.
Nuri ser det som ett bra tillfälle att

missionera bland afghaner och asylsökande just nu.
– Vi vet inte hur länge det tillfället
varar. Snart börjar utvisningarna. Just
nu är de sårbara och lyhörda. Då de söker upp oss börjar vi alltid med att tala om den kristna tron. De är villiga att
lyssna, och det ger en del hopp. Herren
använder situationen och de blir berörda av undervisningen. Det här tillfället bör vi ta vara på. Vi vet ju inte vad
som kommer att hända dem. Eftersom
vi kan språket och känner länderna de
kommer från har vi lättare att nå dem.

Mission och integration

Tidigare sökte föreningen upp afghanerna i Finland. Nu har det svängt så att
allt fler afghaner söker upp föreningen.
– Det är ett Guds under att de får kontakt med oss, även från utlandet.
Därför gör föreningen inte bara ett
missionsarbete utan också integrationsarbete.
– Vi undervisar också om lagar och
kultur, säger Nuri. Då de berörs av den
äkta kärleken som finns i Jesus kommer
integrationen inifrån. Det vet jag själv

BISKOPSVAL HELSINGFORS

Ny biskop väljs
i augusti

I höst får Helsingfors stift
en ny biskop. Jaana Hallamaa, professor i socialetik vid Helsingfors universitet, har meddelat att hon
ställer upp i valet. Hallamaa, som också är präst
och delegat i kyrkomötet

FOTO:CHRISTA MICKELSSON

har utmärkt sig bland annat som förespråkare av
kyrklig vigsel av homosexuella.
– Men jag anser att vi
bör komma från uppdelningen i liberala och konservativa. När en människa en gång får en stämpel,
är det en ursäkt för att inte längre lyssna på henne,

säger Hallamaa till tidningen Kotimaa.
Biskopsvalets första omgång hålls den 16 augusti,
och den 12 november vigs
den nya biskopen. Den nuvarande biskopen i Helsingfors, Irja Askola, går i
pension till hösten.
Kandidater till biskopsvalet kan nomineras mel-

lan 15 mars och 15 maj. För
att ställa upp en kandidat
krävs trettio röstberättigade personer. Den som nomineras måste vara präst i
Finlands evangelisk-lutherska kyrka.
Rösträtt i valet har alla
präster och lektorer i stiftet, samt lika många lekmän.

AKTUELLT 5

KYRKPRESSEN TORSDAG 26.1.2017 • NR 4
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Respektfull debatt
om svåra frågor
PÅVERKA. Ungdomens
kyrkodagar talade för
jämlikhet, digitalisering
och förnyelse, men få av
besluten var helt okontroversiella.
TEXT: EMELIE MELIN
FOTO: CHRISTA MICKELSSON

Afghanföreningens
ordförande
Zarpadshah Nuri
och sekreterare
Miragha Sediqi
har heltidsarbete
och behöver
hjälp med att
undervisa sina
landsmän.

som före detta muslim och utlänning.
När människor kommer till tro får de
en ny identitet i Jesus. De känner sig
som en del av samhället och inte längre som främlingar.

Vill riva murarna

Föreningens vision är att det ska finnas en person som ansvarar för undervisningen på orter med en större koncentration afghaner, som till exempel i
Esbo, Vasa, Jakobstad och Uleåborg. På
en del orter finns redan frivilliga som
gör det, men inte på alla.
I Lahtis har några frikyrkor gått ihop
för att anställa en kristen afghan som
ska söka upp och undervisa sina landsmän i södra Finland.
Föreningens policy är att var och en
går till den församling där man känner sig hemma.
– Vi talar inte om kristenhetens olika grenar. Vi talar om Jesus. Det viktiga är att de muslimer som blir kristna känner Jesus som sin frälsare. Vi vill
riva murarna inom kristenheten, också här i Europa. Splittringen kommer
inte från Gud, säger Nuri.

KARLEBY UNGDOMSARBETSLEDARE

Inget besvär mot domslut

Församlingsrådet i Karleby svenska församling fogar
sig i att Helsingfors förvaltningsdomstol upphävt anställningen av tf ungdomsarbetsledaren på tre år.
Efter omröstning med siffrorna 6-3 beslöt församlingsrådet att inte besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen.
Församlingsrådet tog under mötet senaste vecka inte ställning till när tjänsten lediganslås.
Förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kyrklig
visstidsanställning bara får göras för ett år i taget.

Sträva efter förnyelse och digitalisering i konfirmandarbetet och jobba för jämlikhet
i församlingen, var budskapet från Ungdomens kyrkodagar 2017 till församlingarna i Borgå stift.
UK vill uppmuntra församlingarna att bryta stereotypa könsroller och inte diskriminera på grund av
utbildning, bakgrund, sexuell läggning eller handikapp. En del ombud lyfte
upp nyttan med könsindelade grupper i ungdomsarbetet, och vikten av kvinnliga respektive manliga förebilder för unga. Majoriteten av ombuden tyckte ändå
det var befogat att påminna
församlingarna om att sträva efter jämlikhet.
– Som jag uppfattar den
här frågan handlar det till
exempel om att inte automatiskt be en pojkledare
sätta på bastun och flickorna att fixa kvällstéet, sade Vasa svenska församlings
ungdomsarbetsledare Sofia
Böckelman.
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag av UK att utreda möjligheterna att utveckla en
mobilapplikation för konfirmandarbete.
– Jag tror det är en bra grej.
Vi måste ändå komma ihåg
att trots att världen blir allt
mer teknologisk har inte alla
en smarttelefon, kommenterade Pederöre församlings
ombud Emma Björklund.
Förslagen om tillfälliga
kvoter för unga i kyrkomötet och mer öppenhet i anställningen av säsongsarbetare var två andra ärenden
som UK beslöt att föra vidare
till församlingarnas och kyrkans beslutsfattare.
– En del församlingar använder hemsidor, andra använder Facebook – idén är

Många timmar i plenisalen och många svåra frågor. Ombuden som deltog i den 49:e
upplagan av Ungdomens kyrkodagar tog sina förtroendeuppdrag på allvar.
inte att ta bort det vi redan
har utan bara göra det lättare att samarbeta, motiverade Patrick Koski från Petrus församling en gemensam
annonsering av församlingarnas sommarjobb.

Ekofasta och äktenskap

UK representerar unga i församlingarna i hela Borgå stift
och är ett forum där många
olika åsikter och röster har
en chans att komma till tals.
Knappt någon fråga som togs
upp under de tre dagarna på
Lärkkulla var helt okontroversiell.

Anton Westerlund från
Matteus församling gav uttryck för den strävan efter
gemenskap och förståelse
som ändå präglade diskussionerna.
– Jag vill be er: lyssna på
vad människor har att säga!
Var tillräckligt modiga för att
lyssna till människor i stället
för att sätta dem i lådor och
forma bilder av vad ni tror
de har att säga.
UK fattade beslut om att
inleda varje års förhandlingar med en påminnelse och bön om att det arbete UK gör ska präglas av

Bibelns centrala budskap.
På temat Ekofasta delade ombud tips för en hållbar livsstil. Ett initiativ som
väckte mycket diskussion
handlade om hur uttryck
som ”konservativ” och ”liberal” används för att kategorisera människor i kyrkan.
För två år sedan röstade
UK för att uppmana kyrkomötet att tillåta kyrklig vigsel av samkönade par – men
hur församlingarna ska förhålla sig till den nya äktenskapslagen var även i år en
fråga som uppenbart delade
åsikterna bland ombuden.

UNGDOMENS KYRKODAGAR

Alina Blomberg
valdes till
ordförande
Årets upplaga av Ungdomens kyrkodagar gick av
stapeln i Karis förra helgen.
På fredag förmiddag
valdes Alina Blomberg från
Esbo svenska församling

FOTO: CHRISTA MICKELSSON

till ordförande för UK 2017.
Emma Lidman från Sibbo svenska församling blev
vice ordförande i valet där
fyra kandidater var uppställda.
Ossian Beukelman från
Solf församling valdes till
sekreterare.
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3 FRÅGOR TILL

Clas
Abrahamsson
Domkapitlet i Borgå
stift har utrett församlingssammanslagningar i
Östnyland. Vilket är resultatet?

– Slutsatserna i de utredningar som gjorts är de
samma: det bästa alternativet är att det grundas två församlingar på
området, en finsk och en
svensk. De svenskspråkiga församlingar som skulle sammanslås är Lovisa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors.

Hur kommer ärendet att
framskrida?

– Den 15 februari sammankallar vi alla förtroendevalda och anställda i församlingarna och samfälligheten till
ett stort tvåspråkigt infomöte i Lovisa kyrka. I
mars kommer domkapitlet antagligen att formellt ta initiativ till sammanslagningen. Efter det
skickar vi initiativet på en
utlåtanderunda till församlingarna. Vårt konkreta förslag skickar vi
sedan till Kyrkostyrelsen i
april. Vi hoppas att de fattar sitt beslut någon gång
på hösten. Tanken är att
sammanslagningarna träder i kraft från och med
början av 2019. Hösten
2018 hålls församlingsval
och då kan nya förtroendevalda väljas till den nya
svenska och den nya finska församlingen.

Vilka reaktioner har
domkapitlet fått?

– Dessa planer kommer
inte som en överraskning för någon, även om
det nog förekommer farhågor om vad det kommer att betyda för de nuvarande församlingarna,
i synnerhet i Lappträsk
och Liljendal som ligger lite på sidan om. Vi gör allt
vi kan för att säkra verksamheten på de orterna i
framtiden, men till saken
hör att det endast är den
nya svenska församlingen
som kan besluta om den
saken.
¶¶Christa

Mickelsson
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Ett år med Förintelsen – s
FÖRINTELSEN. I Haifa i Israel finns
numera en utbildning som fokuserar
på forskning i Förintelsen. Programmet
grundades i grevens tid.
– Överlevarna är nu väldigt gamla, och
om några år är de borta, säger doktor
Yael Granot-Bein.
TEXT: JOANNA NYLUND
Universitetet i den nordisraeliska staden Haifa ligger högt uppe på ett berg.
På tjugoandra våningen i en skyskrapa med hisnande utsikt över Medelhavet huserar Weiss-Livnat International MA
program in Holocaust Studies.
Sedan några decennier tillbaka finns
det på flera håll i världen akademiska
utbildningar som fokuserar på att forska i Förintelsen, men i Israel grundades
en sådan först för fyra år sedan. Syftet
är att utbilda pedagoger och forskare som på olika sätt kan föra kunskapen om Förintelsen vidare till nya generationer.
Programmet leds av historikern
doktor Yael Granot-Bein, som även
är en av grundarna.

Studenter på
besök i koncentrationslägret
Birkenau. FOTO:
The Weiss-Livnat
International
MA program in
Holocaust Studies, University
of Haifa

Ert magisterprogram är den första internationella utbildningen om Förintelsen i
Israel. Vad motiverade er att starta den?
– För fem år sedan bjöd en grupp av
oss akademiker in alla doktorander
i Israel, alla som på något sätt skrev
om Förintelsen, till en träff. Vi märkte då att de skrev om saker runt Förintelsen, men inte egentligen om den
– om lägren eller ghettona. Det berodde på att de bara kunde hebreiska och engelska. Med de språken kan
man inte studera Förintelsen. Till det
behövs jiddisch, tyska, franska, polska, italienska … Den unga generationen i Israel, precis som på annat håll i
världen, lär sig inte andra främmande
språk än engelska. Det har en negativ effekt på all historieforskning som
berör Europa. Man måste kunna leta i
arkiven och förstå deras innehåll. Vi
insåg att något måste göras, och ville
samtidigt öppna upp för internationella studenter genom att göra programmet engelskspråkigt.
I programmet ingår nu studier i jiddisch och tyska, samt möjligheten att
välja ytterligare europeiska språk.
– Vi insåg också att alla andra
akademiska program som behandlar Förintelsen samtidigt behandlar
folkmord i allmänhet. Det är enormt
viktigt att forska i folkmorden, det
behövs verkligen och vi har också kurser i andra folkmord inom ramarna för vårt program. Men Förintelsen är unik och förtjänar ett eget
program, säger Granot-Bein.
– En annan stor orsak till att pro-

HEBERLEIN LÄMNAR KYRKAN

”Smärtsam
skilsmässa”

Den svenska författaren,
teologen och debattören
Ann Heberlein meddelar i
en debattartikel i Expressen att hon lämnat Svenska kyrkan.
”Min skilsmässa från
Svenska kyrkan har va-

FOTO: christa mickelsson

rit utdragen och smärtsam,
men nu är vi färdiga med
varandra”, skriver hon.
Hon anser att Svenska kyrkan befinner sig i en
allvarlig teologisk kris. ”Vi
lämnar inte kyrkan för att
vi inte är kristna – vi lämnar kyrkan för att vi är
kristna”, skriver Heberlein.
Hon lyfter framför allt

fram kyrkoledningens allt
intensivare samarbete med
företrädare för andra religioner än kristendom och
den korruption som tycks
frodas i den del församlingar.
I en intervju för tidningen Dagen säger hon att
Svenska kyrkan har utvecklats i en riktning som

hon inte längre vill ställa sig
bakom.
– Jag har länge försökt
att påverka inifrån, men
man har inte velat lyssna. Och jag är bara en i en
kraftfull kör av kritiska röster, jag vet flera präster
som är rädda och som är
på väg att lämna kyrkan.
Hon kritiserar framför

allt Svenska kyrkans ledning med ärkebiskop Antje
Jackelén i spetsen.
– De senaste predikningar jag hört har mer varit politiska pamfletter och
brandtal. Förkunnelsen har
snarare stört min relation
till Gud på grund av att den
varit så sakpolitisk.
¶¶Sofia

Torvalds
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å vi inte ska glömma ”Evangelisk” viktigare
VÅGA FRÅGA

grammet blev till är att de sista överlevarna från Förintelsen nu är väldigt
gamla. Om några år är de borta, och
då flyttas ansvaret för deras berättelser vidare till nästa generation. Det
vill vi vara beredda på.
Förintelsen ägde rum för över 70 år sedan. Vad skulle du säga till någon som
undrar varför det fortfarande är relevant
att tala om den?
– Förintelsen är, till sin omfattning och
natur, en unik företeelse. Den gav upphov till själva begreppet folkmord. Och
mekanismerna som fanns på plats då
lever i högsta grad kvar. Vi judar är förstås vana att se på den som en del av
vår historia som inte får glömmas, men
det finns också så mycket med den som
är allmängiltigt, som berör mänskligheten i stort.
Kan du ge något exempel?
– Jag var nyligen i Florida och träffade
pedagoger som undervisar om Förintelsen vid högstadier där. De använde kreativa metoder för att förmedla budskapet bakom Förintelsen, själva kärnan i vad den kan lära oss. Aktivism, medborgarskap, rättvisa, mod,
att stå upp för varandra, att motverka
rasism – det var väldigt uppmuntrande för mig att höra vilka värderingar de
vävde in. Förintelsen är inte bara en judisk angelägenhet, om den nu någonsin varit det.
Vilka är det som kommer hit för att studera, vad motiverar dem? Har de själva
judisk bakgrund?
– Man skulle kanske tro det, men det
är väldigt blandat. I år har vi fler ickejudiska än judiska deltagare. Många av
dem är bekännande kristna. Jag blir
alltid lika rörd när studenterna berättar om sina motiv för att komma: de
har en uppriktig längtan att göra världen till en bättre plats. De ser att Förintelsen är något som angår alla, oavsett religion, och vill arbeta för att förhindra att det händer igen.

Mångsidigt perspektiv

Programmet i Haifa grundades i samarbete med Yad Vashem, Förintelsemuseet i Jerusalem, som också utför
omfattande forskningsverksamhet.
Det ettåriga programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att studenterna förutom att studera historia
även lär sig om Förintelsen via ämnen som till exempel pedagogik, litteratur, juridik, psykologi, antropologi och museologi.
I programmet ingår också praktikperioder vid olika museer, skolor och
arkiv – även museer i Europa, bland
annat i Berlin och Warszawa.
Studenterna representerar olika länder,
religioner och akademiska inriktningar.
Hur fungerar det i praktiken?
– För den som har ett öppet sinne är

¶¶STIG-OLOF

FERNSTRÖM
är pensionerad
präst och svarar
på läsarfrågor om
bibeln.

Yael Granot-Bein leder magisterprogrammet i Förintelsestudier vid Haifas
universitet. FOTO: JOANNA NYLUND

det en väldigt dynamisk miljö. Men
konflikter uppstår också när historien gör sig påmind. Tyskarna kan ha
fördomar om polacker, israelerna om
tyskar … ibland hettar det till! Men jag
brukar säga till dem att de kommer att
möta samma frågor och fördomar utanför klassrummet också, och behöver kunna tackla dem. Lära sig förstå
varandras perspektiv och överbrygga
skillnaderna.
Granot-Bein är väldigt intresserad
att höra om situationen i Finland, hur
man undervisar om Förintelsen här
och om det finsk-judiska samfundets historia.
– Hittills har vi inte haft en enda student från de nordiska länderna. Det är synd, för det skulle finnas
massor att forska i också i den delen
av Europa. Det skulle vara underbart
om någon från Finland ville komma
hit och studera med oss!

Då Luther revolterade mot den
katolska kyrkan handlade det om
att gå tillbaka till evangeliet i stället
för att förlita sig på den tradition
som vuxit fram inom den katolska
kyrkan, ”Kristi kropp”. Hur kom det
sig att vår nuvarande kyrka kallar sig
”evangelisk-luthersk” i stället för
”lutherskt-evangelisk”? En luthersk
kyrka kan ju inte gärna vara annat
än evangelisk medan evangeliska
kyrkor inte behöver vara lutherska
(de kan ju vara t.ex. kalvinistiska eller reformerta). Här finns antagligen
en historisk orsak, men vilken?

Frågan är intressant. När reformationen gick fram i Tyskland
på 1500-talet framhöll reformatorerna att de var evangeliska i motsats till katolikerna. Våra lutherska bekännelseskrifter använder ordet evangelisk om den tro som de representerar, där talas inte om det lutherska.
Det är tydligt att benämningen luthersk till en början var
ett skällsord som motståndarna använde sig av. Luther själv
ville inte att den evangeliska kyrkan skulle uppkallas efter
honom. Men reformationen
var inte någon enhetlig rörelse, och det blev med tiden ”Det evangeliska är
nödvändigt att skilja de olika det primära.
grupperingarna från varandra. Evangelisk-luthersk kom att bli benämningen på den
ena grenen, medan den reformerta som var mera splittrad
och inte hade någon enhetlig bekännelse, använde sig av
olika namn. De kallades till exempel hugenotter i Frankrike.

”

Svårt är att frångå gamla vanor. Så måste man väl förstå att
de lutherska kyrkorna i Norden betecknar sig som evangelisk-lutherska trots att det under några sekler inte fanns
verkliga alternativ. Det ska förstås så att det evangeliska är
det primära och viktigaste.

Vi talar ofta om den lutherska kyrkan, men Luther ville
inte att kyrkan skulle få hans namn. FOTO: SANNA KROOK

Fråga KP:s expertpanel
VI MINNS
• Den internationella minnesdagen
för Förintelsens offer firas i morgon,
den 27 januari.
• Förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades den 27 januari år
1945. År 2005 deklarerade FN dagen
som internationell minnesdag.

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

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Nostalgi
Vi högläste ut en lång
bokserie och katastrofen
var ett faktum. Varför tar
böcker slut,
fast man älskat dem så?
Varför förvandlas vi,
varför slutar vi
älska det som

förr var viktigt för oss?
Det var mitt barn som var
ledset och ville ha svar, och
jag kunde bara svara: Jag
vet hur det känns, men det
blir annorlunda.
Det var ju inte så tröstande, för det var precis
det han inte ville: förändras, förvandlas och sluta in-

tressera sig för det som just
nu känns livsnödvändigt för
honom.
När jag var barn tänkte
jag, precis som han, att jag
kunde få tiden att stanna
i ett evigt, välsignat, oförändrat nu genom att klamra mig fast vid de ting som
fanns omkring mig. Därför

protesterade jag mot varje bilbyte, soffköp och bortslängda leksak.
Nu vet jag att det är förgäves, men jag vet också
att det är något man måste
lära sig alldeles själv, med
åren.
Och varför vet jag det?
Döden, är mitt svar. Al-

la de som dött. Jag har en
del av deras ting, men tingen är mer döda än de som
jag älskat.
Ändå kan mitt minne få
dem att återuppstå i minsta detalj: en plötslig glimt av
en vårvinterdag, ett leende,
en rörelse, en blick.
Och i bakgrunden, som

en ton som vibrerar genom
tiden, ljuder säkerheten om
att det finns en plats där jag
återfinner allt det förlorade:
dem som dött, allt det jag
älskat, allt det nödvändiga – och att all saknad där
kommer att sopas bort med
ett stort svisch som får oss
alla att brista ut i skratt.
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TAIZÉMÖTE. En nyårshelg i ett av de baltiska grannländerna? Tillsammans med 12 000 andra? Topi Haarla var en av ungefär 20 som
reste från Finland till Riga.
– För mig är poängen med Taizés Europamöten att be och träffa
människor, säger han.

Två kvadratmeter räcker
TEXT: ANNA BRAW
FOTO: WIESIA KLEMENS
För 39 år sedan bjöd den ekumeniska
kommuniteten i Taizé in till sitt allra
första nyårsmöte i en europeisk storstad. Broder Roger, kommunitetens
grundare, ville starta vad han kallade
”en pilgrimsfärd för tillit på jorden”.
Många av kommunitetens vänner var
fast i sina hemländer i östra Europa. De
första nyårsmötena samlade ungdomar
från Västeuropa.
Samtidigt reste bröder och volontärer hela tiden in bakom järnridån för
att knyta kontakter, delta i kristna gemenskapers samlingar, lämna över biblar och fråga hur de bäst skulle kunna
stötta församlingar och enskilda.
I slutet av 1980-talet fick Europa en
ny karta, och i mitten av 1990-talet
blev Europamötena många unga vuxnas första resa över den gamla gränsen.
Mötet i Paris nyåret 1994–1995 samlade ungefär 120 000 deltagare.
Och nu, för första gången, hålls ett sådant möte i ett av de baltiska länderna.
– Det här är mitt åttonde möte, berättar Topi Haarla från Helsingfors. Ett
par gånger har jag varit vanlig deltagare,
och oftast har jag kommit för att hjälpa till med något. Den här gången arbetar jag lite grann under själva mötet
och är med och packar ner dekorationerna när allt är slut.

Bön och gemenskap

Han är en av ungefär tjugo deltagare från Finland – en mycket liten skara jämfört med grupperna från till exempel Tyskland, Polen och Ukraina.
– För mig är poängen med Taizés Europamöten kombinationen av att be
och träffa människor, säger han.
– Jag har lärt känna så många, och
jag träffar alltid gamla vänner. Det är
över tio år sedan jag kom första gången, så en del av mina vänner från de
första mötena dyker inte upp längre,
och själv är jag egentligen för gammal …
Men här finns många vänner, och det
är viktigt för mig att träffa broder Stephen, som är den broder som har kontakt med Finland.
Det är unga vuxna, mellan 18 och 35
år, som är mötenas huvudmålgrupp.
Yngre tonåringar kan vara med bara
om de har gott om ledare med sig hela

”Det är en plats
där unga människors ögon
kan öppnas och
där de kan få
hjälp med att
söka sin väg i livet.”
Topi Haarla

tiden. Och att delta i hela programmet
kan vara något av en utmaning om man
inte är så resvan. Alla bor i värdfamiljer i och runt Riga. Programmet är utspritt över hela stadens centrum med
de två största böneplatserna, en mässhall på Kipsala-anläggningen och Rigas
arena, några kilometer från varandra.
– Jag köpte ett SIM-kort när jag kom
fram, och så har jag Google Maps här,
säger Kimiko från Japan och visar sin
telefon som hela tiden tipsar henne om
närmaste busshållplats med alla anslutningar.
Att ta emot 12 000 unga gäster har blivit en angelägenhet för hela Lettlands
huvudstad, men så är det också så att
idén kom härifrån. Taizékommuniteten
bjöd in till ett helgmöte för unga vuxna från de baltiska länderna och deras
grannländer i Riga i september 2014.
Drygt ett år senare skrev den katolske ärkebiskopen Zbgiņevs Stankevičs,
den lutherske ärkebiskopen Jānis Vanags, den lettiska baptistunionens biskop Pēteris Sproģis och den ortodoxa
kyrkans metropolit Aleksanders och
frågade om bröderna inte ville förlägga
det stora nyårsmötet till deras hemstad.
”Lettland befinner sig mellan västra
och östra Europa, som är mycket olika”, skrev de. ”Idag uppmanas vi mer
än någonsin att se de skillnaderna som
en anledning till rädsla snarare än som
något som berikar oss. Lettlands historia är full av sår och smärtsamma ögonblick, och spåren av dem syns fortfarande i samhället. Därför måste kärleken till Kristus vara det som bygger
broar mellan alla församlingar, kyrkor,
systrar och bröder här, så som Lettland
är förbindelsen mellan öst och väst.”

Rekordstort engagemang

I september kom några Taizébröder
till Riga för att börja förbereda mötet.
Tillsammans med dem kom två systrar från S:t Andreas-orden, den ignatianska ekumeniska orden som har
samarbetat med bröderna i många år
och som har hand om gästhemmet El
Abiodh och de kvinnliga volontärerna i Taizé. Och så en grupp volontärer,
förstås. Deras stora uppgift har varit att
hålla kontakten med stadens församlingar och hjälpa dem att organisera
mötets förmiddagsprogram och hitta värdfamiljer åt alla deltagare. ”Två
kvadratmeter räcker”, står det på ban-

deroller utanför några av kyrkorna.
– I början av december gick det fortfarande trögt, berättar en av S:t Andreas-systrarna. Vi hade en nödlösning
med gymnastiksalar och skolor, men
det är ju inte alls detsamma. Då gick
Lettlands president ut med en vädjan
i tv, och det märktes direkt att människor lyssnar till honom. Före jul hade
vi familjer åt alla deltagare!
En del av Europamötena har hållits i
städer där i stort sett alla kyrkor är katolska. Den här gången är den första i en
stad där många tillhör den ortodoxa kyrkofamiljen. Dessutom har sex baptistförsamlingar i Riga ställt upp som värdförsamlingar, och de tar tillsammans
hand om drygt en tiondel av deltagarna.
– Så stort har engagemanget från det
samfundet aldrig varit tidigare i Europamötenas historia, säger en av Taizébröderna. Vi är väldigt tacksamma!
Han berättar också att det inte bara
är församlingsmedlemmar som har anmält att de kan ta emot gäster – många
av värdfamiljerna har helt enkelt sagt
till i sin närmaste kyrka, och en del av
dem har inte mycket kontakt med någon församling annars.
Morgonbönerna hålls i församlingskyrkorna och leds av församlingsmedlemmar och mötesdeltagare. Sedan tar
alla fram det brev som broder Alois har
skrivit, ”Att tillsammans öppna hoppets vägar”. Det innehåller fyra förslag
för det kommande året, och vart och ett
av dem blir samtalsämne för en mötesförmiddag i smågrupperna.
Lunch äter alla var de vill i staden
– kvällen före har bröd, frukt, pålägg,
choklad och vattenflaskor (Rigaborna
rekommenderar inte sitt kranvatten)
delats ut. Sedan är det middagsbön i
den lutherska katedralen och i en av
hallarna på mässområdet Kipsala.
Workshop-sidorna i årets programbok innehåller många av de teman som
kommuniteten arbetar med på sina
veckolånga möten hemma i Frankrike: ”Att helt enkelt börja om igen – en
bibelreflektion”, ”Att ta emot migranter
och flyktingar”, ”Fram mot ett samhälle där alla integreras på ett bättre sätt”.
Men här finns också ett besök på det
nationella konstmuseet, ett besök i Rigas ortodoxa katedral, ett Hannukahfirande på det judiska museet och ”En
väg till frihet – Lettlands kamp under
den sovjetiska ockupationen”.

Topi Haarla har inte lyckats träffa alla sina landsmän i vimlet, men han berättar att gruppen från Fredrikshamn
arbetar med att förbereda ett internationellt möte i sin församling i slutet
av augusti.
– Så jag är extra glad att de är här,
säger han. Det är tråkigt att vi är så få,
och jag hoppas att jag ska få arbeta i
en församling där jag kan ta med mig
ungdomar till de här mötena, för det
är så underbart att vara en del i en jättelik grupp med unga kristna från så
många olika håll och att få be tillsammans. Men egentligen är det viktigare att många finska församlingsgrupper åker till själva Taizé.

En plats där ögonen öppnas

Sin egen första kontakt med Taizé och
den ekumeniska ungdomsrörelse som
har uppstått runt kommuniteten fick
han just tack vare sin hemförsamling.
– Jag är väldigt tacksam för att ungdomsledarna i Alberga i Esbo tog med
en stor grupp till Taizé. Det krävs ofta att
någon vuxen i en församling tar initiativet till en resa. Sedan började jag åka dit
på egen hand, och jag har också ordnat
böner och möten som är inspirerade av
Taizé hemma. Jag skulle verkligen vilja komma på sätt att uppmuntra ungdomsledare och pastorer i Finland att
ta med sina ungdomsgrupper till Taizé, för det är en plats där unga människors ögon kan öppnas och där de
kan få hjälp med att söka sin väg i livet.
På nyårsdagen firar alla deltagare gudstjänst i sina värdförsamlingar
– enligt deras vanliga ordningar, men
med mer översatt till engelska och kanske till fler språk, och med några sånger från Taizé.
I den anglikanska kyrkan kallas två
unga kvinnor fram i slutet av gudstjänsten.
– Tack för allt arbete som ni har lagt
ner så att vi kunde vara värdförsamling,
säger prästen Jāna Jēruma-Grīnberga.
Efteråt fäller broder Stephen ihop
Taizékrucifixets stativ, letar upp den
stora ikonens emballage, ber några deltagare om bärhjälp och ringer Topi som
ska vandra runt med honom och samla ihop utlånade ikoner och kors från
resten av stadens kyrkor.
Och pilgrimsfärden för tillit på jorden
fortsätter – under året, och med nästa
nyårsmöte i Basel i Schweiz.
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Rigas stora sportarena förvandlas till böneplats under Europamötet.

TAIZÉS NYÅRSMÖTEN

Ett stort antal deltagare anmäler sig till olika arbetsgrupper och skötte det praktiska under dagarna.

Tre veckor före mötet kunde alla deltagare fördelas i värdfamiljer i och runt
Riga. Kartor används flitigt!

• De stora nyårsmöten som kommuniteten i Taizé ordnar äger alltid rum i
en europeisk storstad. Mötet i Riga var
det 39:e. Det förra mötet hölls i Valencia i Spanien, och nästa blir i Basel
i Schweiz.
• De är en del av den ”pilgrimsfärd för
tillit på jorden” som broder Roger tog
initiativ till efter Andra Vatikankonciliet. Som mest har nyårsmötena samlat
ungefär 120 000 deltagare.
• Programmet består av tre dagliga
böner, gemensamma måltider, samtalsgrupper och workshops. Det är alltid kyrkorna i staden som bjuder in
kommuniteten att ordna mötena.

KOMMUNITETEN I TAIZÉ

Deltagarna anländer med buss, båt och flyg från hela
Europa och från övriga världsdelar.

Varje kväll delas varm middag och lunchmatsäck för nästa dag ut i en av hallarna på mässområdet.

• Den ekumeniska brödrakommuniteten i Taizé grundades av broder Roger, en schweizisk teologistudent,
och några vänner till honom.
• Under andra världskriget hade han
köpt ett hus i den franska byn nära den schweiziska gränsen, och efter kriget anslöt sig de första bröderna för att leva i enkelhet, bön och
gemenskap. När unga från olika delar
av Europa började komma på besök
utvecklades det som har blivit känt
som Taizémusik: korta bönesånger som upprepas många gånger med
olika solostämmor och instrumentstämmor till.
• Bröderna lever på sitt arbete (bland
annat keramiktillverkning) och tar
emot unga vuxna på veckolånga möten året runt.
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JERUSALEM. För ett och ett halvt år sedan flyttade forskaren vid Åbo Akademi Maria Leppäkari till Jerusalem för
att leda Svenska teologiska institutet. Institutets gröna
port står öppen för alla, inte bara för dem som vill veta
mer om judisk tro utan också för de samfund som verkar
i staden. – Vi ska se möjligheter och inte hinder! säger hon.

Finns det
vilja, finns
det hopp
TEXT OCH FOTO: PAUL DANIELSSON
På Svenska teologiska institutet på HaNevi’im Street 58 i Jerusalem arbetar
en kvinna som utstrålar energi, nyfikenhet och värme. Framför allt är hon
en människa som inte verkar vara rädd
för att hugga i.
Här leder Maria Leppäkari som direktor både det administrativa arbetet och en verksamhet som inte bara
har kunskap och förståelse om judendomen som sitt fokus, utan också viljan att skapa en mötesplats för dialog
mellan människor och arbeta för fred
och försoning.
– Alla här vill kunna leva i fredlig
samexistens, men tittar vi på den politiska nivån så blir det genast mycket
mer komplicerat. Det är dessutom en
konflikt där den religiösa retoriken får
allt större utrymme, konstaterar hon.
Institutets existens känns i detta sammanhang som självklar, och
då inte enbart som en resurs för dem
som vill förkovra sig i teologi på en
hög akademisk nivå eller för Svens-

ka kyrkans självförståelse.
– Vi vill här öppna upp kyrkans ögon
för omvärlden för att vi ska försöka
förstå andra trosåskådningar, kunna
arbeta med det som är gott och så goda frön runtomkring oss.

Ett mänskligt möte

Under tiden som direktor har Maria
Leppäkari dessutom allt mer insett att
Svenska teologiska institutet också har
en betydelse för dem som bor och verkar i staden:
– Alla religiösa samfund kommer hit,
allt från den etiopiska kyrkan till ortodoxa judar och stadens muslimer. Det
säger någonting om vår roll i Jerusalem
och att vi faktiskt bör definiera oss själva i ett större sammanhang.
Institutets gröna port är öppen för
alla och här kan man respektfullt sitta och prata och filosofera om människan, existensen och om Gud:
– Vi har hyllmetrar med forskning,
teorier, åsikter, tankar om ”dialogen”
och hur religioner kan nå varandra,
men i grund och botten så handlar det
om ett möte mellan dig och mig som

människor. Vi behöver inte vara av
samma åsikt, men när du ser och hör
mig så ser och hör jag dig, menar hon.

De kristnas likgiltighet

Svenska teologiska institutet har en
spännande tillkomsthistoria, där diakonissan Greta Andrén spelar huvudrollen. Allt började egentligen med Kristallnatten år 1938, när hon med indignation bevittnade judarnas öde i Nazityskland.
– Greta skrev brev till Sverige, till
biskopar och professorer, och ställde
frågan om det inte var dags att vi som
kristna kommer fram till hur vi ska förhålla oss till judar och judendom. Man
lyssnade på henne.
Institutet grundades av Svenska kyrkan år 1947 och har ända sedan starten
varit ett studiecentrum för att öka kännedomen om den judiska tron.

Kurser av olika slag

Här ges i dag ett femtontal kurser per
år med teman som är allt från den arabisk-israeliska konflikten och interreligiösa relationer till en bättre förståel-

På Svenska
teologiska institutet uppskattar
medarbetarna
varandra och
har roligt ihop –
judar, kristna och
muslimer.

se av Jerusalem som stad, både historiskt och av i dag.
En del av dessa kurser är akademiska och ger studiepoäng på universitetsnivå, där Svenska teologiska institutet
sedan länge samarbetar med professor
Jesper Svartvik och Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds
universitet.
Här ges förstås också fortbildande
kurser med mer teologiskt djup för
Svenska kyrkans präster.
Institutet har också kurser av mer
folkbildande slag.
– Som nu helt nyligen en utbildning
för Solna församling, med allt från kontorister och gravvårdsskötare till förtroendevalda.
Genom föreläsningar, utflykter och
besök blir bilden av Bibeln mer levande samtidigt som kursdeltagarna
får en bättre förståelse för problematiken kring Mellanöstern.
– En förståelse för hur man kan jobba för fred i interreligiösa sammanhang, som ju har blivit ett högaktuellt tema i de nordiska samhällena i
dag, menar Maria Leppäkari.
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Maria Leppäkari stortrivs i det mångkulturella Jerusalem, men ”hemma” är
ändå hemmet i Pargas.
Centralt i pedagogiken är att utmana stereotypa föreställningar.
– Vi vill låta människorna här berätta om hur de upplever sin vardag och
inte komma och säga vad som är rätt

och fel som kolonialister från Europa.

Så mycket mer än praktiska bestyr

Förutom att Maria Leppäkari har det
fulla ansvaret för institutets akade-

miska kärnverksamhet har hon tillsammans med personalen även på sin
lott nitton gästbäddar, bibliotek med
över tiotusen volymer, föreläsningssal, kapell, storkök och dessutom en
trädgård som kräver sitt.
Här leder hon arbetet för sju lokalt
anställda och tre, med henne själv inräknad, utsända från Sverige.
Det är förstås inte bara praktiska
bestyr som upptar hennes tid när det
kommer till de dagliga rutinerna.
– Arbetsmiljöfrågorna i Jerusalem
får en helt annan karaktär än vad vi är
vana vid hemifrån. Då talar vi bland
annat om att bevittna knivattacker.
Här är vardagen tuffare, helt enkelt.
Ytterligare en sida av arbetet blir
kursdeltagarnas ve och väl, och då
inte bara inom institutets hägn.
– Vi försöker måna om våra gäster
också på fritiden, även om en del till
exempel får för sig att ta sig till Hebron trots avrådan …
Det är inte bara konflikten som
ställer till det, utan också vardagliga saker som ett brutet ben och andra sjukdomsfall som kräver sjuk-

”Vi behöver inte
vara av samma
åsikt, men när
du ser och hör
mig så ser och
hör jag dig.”
Maria Leppäkari

husbesök, konstaterar hon.

Hoppet lever i vardagen

Det blir förstås långa och intensiva dagar, och det i en stad där man ibland
nästan kan ta på den spända atmosfären och det dödliga våldet som hela tiden ligger och pyr.
– De frågor som vi arbetar med är
inte de lättaste. Ibland gör det gott
med miljöombyte och då blir det en
sväng hem till Finland eller stranden
i Tel Aviv.
”Hemma” för Maria Leppäkari är
Pargas i Åboland. Där finns hennes
man och deras katt Putin.
Varje dag blir Maria upplyft och får
kraft av att se institutets medarbetare, judar, kristna och muslimer, tillsammans. I arbetslaget ser och uppskattar man varandra, skratt och leenden är aldrig långt borta.
– På Svenska teologiska institutet
väljer vi att se möjligheter och inte
fokusera på hinder, för så länge det
finns vilja så finns det hopp.
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I sårbarheten
möts de
som vågar
FILM. Att uppfostra barn hör till det svåraste
som finns i världen, säger skådespelaren Ville
Virtanen, som i filmen Armoton Maa spelar en
pappa som gått vilse i sitt föräldraskap.
– Själv har jag inget nytt att säga mina barn, nu
är det min tid att lyssna.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Det är en trött Ville Virtanen som sätter sig ner vid det höga bordet i källaren i den smått legendariska källarbaren Dubrovnik i Helsingfors.
– Jag sov bara en timme i natt, flyget från Stockholm gick tidigt i morse.
Virtanen är i Finland för att tillsammans med produktionsteamet marknadsföra långfilmen Armoton Maa, där
Virtanen spelar huvudrollen Lasse, en
tystlåten lappländsk polis i övre medelåldern. Filmens tema är relationen
mellan far och son. Lasse har varit en
frånvarande pappa, men han får en sista
chans att ställa saker och ting till rätta.
– Jag känner på ett sätt igen mig i Lasse. Men Lasse är urtypen för den finska tysta mannen, och jag tror egentligen att den mannen är en myt. Jag tror
mera på den finska mannen som inte kan lyssna, som tar så mycket plats
med sina historier att han aldrig hinner se andra.
Ville Virtanen berättar att han själv
växte upp med den typen av pappa.
Hans pappa Jukka Virtanen, författare, journalist, skådespelare och sångare, är nu 86 år gammal.
– Det fanns vissa områden, arenor,
där vi kunde mötas och umgås. Till exempel spel har varit vår grej: trav, kortspel, fotboll. Jag och min syster kunde alla kortspel innan vi kunde läsa.
På andra områden var det svårare
att mötas.
– Min pappa tillhör en annan generation än jag. Hans sätt att umgås med
människor har varit att ta mycket plats,
att prata, predika och berätta. Så länge
människor i hans omgivning reagerar
på det han säger går allt bra, men så fort

Fyrabarnspappa

”Motsatsen till att
inte prata är att
prata för mycket:
Att vända allt till
humor och fly sin
smärta.”
Ville Virtanen

När katastrofen redan hänt
FILM
Agnus Dei
Regissör: Anne Fontaine
I rollerna: Lou de Lâage,
Agata Kulesza, Agata
Buzek m.fl.
Året är 1945, platsen är Polen den första vintern efter
krigsslutet 1945. I ett avskilt
beläget kloster fortsätter li-

någon annan börjar tala kan han tappa
intresset. Det är nog lite av en yrkessjuka i vår bransch.
Den verbala kommunikationen hade en viktig plats i barndomshemmet.
– Det var väldigt viktigt att vara verbalt snabb och rolig, att vrida och vända
på ord. Jag var över fyrtio år när jag för
första gången insåg att man inte måste
göra så. Att leka med språket kan vara
en skyddsmekanism, ett sätt att lätta
upp situationer. Motsatsen till att inte
prata är att prata för mycket: Att vända
allt till humor och fly sin smärta. Det
är ett sätt att komma undan sin egen
svaghet.
När Ville Virtanen själv började på
Teaterhögskolan på 80-talet var det de
stora rollerna som var det viktiga. Man
skulle ta mycket plats, gå ut på scenen
och fånga all uppmärksamhet.
– Numera tänker jag att det är något
helt annat att vara skådespelare. Det är
att ge plats åt andra. Att vara intresserad av sin motspelare.

vet på ytan som förr – nunnorna arbetar och sjunger sina böner. Samtidigt är
inget som förr – nunnorna bär fysiska minnen av
soldaternas övergrepp och
våldshandlingar. Det visar sig att flera av nunnorna
bär på våldsmännens barn
och klostrets abbedissa
gör sitt bästa för att hemlighålla graviditeterna för
att, som hon säger, skydda

Ville Virtanen har fyra barn, tre av dem
är redan vuxna och närmar sig trettiostrecket, minstingen Tindra är tio år.
– För mig har det inte varit svårt att
tala med mina barn. Det svåra är att
lyssna. Jag tror att allt det man kan lära sina barn har man berättat för dem
redan innan de fyllt tio. Jag har inget nytt att säga åt mina barn nu, nu är
det min tid att lyssna.
Trots en god relation mellan förälder
och barn kan det ändå vara svårt att tala
om det som kommer nära inpå.
– Det är för att den relationen är så
intim – man är så sårbar. Därför stänger man hellre in sig i sig själv, är tyst
och vänder sig bort. Men kanske finns
det också någon poäng med att det är
så. Det är föräldrarnas ansvar att klippa navelsträngen till sina barn och låta dem flyga.
Man vill att ens barn ska besparas all
smärta i livet, även om man vet att det
är omöjligt.
– Man måste låta dem gå sin egen väg
utan att blanda sig i för mycket. Det är
inte lätt, när man ser att de håller på att
slå huvudet i väggen och man själv vet

nunnorna från skammen.
Här kommer filmens huvudperson, den unga franska läkaren Madeleine Pauliac (Lou de Lâage), in i bilden – av en del sedd som
en räddande ängel, av andra
som ett hot. Pauliacs rollfigur är baserad på en verklig
person med samma namn
som verkade som läkare för
franska Röda Korset. Händelserna i filmen är fiktiva,
men beskriver en verklighet
som kunde ha funnits.
I Agnus Dei har katastro-

att man varit där och att det gör ont.
Att uppfostra barn hör till de svåraste sakerna i världen, säger Virtanen.
– Man måste bara hålla på fast man
inte har några verktyg. Man måste själv
försöka hitta sina verktyg, försöka lära
sig. Så får man hoppas att barnen inte
får allt för många trauman.
Lasse, som han spelar i filmen Armoton maa, har misslyckats kapitalt
som förälder.
– Jag tror att han fick panik när han
insåg att han skulle bli pappa. Han var
själv ett barn. Det filmen handlar om är
att han till slut själv blir vuxen.
Ville Virtanen fick sina första tre barn
när han var i 20-årsåldern.
– Jag var själv som en tonåring då.
Jag var också väldigt fokuserad på karriären, ambitiös och tävlingsinriktad.
Mina barn fick nog inte så mycket av
min uppmärksamhet. Men i efterhand
tänker jag att det fanns något gott med
det också. Barnen umgås sinsemellan i
stället. Och faktum är att det tack och
lov fanns många andra fina vuxna
människor omkring dem när de växte
upp. Jag tror inte att de for illa av det.
Men det är klart – slutresultatet ser vi
väl inte förrän de är 70-åringar.
Intresset för olika spel, det han fått
i arv av sin pappa, har också gått i arv
till hans barn.
– När man spelar brädspel eller kort
tillsammans öppnas en ny värld, en
värld som är tydlig, som har gränser.
I den världen får man vara elak. Man
behöver inte vara moralisk. Det är til�låtet att vara självisk. Man till och med
måste vara det – det är orättvist gentemot motspelaren om man inte försöker vinna. Jag tror att man lär sig något
i den världen, att den erfarenheten gör
att man kan vara en bättre människa
i riktiga livet.

Världsbäst på kommunikation

För några år sedan flyttade Ville Virtanen till Stockholm tillsammans med sin
fru Birthe Wingren och dottern Tindra.
Birthe skulle spela Ulrika i Kristina från
Duvemåla. Också Ville har fått flera roller i svenska produktioner, bland annat
som Ryttmästaren i Strindbergs Fadren
på Stadsteatern i Stockholm.

fen redan skett, trots abbedissans försök att skydda
sina nunnor. Frågan är hur
man hanterar konsekvenserna efteråt. Här går en
skiljelinje mellan å ena sidan
tron på att Gud kommer att
hjälpa den som tror, å andra sidan tron på att människorna själva kan göra en
skillnad. Allra finast skildras detta i scenen där en av
nunnorna står på knä i bön
utanför läkarens fönster.
Filmen låter vara osagt om
det är Guds ingripande el-
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Ville Virtanen bor i Sverige sedan några år tillbaka och har inga planer
på att flytta tillbaka till Finland under den närmaste tiden.

– Ingen dålig roll om man betänker
att det var min debut på den svenska
teaterscenen.
Paret har köpt en bostadsrätt och har
inga planer på att flytta tillbaka till Finland inom den närmaste framtiden.
– Mitt under inspelningarna till Armoton Maa, för nästan två år sedan, var
det plötsligt någon som kom springande i regnet med ett papper och bad mig
skriva under. ”Vad gäller det?”, frågade jag. ”Du har köpt en bostad”, fick jag
till svar. Det var Birthe som hade hittat en lägenhet.
Det sägs ibland att svenskarna är bäst
i världen på att kommunicera, och Ville Virtanen tror inte att det är någon
överdrift.
– Jag märker det till exempel när jag
går på stan med min familj. Vuxna vi
träffar på stan tar direkt kontakt med
barnet. I Finland går kommunikationen
med barn ofta via föräldrarna. I Sverige lär man sig redan som barn att kommunicera, ta plats med sina tankar och
uttrycka sig själv.
– Vi kan tycka att frågan ”Hur känner du?” är lustig eller onödig. Men den
är mycket viktig. Det är särskilt viktigt att sätta ord på negativa känslor. I
Sverige kan de prata bort en obehaglig känsla innan den ackumuleras till
konflikt och exploderar i aggression.
Det är mycket bättre än hejdundrande gräl där man kastar ur sig alla möjliga hemskheter.
En sak han också märkt är att man inte behöver vara rädd för att ställa dumma frågor till svenskarna.
– Ställer du en fråga får du ett ärligt svar, inte skratt eller ironi. Under
min uppväxt lärde jag mig att den som
är snabbast, elakast och mest ironisk
vinner. Men så kommunicerar människor inte i Sverige, åtminstone inte i
Stockholm.

Män som får vara män

Skådespelerskan Outi Mäenpää, som
också har en roll i Armoton Maa, har
sagt att arbetet med filmen fått henne
att inse hur viktigt det är att ”män til�låts vara män”.
– Det där med att män ska få vara
män tror jag inte alls på. Jag är 56 år nu

ler nunnans uthållighet som
får läkaren att vekna och
till slut följa med nunnan till
klostret. Agnus Dei väcker också frågor om hur man
bäst tjänar Gud och hur man
kan fortsätta att tro när det
värsta hänt och det, som en
nunna uttrycker det, känns
som om ”tro är 24 timmar
av tvivel och en minut av
hopp”.
Agnus Dei är en grym
film, ändå oftast osentimental och utan överdrivet dramatiska effekter.

Däremot innehåller filmen
en epilog som känns onödigt påklistrad i sin ambition
att ge upprättelse åt dem
som handlat gott och bestraffningar åt dem som inte gjort det. Epilogen sitter illa i en film som i övrigt inte serverar lättuggade
moralkakor. Snarare erbjuder den en inblick i en situation där det inte finns enkla svar, men där det finns
skäl att inte blint följa auktoriteterna.
¶¶Erika

Rönngård

och kön har inte så stor betydelse för
mig längre. Jag tänker mer att människor borde få vara människor. Visst
finns det skillnader mellan män och
kvinnor, men den största skillnaden
är att män tillåts ta och tar så mycket
plats. Det är inte klokt hur många historier som berättats om oss män och
vår smärta jämfört med historier med
kvinnliga huvudpersoner.
Men han ser lite ljus i den dystra statistiken.
– Särskilt under de senaste tio åren
har de mest intressanta teveserierna
haft starka kvinnor i huvudrollerna.
Jag tänker till exempel på Top of the Lake och Happy Valley. När producenterna märker att publiken är intresserade av starka kvinnor kommer också
pengarna. Jag tror att vi kommer att se
fler och fler kvinnor i stora huvudroller i framtiden.

Tystnaden är levande

När Kyrkpressen senast intervjuade Ville Virtanen, i samband med hans roll
som biskop i Svenska teaterns uppsättning av Fanny och Alexander för fem
år sedan, berättade han att han tillhör
ortodoxa kyrkan.
– Det har varit en jätteviktig del av
mitt liv. Det handlar om hur jag ser på
livet. Tystnaden är viktig i den ortodoxa
kyrkan. Är tystnaden och tomheten levande, eller är den inte det? För mig är
den levande. Det handlar också om att
jag vill tro på att kärleken finns. Alternativet är så lätt att genomskåda. Det
finns inte heller något här i världen, något materialistiskt, som intresserar mig.

VILLE VIRTANEN
• Spelar Lasse i Jussi Hiltunens långfilmsdebut Armoton maa (Laglöst
land).
• Bor i Stockholm tillsammans med
sin fru Birthe Wingren och tioåriga
dottern Tindra.
• Har också en 29-årig dotter och
25-åriga tvillingar från ett tidigare äktenskap.

Den här blev omtyckt! Nu i nytryck!
Gustav Björkstrand

Livet är ett lagspel

John Vikström som kyrklig ledare
och samhällspåverkare
Inb. 35,50

”

John Vikströms människosyn
och ideal – och ordet Gudsbild
måste man använda – kan
angå alla.
Ann-Christine Snickars, ÅU

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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Mixa och Matcha
Namn: Tobias Zilliacus.
Ålder: 45.
Yrke och/eller titel:
Skådespelare.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck:
Färsk fisk och gott vitt
vin.
Lyssnar helst på: Kent.
Favoritidrottsgren och/
eller -lag: Nog är det ju
fotboll som är favoritgren,
men har inga lag som jag
följer fanatiskt.
Rekommendera en
bok!: Vad som helst av Torgny Lindgren.
Skulle vilja resa till: Island, har inte varit där ännu.
Tråkigaste hemgörat: Dammsuga.
Min åsikt om frågesporter: De är roliga, men man är
alltid bättre när man gör dem för sig själv.
Höjdpunkt från det gångna året: 2016 var så beklämmande att det är svårt att hitta enskilda höjdpunkter
men vi hoppas att 2017 blir en höjdpunkt i jämförelse med 2016.
Motto eller slogan: Blir det inte bra så blir det dåligt.

Frågesportsresultat: 11/25

JULLÅTAR & HUR OFTA DE SPELADES PÅ FINSKA RADIOKANALER
KRING JULEN 2014

a) Wham med Last Christmas
b) Queen med Thank God It’s
Christmas
c) Katri Helena med Joulumaa
d) John Lennon & Yoko Ono		
med Happy Xmas
e) Mariah Carey med All I Want
For Christmas Is You

1) 672 gånger
2) 463 gånger
3) 452 gånger
4) 356 gånger

a) Matthias Calonius
b) Mikael Speranski
c) Lars Gabriel von
Haartman		
d) Mathias A. Castrén

5) 200 gånger

e) Adolf Ivar Arwidsson

Resultat: 2/5

1) 1 800 dollar per ton
2) 2 200 dollar per ton
3) 5 600 dollar per ton
4) 10 000 dollar per ton
5) 21 000 dollar per ton

Resultat: 1/5

Resultat: 3/5

FINLÄNDSKA KVINNLIGA OS-GULDMEDALJÖRER & GREN

a) Satu Mäkelä-Nummela		
b) Ludovika Jakobsson		
c) Sylvi Saimo			
d) Siiri Rantanen			
e) Heli Rantanen			

1) Namibia
2) Nigeria
3) Kamerun
4) Kenya
5) Egypten

Börjar gudstjänsten 10 eller 11 på söndag? När drar kyrkokörens övningar igång?

NU FINNS
FÖRSAMLINGSANNONSERNA
PÅ WEBBEN!
Du hittar församlingarnas händelsekalender på
vår webbplats. Gå in på kyrkpressen.fi och sök
på din församling!
Församlingarna har fått information om hur de ska gå till
väga för att annonseringen ska vara tillgänglig via webben.
Om du som jobbar med församlingens information har
frågor om det här kan du kontakta Erika Rönngård,
annons@kyrkpressen.fi eller 040 831 6614.

1) Kanot
2) Friidrott
3) Konståkning
4) Skidåkning
5) Skytte

Resultat: 5/5

KÄNDA AFRIKANSKA ICKE-HUVUDSTÄDER & LAND

a) Mombasa		
b) Port Said		
c) Walvis Bay		
d) Lagos			
e) Douala		

1) Ministerstatssekreterare
2) Landets första prokurator
3) Chef för senatens finansexpedition
4) Första innehavare av professuren i finska
5) Ledande inom den så kal�lade Åboromantiken

Resultat: 0/5

OLIKA METALLER & UNGEFÄRLIGT MARKNADSPRIS

a) Aluminium		
b) Bly			
c) Koppar		
d) Nickel			
e) Tenn			

HERRAR I FINLANDS 1800-TALSHISTORIA & TITEL ELLER
BESKRIVNING

Svaren:
Jullåtar & Hur ofta de spelades i Finland julen och nyåret
2014: a-1, b-5, c-3, d-2, e-4
Olika metaller & Ungefärligt marknadspris: a-1, b-2, c-3,
d-4, e-5
Kända afrikanska icke-huvudstäder & Land: a-4, b-5,
c-1, d-2, e-3
Herrar i Finlands 1800-tals historia & Titel eller beskrivning: a-2, b-1, c-3, d-4, e-5
Finländska kvinnliga OS-guld-vinnare & Gren: a-5, b-3,
c-1, d-4, e-2

MEDTÄVLARE: TOBIAS ZILLIACUS

FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens frågesport. Vår tävlande den här veckan är Tobias Zilliacus. Konstruerad av
Jesper von Hertzen.
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UR EVANGELIET
”Lugn, det är jag.
Var inte rädd.”

Läs mera i
Matt. 14:22–33

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Lita på Gud

Den här söndagen har temat ”Jesus hjälper i nöden”
och evangelietexten handlar om hur Jesus går på vattnet ut till lärjungarnas båt.
Lärjungarna blir chockade när de får se Jesus gå
på vattnet, men Jesus utmanar Petrus att stiga ut
ur den trygga båten och ta
steget ut på det skrämmande havet.

INSIDAN
BETRAKTELSEN MARIA BJÖRKGREN-VIKSTRÖM

ILLUSTRATION: Tom Tiainen

Leva utantill

Barn har en fantastisk förmåga att lära sig utantill. Jag
minns hur jag ibland, när våra barn var små, försökte
korta ner kvällssagan genom att sammanfatta eller hoppa över lite text. ”Det heter inte så! Läs på nytt!” hördes det från sängen.
Utantilläsning som pedagogisk metod har en stark
förankring i reformationen. Nu tänker jag speciellt på
Luthers lilla katekes. Stora delar av den måste ännu mina
föräldrars generation lära sig utantill i skolan och skriftskolan i början av 1950-talet.
Det centrala i Lilla katekesen är buden, trosbekännelsen, Herrens bön och Luthers förklaringar till dessa. När
jag läser katekesen märker jag att den inte enbart kan
ses som en dogmatisk sammanfattning av den kristna
läran. Innehållet och språket rör sig inte endast i en andlig verklighet bortom vår vardag. Jag slås av hur konkret
eller kontextuell Luther är. Till exempel när han förklarar vad som menas med ”dagligt bröd” i den fjärde bönen i Fader Vår:
”Allt det som hör till livets uppehälle och nödtorft, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap
och bohag, gods och penningar, god maka, goda barn,
gott tjänstefolk, god och trogen överhet, god styrelse,
god och tjänlig väderlek, fred, hälsa, tukt och ära, goda
vänner, trogna grannar och mera sådant.”
Jag berörs av Luthers förklaring, fastän texten speglar
en tid där jämlikhet mellan könen, demokrati och ett
välfärdssamhälle utan klassgränser inte fanns på kartan. Jag berörs därför att Luther målar upp en Gud som
bryr sig om hela människan, både kropp och själ, hennes sociala kontaktnät och beroende av naturen och djuren. Jag känner att detta har med vårt liv år 2017 att göra.
Här finns inte enbart en förtröstan på att vi får lägga
oss själva och vår värld i Guds hand, utan även den stora utmaningen att vara Guds händer i vardagen. Hur lever vi med vår familj och våra vänner som är Guds gåvor? Hur använder vi naturens resurser och hur främjar vi fred och samförstånd?
Att lära sig utantill bibelord, trosbekännelsen, buden
och Herrens bön är att samla skatter i själens skattkammare. Det betyder inte att vi också behöver lära oss Luthers förklaringar utantill. Vi ska vara lika kontextuella
som Luther och i stället inspirera varandra till nya uttryck både i ord och handling. Om skatterna lever inom oss kan de bli mer än en verbal utantilläxa. De kan
skapa vanor och kärlekshandlingar som sker utantill.

Maria Björkgren-Vikström är sakkunnig i skolsamverkan
och konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen.

SERIE LUTHER
Under 2017 uppmärksammar vi att det gått 500 år
sedan reformationen. Maria Björkgren-Vikström
reflekterar under fem
veckors tid över några av
Martin Luthers tankar och
upptäckter.
Luther var en mycket produktiv författare.
Han skrev själv cirka 350
böcker och skrifter. Dessutom antecknades hans
föreläsningar, predikningar
och bordssamtal. I den här
serien tar de fem betraktelserna avstamp i Luthers
psalmer, teser, katekeser,
brev och bordssamtal.
Fakta om Luthers produktion
hittas bland annat här: http://
lutherinfo.se/page005.aspx

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Job 38:1–4, 8–11, 16–18
ANDRA LÄSNINGEN
2 Tim. 1:7–10
EVANGELIUM
Matt. 14:22–33
Fjärde söndagen efter
trettondagen. Temat är
”Jesus hjälper i nöden”.

PSALMFÖRSLAG
876, 914, 913,
915 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

CITAT

”Men tro handlar inte i första
hand om kunskap, utan om
förtröstan och
överlåtelse.”
Biskop Björn Vikström

”Mat från Luthers
tid.”

Temamatkväll till förmån för Gemensamt
Ansvar i Södrik kapell i
Esbo on. 1.2 kl. 17.30.

Fonden för kristet arbete bland barn
förvaltas av Församlingsförbundet och ska främja svenskspråkiga barns kristna fostran och stöda kristet barnarbete i
Borgå stift.
Understöd för kristen barnverksamhet i Borgå stift
anslås att sökas, särskilt för projekt eller materialproduktion
av projektkaraktär.
Söndagsskolpris
utdelas till söndagsskolas eller söndagsskollärare. Församlingar, kyrkliga föreningar och privatpersoner uppmanas inlämna förslag med motiveringar.
Ansökan och nomineringar bör vara fondens styrelse tillhanda
senast 15.2.2017, ansökningsblanketter kan beställas på kontakt@forsamlingsforbundet.fi.
Styrelsen för Fonden för
kristet arbete bland barn

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

Annonsera i Kyrkpressen!

KALENDERN
27.1–2.2

¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 29.1 kl. 11.00: Familjegudstjänst i Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen, Pipsa
Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 29.1 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Wikstedt, Sarelin.
On 1.2 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Wikstedt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 29.1 kl. 11: Gudstjänst i Nagu
kyrka, Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 29.1 kl. 11: Finsk mässa i Korpo
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 29.1 kl. 11: Gudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 29.1 kl. 11: Gudstjänst i Iniö
kyrka, Vuola.
¶¶ ÅBO
to. 26.1 kl. 18: Bibelsamtalsgruppen, Aurelia
sö. 29.1 kl. 12: Musikgudstjänst,
Domkyrkan. Öhman (pred),
Björkgren (lit), Danielsson, Lempa. Solokantat av Johann Sebastian Bach Nr. 51 Jauchzet Gott in
allen Landen för sopran, trumpet,
stråkar och orgel. Presentation av
gudstjänsten kl. 11.45. Barnhörna.
Kyrkkaffe.
ons. 1.2:
- kl. 10.30 Anhörigvårdarcafé,
Kvartersklubben (Aurag. 1)
- kl. 13 Café Orchidé, Aurelia.
Lunch till förmån för insamlingen
Gemensamt ansvar, 8€/pers.
- kl. 18 Veckomässa, Aurelia.
Bäck.
- kl. 18.40 Diskussionsgrupp för
unga vuxna, Aurelia.
to. 2.2 kl. 18: Bönegruppen,
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
4 sö e trettondagen, 29.1:
Gudstjänst kl 12
Mårten Andersson, Carl-Micael
Dan
¶¶ JOMALA
http://jomala.evl.ax
Fr 27.01 kl.18.00: Fredagsmässa
S Äng, F Erlandsson, S Wine, A
Karlsson
Sö 29.01 KL.11.00: Högmässa S
Äng, E-H Hansen, A Karlsson
On 01.02 KL.18.00: Klapp o Klang
,F Erlandsson
¶¶ MARIEHAMN
29.01 Ortodoxmässa: kl. 10 i S:t
Mårtens.
Högmässa: kl. 11 i S.t Görans, G
S, G K.
Barmhärtighetskonsert: kl. 19 i S:t
Görans. Arr. Frimurarna på Åland.
02.02 Lunchmässa: kl. 11.30 i S:t
Görans, G S, G K.
Sopplunch: kl. 12 i församlingshemmet. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.

Ludvig Andersson 044 050 3020, ludvig.andersson@
kyrkpressen.fi

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

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
To 26/1 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 26/1 18.00: Projektkörens och
19.00 Kyrkokörens övning i församlingshemmet.
Fre 27/1 18.30: Karasamling. Mats
Träskböle visar film.
Lö 28/1 14.00: Pysselcafé för
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 29/1 11.00: Högmässa i Församlingshemmet, Guy Kronqvist,
Heidi Blomqvist. Predikan: Rune
Fant.
Må 30/1 9.30: Livets bröd i Församlingshemmet.
Ti 31/1 10.00: Föräldra-barngruppen i Församlingshemmet.
Ti 31/1 18.00: Kyrkans barntimme
i Taklax bönehus.
On 1/2 10.00: Promenixarna, start
från Församlingshemmet.
Fre 3/2 18.30: Kvinnocafé.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
Internationell afton: fr 27.1 kl 18 i
K:stads förs.hem, Norrback m.fl.
Tema: ”The future is in God’s
hands!”
Församlingsafton: lö 28.1 kl 18
i L:fjärds förs.hem. ”Ditt ord är
mina fötters lykta”, Johan Eklöf.
Sång och vittnesbörd Paul Koomson, damsånggrupp m.fl. medv.,
servering
Högmässa: sö 29.1 kl 10 i L:fjärds
kyrksal, Saarinen, Martikainen. Kl
18 i Sideby, Saarinen, Martikainen.
Transport 0400-763325
Missionsstugan: on 1.2 kl 12.30 i
K:stads förs.hem
Pärlbandet: fr 10.2 kl 19 samling för kvinnor i K:stads förs.
hem. Anmäl senast 7.2 till Daniel
Norrback tel 040-5862370 eller
kansliet 06-2211073
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 26.1 kl 19: S:ta Maria förs.kör
inleder övningarna i förs.hemmet,
S.Lindén.
Fr 27.1 kl 18: Ungdomsgudstjänst i
kyrkan o skriftskollektioner i förs.
hemmet, Ingvesgård, Sundqvist,
Sjölander.
Lö 28.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta
Maria, S.Lindén orgel.
Lö 28.1 kl 18: Samling i Luthergården, Bertel Lindvik, Sarah Woodward, Marika Esch.
Sö 29.1 kl 12: Gudstjänst Sundqvist, S.Lindén.
Må 30.1 kl 13: Symöte i Luthergården.
Ti 31.1 kl 13: Tiistaikerho i Arken.
On 1.2 kl 13: Symöte i Norrnäs
hos Majen Norrholm, gäst Ulla
Holmberg.
To 2.2 kl 13: Dagssamling i Böle
bystuga, Wikström.
Övermark
To 26.1 kl 17.30: Övermark barn-

kör börjar, G.Lindén.
Sö 29.1 kl 10: Gudstjänst Sundqvist, S.Lindén.
To 2.2 kl 13: Symöte hos Else-Maj
Sjöblom i Frönäs, Carling.
Pörtom
To 26.1 kl 13: Pensionärssamling i
förs.hemmet, Gunnar Särs, Sundqvist, G.Lindén, Seniorsångarna,
Carling.
To 26.1 kl 16: Pörtom musikgäng
börjar, G.Lindén.
Sö 29.1 kl 18: Förbön o lovsång, A.Blomberg, A.Jakobsson,
E.Tikkala, lovsångsgruppen,
G.Lindén, Carling.
Ti 31.1 kl 13: Symöte i förs.hemmet, Carling.
On 1.2 kl 18: Finska gruppen i förs.
hemmet, Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshemmet.
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund,
Brunell.
Må kl 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti kl 13: Missionssyföreningen i
församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Morgonfrukost för kvinnor: lö
28.1 kl 9:30 på Hotell Vallonia.
Gäst: Silvia Englund, kostvetare.
Tema: Bra mat. Frukosten kostar
10 €/person.
Högmässa: 29.1 kl 10 i Korsholms
kyrka och högmässa i Smedsby
förs.gård kl. 12. Lindblom o. Westerlund.
Missionssyföreningen: Årsmöte
30.1 kl 13 i Smedsby förs.hem,
rum Glöd. Stadgeenliga ärenden.
Gemensamt Ansvar-sångkväll:
6.2 kl 18:30 i Smedsby. Kaj-Mikael
Wredlund o. gäster från Jordanien.
Psallite-kören sjunger. Servering.
För taxi ring pastorskansliet 063560500.
Lunch: (10€) för Gemensamt Ansvar-insamlingen 12.2 efter gudstjänsten som börjar kl 10 i kyrkan
(lunch c:a 11.15). För kyrktaxi ring
pastorskansliet 06-3560500.
Ingen öppen familjedagklubb:
3.2 i Smedsby. Henna och Sanna
på kurs.
Dagklubbens anmälnings- och
besöksdag: 21.3 kl 12-14, för
hösten 2017 o våren 2018. Tel.
0447129425 el. 0443560531.
¶¶ KVEVLAX
TO 26.1 kl. 9.15: Karakaffe i ds.
SÖ 29.1 kl. 10: Gudstjänst, Örn,
Andrén.
SÖ 29.1 kl. 10.30: Söndagsskolan i
Kuni bönehus.
MÅ 30.1 kl. 18: Junior för pojkar i
gymnastiksalen i Kuni.
TI 31.1 kl. 18: Junior för flickor i
Kuni.
ON 1.2 kl. 18: Symöte i ds.
¶¶ MALAX
Trallarna: övar torsdagar kl 17.4518.30 i KH. Nya och vana sångare
välkomna med!
Projektkören: övar torsdagar kl
17.45-18.30 i KH. Nya och vana
sångare välkomna med!
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 27.1 Gun Geisor, Borgå Sö 29.1 9.03 Ett
ord om helgen Må 30.1 Nya psalmer. Helene Liljeström, Sibbo Ti 31.1 Henna Liljeström, Borgå Ons 1.2 Marica Enlund, Sibbo
To 2.2 Heidi Juslin-Sandin, Esbo.
VEGA

Fre 27.1 Olof Göthelid, Vasa Sö 29.1 Jesus
hjälper i nöden. Textläsare: Hedvig Långbacka och Mikael Lindfelt. Producent: Hedvig Långbacka Må 30.1 Hilkka Olkinuora, Ingå Ti 31.1 Janne Kütimaa, Mariehamn Ons
1.2 Amanda Audas-Kass, Helsingfors (repris
från 13.2.2015) To 2.2 Marina Motaleff berättar om reformatorn Martin Luthers hustru
VEGA
Katharina von Bora.

Sö 29.1. Högmässa med Sjundeå svenska
församling. Predikant: Tom Bergman. Liturg: Ismo Turunen. Organist: Pami Karvonen. Kantor och körledare: Sirpa Lilius. Körer: Kalans Sångare och Lågan. Förebedjare: Gun Venäläinen.
VEGA

¶¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 29.1 kl. 11. Englund,
Brunell.
Syföreningen: on 1.2. kl. 13 i församlingshemmet.
Familjeklubben: to 2.2. kl. 10 i prästgården.
Öppningsgudstjänst för Gemensamt ansvar: sö 5.2 kl. 11 i Korsnäs
kyrka. Biskop Björn Vikström och
gäster från Jordanien medverkar.
Anmäl dig senast 1 februari till
pastorskansliet (050 583 7353) om
du vill delta. Skjuts med buss rutten Ågren (kl. 9.50) - Nyby - Lolax
(kl.10.00) - Petalaxvägen - TB
(kl.10.10) - Norrvägen - Strandvägen - Korsnäs. Meddela var du
stiger på då du anmäler dig. OBS!
Ingen gudstjänst i Petalax kyrka 5.2.
¶¶ REPLOT
Sö 29.1 kl. 10: Högmässa Replot.
Kaski, Wargh.
¶¶ SOLF
Högmässa: sö kl. 10, Emilia Kuni,
Karolin Wargh.
Pensionärsträff: on kl. 13. Vasanejdens Gideoniter, Joe Björkgren
och Elisabeth Nylund
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsång: lö kl 18. Barnprogram. Kvällsté.
Högmässa med missionstema: sö
kl 13 Lindblom, Sandberg, Andersson. Barnprogram.
Morgonbön: to 2.2 kl 9 Boije, Andersson.
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 4.2 kl 9.30 i stora förs.
salen, Skolhusg. 28. Gäst: Anna
Norrback. Pris: 7€.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Forslund.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 med dropin-morgonmål fr kl 9. Lindblom,
Andersson. Barnprogram.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
To 26.1 kl 17.15: Pop-klubben inleder terminen i Fyren, Öhland.
-kl 18.30: Ungdomsgruppen övar i
Achreniussalen, Ravall.
-kl 18.45: Tweenies inleder terminen i Fyren, Öhland.
Fr 27.1 kl 14: Andakt i Esselunden,
Granlund, Ravall.
-kl 15: Pensionärskör och musikupplevelse i Essehemmet, Ravall.
-kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Öhland.
Sö 29.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Ravall, ungdomsgrupp
sjunger. Textläsare Gunilla Eriksson, dörrvärdar konfirmandgrupp.
-kl 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
-kl 18: Kvällsmöte för alla åldrar
i församlingshemmet, Granlund.
Program för barnen.
Må 30.1 kl 14: Syföreningen i Essehemmet, Cederberg.
-kl 19: Johan Fagerudd framför
monologen ”Luther i enrum”.
Servering, frivillig avgift.

¶¶ JAKOBSTAD
Fr 19: Ung gudstjänst i FC, Salo,
Tyni, Lavi Öst.
Sö 12: Gudstjänst med små och
stora i kyrkan, Turpeinen, Borgmästars, Lönnqvist. Eftisbarn,
barnledare, barnkören, dir. AnnChristin Storrank.
14: Scoutdubbning i Pedersöre
kyrka, Turpeinen, Borgmästars,
Wikblad. Efteråt servering i Kyrkostrands förs.hem.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.
17: Fokus i FC. Lovsång och förbön, Ralf Salo.
Ti 11-13: Kyrkan öppen för bön
och samtal.
18.30: Pjäsen ”Luther i enrum”,
Johan Fagerudd, i FC. Fritt inträde.
On 18: Psalmsångsafton i FC. Vi
sjunger de nya psalmerna med
kyrkokören. ”Luther och nåden”,
Turpeinen. Servering.
To 18 SLEF:s missionsafton i FC,
Bengt Forsblom.
¶¶ KRONOBY
Musikcafé Lyktan årsmöte: fr 27.1
kl 19.30 vid Lyktan
Gudstjänst: sö 29.1 kl 10.00, Ventin, Ellfolk-Lasén
Läsmöte Jeussen läslag: sö 29.1
kl 13.00 hos Ing-Britt och Håkan
Björklund,
Läsmöte Snåre-Kivjärv läslag: sö
29.1 kl 15.00 i Söderby bönehus,
värdar Gunilla och Elf Lundqvist.
”Luther i Wittenberg”: sö 29.1 kl
18.00 i fh, teol.mag Barbro Berglund, servering
Completorium: må 30.1 kl 20.30
i fh
Kenyamissionssymöte: ti 31.1 kl
13.00 i lilla salen
Föräldra-barngruppen: on 1.2 kl
9.00 i dagklubbens utrymmen, fh
Musiklekis: on 1.2 kl 9.30 i fh
SLEFs Söderbyavdelning årsmöte: on 1.2 kl 18.00 i Söderby
bönehus
Skriftskola: on 1.2 kl 18.00-20.30
i fh
Luther i enrum: on 1.2 kl 19.00
Monolog med Johan Fagerudd i fh
Läsmöte Åminne-Biskop-Rudnäs
läslag: to 2.2 kl 19.00 hos Lilian
Forss-Holmbäck och Johan Holmbäck
¶¶ LARSMO
Sö 29.1 kl. 10 Högmässa: Jan-Erik
Sandström, Enkvist. Kyrkvärd:
Storströmmen.
Sommarskriftskolan 2017:
weekend i Wanha Karhunmäki
27.1–29.1.
¶¶ NEDERVETIL
Andakt: to 26.1 kl. 14.15 i Terjärv
Vårdcenter, Store.
Andakt: fr 27.1 kl. 13.00 i pensionärshemmet, Smedjebacka.
Café: fr 27.1 kl. 19.00 i fh. Cafékväll för 4 generationer. Kom och
njut av goda bakverk samt understöd församlingens ungdomsverksamhet.
Skriftskola: lö 28.1 kl. 9-12 i fh.
Högmässa: sö 29.1 kl. 10.00 i fh,
Store, Smedjebacka.
Läsmöte: sö 29.1 kl. 13.00, Jolkka
läslag hos Siv och Rainer Lindblad.
Andakt: to 2.2 kl. 14.00 i Sandbacka Vårdcenter.
¶¶ NYKARLEBY
NYKARLEBY
Fre 27.1 kl 19 ”Luther i enrum”:
Nykarleby fh, Johan Fagerudds
monolog om Martin Luther. Fritt
inträde.
Församlingsutfärd ti 31.1 kl 9-16:

bussresa till Jakobstads museum,
Rosenlund o Kållby. Pris 20 e. Anmälan o info: Monica, tfn 040 868
7053 el. pastorskanslierna.
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: Edman,
Ringwall
Må kl 13 Socklot missionskrets:
bönehuset
-kl 18 Kenyamissionen: fh,
Sandvik
Ti kl 19 Bibel, samtal o bön: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Sundstén,
Ringwall
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Jonas
Ahlsved
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsmässa: fh, Sandvik,
Lönnqvist, Britt-Mari o GunHelen Andtfolk, sång
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset, varje torsdag
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
To 26.1:
- 17.30 Andakt: Pedersheim,
Kållby fridsförening
Fr 27.1:
- 20 Ungdomskväll: Lyjo, Purmo
(Obs ingen samling i Bennäs!)
Lö 28.1:
- 19 Konsert: Tillsammans i
kyrkan, dirigent Janne Nisonen,
solist Matti Pohjoisaho, orgel,
Österbottens Unga Symfoniker,
Officiell Finland 100-konsert, biljettförsäljning
Sö 29.1:
- 10 Gudstjänst: Kyrkan, lit.
Häggblom, pred. Erikson, kantor
D. Häggblom, textläsare Siv Borgmästars, dörrvärdar Skutnabba
- Söndagsskolorna: startar 10.30
i Kållby bönehus och Sundby
byahem
- 14 Scoutdubbning: Kyrkan,
efteråt samkväm i församlingshemmet
- 15 Sammankomst: Flynängens
bönehus, Staffan Snellman, tolkning
Ti 31.1:
- 13 Symöte: Kållby bönehus
To 2.2
- 19 Bibel och bön: Forsby bykyrka
¶¶ PURMO
Fr 27.1 kl 20: Ungdomssamling i
Lyjo, Lassila.
Sö 29.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Portin, Johansson.
Ti 31.1 kl 19.30: SLEF:s Åvistavdelnings årsmöte i bykyrkan,
Albert Häggblom.
To 2.2 kl 14: Andakt i Purmohemmet, Portin, Johansson.
¶¶ TERJÄRV
Läsmöte: to 26.1 kl 19 med Emet
läslag vid Maggies Café. Värdar:
Carola och Gustav Söderbacka.
Ungdomssamling: fr 27.1 kl 19
förs.h.
Årsmöte: Kortjärvi bönehus fr 27.1
kl 19, inledn. B. Strengell.
Skriftskola: lö 28.1 kl 9-12, förs.h
Högmässa: sö 29.1 kl 10, khden,
kantorn.
Läsmöte: sö 29.1 kl 14 med Kolam läslag hos Lotta och Niklas
Grönqvist.
Andakt o. gemenskap: i Kortjärvi,
sö 29.1 kl 19, Annika o Tom Fors,
B. Strengell medv.
Missionscafé Terjärv: ti 31.1 kl 13,
förs.h, hemlig gäst m.fl.
Kyrkpresentation: i kyrkan ti 31.1
kl 19, R. Borgmästars berättar om
den gamla kyrkan, Vår Frälsares
kyrka 1667-1774.

Finsk bibel- och samtalsgrupp:
förs.h, on 1.2 kl 14, khden el. Marketta Vidjeskog medv.
Läsmöte: to 2.2 kl 19 med
Skogsby läslag hos Eivor och Stig
Högnabba.

dra intresserade. Lunch kl. 11-13, frivillig
avgift till Gemensamt Ansvar. Kom när
det passar!
sö 29.1 kl. 10: Högmässa i kapellet,
LS, PJ
ti 31.1 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården,
BR-S
to 2.2 kl. 9.30–11.30: Öppet café för alla
åldrar i Annagården

LOVISA

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

LÖ 28.1 KL. 16: KNATTEKYRKA i Lilla
kyrkan, R. Stråhlman, Helenelund, Lepistö
SÖ 29.1 KL. 10: GUDSTJÄNST i Kullo
bykyrka, Eisentraut-Söderström, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, R.
Stråhlman, Puska, Tollander, Clas Abrahamsson gudstjänstgrupp, Nina Fontell.
ON 1.2 KL. 13: MÄSSA I TAIZÉSTIL i
kapellet på Lundagatan 5, EisentrautSöderström
FR 3.2 och LÖ 4.2: SÅNGARE INBJUDS
TILL JOHANNESPASSIONEN
Oratoriekörens övningar inleds fredag
3.2 kl. 18-21 och lördag 4.2 kl. 10.3016.30 i Finska församlingshemmet, Lundagatan 5. Därefter övar kören tisdagar
kl. 18-21 med undantag av sportlovsveckan. De som sjungit Johannespassionen tidigare ombeds ta med sina
noter. Mera information ger Eric-Olof
Söderström 0400-933 106 och Mikael
Helenelund 040-584 9952

LAPPTRÄSK

sö 29.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, LS, PJ
on 1.2 kl. 10: Vuxen-barn i församlingshemmet, GN
on 1.2 kl. 14.15: Barnklangen övar i församlingshemmet, PJ
to 2.2 kl. 9.30–11.30: Öppet café för alla
åldrar i Annagården
to 2.2 kl. 14: Missionskretsen i församlingshemmet, Källaren, Carita Illman

LILJENDAL

lö 28.1 kl. 10–13: Familjeskoj i Mariagården. Pyssel, brädspel, musik och
ansiktsmålning. För familjer, far- och
morföräldrar, faddrar, släkt, vänner, an-

IN
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Gudstjänst: sö 29.1 kl 10 i kyrkan.
Tornberg, Lax.
Diskussionsgruppen Amici: ti 31.1
kl 19 i KH.
Gemensamma kyrkofullmäktige:
sammanträder on 1.2 kl 19 i KH.

Enligt Markos: to 26.1 kl 18 i kyrkan
Mässa med små och stora: sö 29.1 kl
10 i kyrkan, Blom, Tollander, Lönnroth,
Karlsson, Lovisaklangen
Sommar- och vinterskriftskolans lektion: sö 29.1 kl 14 i församlingsgården
En Euros Café: ti 31.1 kl 11-13 i församlingshemmet
Bibelstudiegruppen: ti 31.1 kl 18 i Tikva
Morgonmässa: on 1.2 kl 8 i kyrkan
Middag för missionen: on 1.2 kl 18 i
rest. Pahuna (Mariegatan 20). Pris 30€.
Maria Westerling FMS. Anm. till kansliet
044 722 9200, senast den 27.1
Morgonkaffe: to 2.2 kl 8:30 i Tikva
På kommande:
Mammamiddag för småbarnsmammor
on 8.2 kl 17:30 i församlingshemmet. À
la carte middag, pris 5€. Anm. senast
den 3.2 till linda.lonnroth@evl.fi

PERNÅ

Sarfsalö pensionärskrets: to 26.1.kl. 12
i Byagården.
Mässa i Taizé-stil: sö 29.1. kl. 18.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus Kalliokoski

SIBBO

Sibbo kyrka: Sö 29.1 kl. 12, Mässa. Katja
Korpi, Mauriz Brunell. Även startsöndag
för Augusti-konfirmandgruppen, Prästgården kl. 10.30–14. Camilla Ekholm,
Patrik Frisk.
Sorgegrupp: Ti 31.1 kl. 14, Prästg.
Milja Westerlund. Kontakta Milja
(0505663690) ifall du är intresserad av
att vara med.
Sjueuroslunch: Ons 1.2 kl. 12, Kyrkoby
församl.hem. Andakt: Korpi.
Barnkör: Ons kl. 17, Kyrkoby församl.
hem. Lauri Palin.
Veckomässa: To 2.2 kl. 14, Servicehuset
Linda. Korpi, Palin.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Fr 27.1
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.

Sö 29.1 Fjärde söndagen efter trettondagen
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Henricson. S:t Jacobskören.
Kyrklunch.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Westerlund, Lindström, Almqvist.
Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.
Må 30.1
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
under 1 år. Hollmérus.
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i ungdomslokalen. Romberg.
Ti 31.1
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Kaisa Reunanen.
kl. 13–14.30: Träffpunkt. Högbergsgatan
10 E. Benita Ahlnäs: ”Fester i Runebergkultens högborg”.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125.
Hollmérus.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans
krypta. Busck-Nielsen, Böckerman.
On 1.2
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs
församlingssal. Fil. dr. Lars Nyström ”J
L Runeberg och Edith Södergran – två
portalgestalter i finlandssvensk litteratur.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Enlund.
To 2.2
kl. 10–11.30: Musiklek för 0-3 åringar
i S:t Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125.
Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
Middagsbön: i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.
Välkommen på församlingsresa till
Valamo och Lintula kloster: 5-7.6.2017.
Pris för resa, hotellinkvartering i dubbelrum med helpension 200€/person. I
programmet ingår rundtur i bägge kloster samt gemensam festmåltid. Närmare information och anmälan senast
10.3.2017 till diakonissan Karin Salenius
tfn 050 3800867 eller karin.salenius@
evl.fi. Resan riktar sig i första hand till
medlemmar i Johannes församling.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet öppet: må, ti, to, fr
kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fr 27.1 kl. 19-21: Samling för män. Henrik Rosqvist: Job. Diskussionskväll. Ingen
anm., ingång via kansliet.
Lö 28.1 kl. 10: knattekyrka med Helena,
Catarina och Anders. Vi sjunger glada
rörelsesånger och får röra på oss. Leksakskollekt. I samband med knattekyrkan i Matteuskyrkan ordnas möjlighet

AT
K
IC

Vi ordnar öppet hus på pästgårdsvinden varje lördag kväll 19–22.30. Det
finns möjlighet att spela spel och församlingen bjuder på kaffe och saft. Det
är öppet för vem som helst, men förstås
är det ungdomarna som kommer.
Vi tycker att vi kan ställa upp så att
ungdomarna har en trygg plats att gå till
på lördagskvällarna. Det här känns roligt och meningsfullt och vi fortsätter
så länge folk kommer, hälsar Jenny och
Toffe Skuthälla. Till familjen hör också
barnen Jonah, Maja och Lea.

”Det är öppet för vem
som helst.”

Jenny och Toffe Skuthälla, Solfs församling

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

Kantorerna firar reformation

För att markera reformationsåret har kantorerna i Åbo
och S:t Karins kyrkliga samfällighet planerat en serie
av musikgudstjänster 8.1-14.4.2017. Den tredje i serien
firas i Åbo domkyrka som Åbo svenska församlings
högmässa söndagen den 29.1 kl. 12.
Då framförs musik av Johann Hermann Schein samt
solokantaten Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 för
sopran, trumpet, stråkar och orgel av Johann Sebastian Bach. Presentation av gudstjänsten kl. 11.45.

att byta barnkläder (0-6 år) och leksaker. Efteråt kaffe, saft och pirog.
Lö 28.1 kl. 12.30-14: Kaffe på plattan utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe,
te, saft och bulle.
Vi erbjuder också möjlighet till samtal
och förbön. Kyrkan är öppen och du kan
i stillhet sitta där en stund. Du är också
välkommen att hjälpa till. Vi behöver
dig som vill bjuda in mänskor som går
förbi, dig som vill servera kaffe och dig
som vill samtala och be för mänskor.
Kontaktperson Carita Riitakorpi, carita.riitakorpi@evl.fi, 09-23407328.
Arr. Matteus församling, Vartiokylän
seurakunta och St. Mathew´s Lutheran
Church. Välkommen!
Sö 29.1 kl. 10: högmässa, Helena Rönnberg, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
Sö 29.1 kl. 15.30: Mässa med Fridsföreningen i södra Finland.
Ti 31.1 kl. 18.30: kyrkokören övar, Anders Forsman, 050-433 5578.
On 1.2 kl. 15.30-17: VårTon, Mimi Sundroos (1 vån).
On 1.2 kl. 18: Matteus Ungdom –mässa.
Kort mässa med bönevandring. Kyrkfika
efteråt.
To 2.2 kl. 13-14.30: Torsdagsträffen, Johan Hallvar. Kaffeservering 3euro.
MARIELUNDSKAPELLET i Nordsjö kyrka
Hamnholmsvägen 7
sö 29.1 kl.17: kvällsmässa med introduktion till meditation och andliga övningar, Stefan Forsén.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
To 26.01
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: i Åggelby gamla kyrka. Ledare och kontaktperson kantor Peter Hilli.
Fre 27.01
kl. 10 Hålligång med lek & sång: i Hagasalen, Vesperv. 2. För barn 0-5 år med
förälder. Kaffeservering efteråt.
Lö 28.01
kl. 20 Kvällsmöte: på Disciple i Munkshöjdens kyrka. Talkshow från kl. 20,
kvällsmöte med undervisning och
lovsång kör igång kl. 21. Tillfället är på
engelska, möjlighet till svensk och finsk
simultantolkning. Kvällen kostar 5e för
de som inte är deltagare på Disciple17
konferensen.
Sö 29.01
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Hilli
kl. 11 Puls-gudstjänst: Avslutning på
Disciple17 konferens i Munkshöjdens
kyrka, Raumov. 3. Tillfället är på engelska, möjlighet till svensk och finsk
simultantolkning.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12. Thylin, Hilli
Må 30.01
kl. 10.00 Hålligång med lek & sång: i
Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16.
För barn 0-5 år med förälder. Kaffeservering efteråt.
Ti 31.01
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Vesperv. 12.
Babyliv - för dig som nyss blivit förälder.
Vi diskuterar sånt som känns viktigt
just nu, umgås, sjunger och äter något
smått.
kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. Andakt, kaffe, program och
samtal.
Ons 01.02
kl. 12.30 Vuxenkör: i Hagasalen med
Peter Hilli. För dem som har ledigt på
dagarna.
kl. 14.30 Barnkör: i Hagasalen, Vesperv.
12. Alla barn från 6 år uppåt varmt
välkomna!
To 02.02
kl. 10 Öppet hus: på Café Torpet. Möjlighet till enskilt samtal och bön med
diakonissorna.
Slutar 11.30.
Övrigt:
Äktenskapskursen:
Investera i din relation den här våren.
Sju kvällar med mat, föredrag och goda
samtal med din partner. Kursen ger
praktiska verktyg för att bygga en stark
och sund relation med ett livslångt
perspektiv. För gifta par i alla åldrar.
Kostnad för maten är 40€/par för hela
kursen. Café Torpet, Köpingsvägen 48
kl 18.30 torsdagar 9.2-30.3. Anmälan till
petrus.fors@evl.fi
NewId:
En kurs om mat, kropp och identitet.
Du är inte ensam. Många kämpar med
tankar och känslor kring mat och självbild. Många har också blivit helt fria från
detta. Hur kan en väg mot frihet se ut?
Kursen innehåller både föredrag och
samtal i mindre grupper.
Det kan kännas jobbigt att prata om
det, men det hjälper. Kom som du är, vi
stöder varann. Café Torpet, Köpingsvägen 48 kl 17.30 onsdagar 1.3-5.4. Anmälan till petrus.fors@evl.fi
Kvinnobrunch:
Kvinnobrunch i Hagasalen 11.2 kl 10.30.

Britta Lassus talar om bön och Johanna
Perret ansvarar för musiken. Anmälan till kansliet på petrus.fors@evl.
fi, 0923407100 eller till Majvor Sjövall
0923407131 senast 3.2
Petra - frukost för kvinnor i alla åldrar:
Spendera en avslappnad förmiddag
på Café Torpet 04.02 kl. 10. Lyxiga
smaker, inspirerande gäster och trevlig
gemenskap. Att välja om, att välja färg
och form är dagens tema och Linnea
Ekstrand är vår talare. Välkommen! Pris
8€ vuxen/5€ stud. Ingen anmälan. Värd:
Elina Koivisto.

HELSINGFORS PROSTERI

TO 26.1 kl. 17.30: Kristen meditation.
Längtar du efter en stund av stillhet mitt
i vardagen? Meditation kan vara ett sätt
att varva ner och ta sig tid för reflektion.
Vi möts varje torsdag kl. 17.30 för ledd
meditation i Johanneskyrkan. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av
meditation och du kan komma med och
pröva på. Mer info: Maria Repo-Rostedt,
Jessica Högnabba, Anna Maria Böckerman. Se Johannes församling växel
09-23400 och gemensamt svenskt
församlingsarbete Högnabba tfn 0923402251.
FRE 3.2 kl. 14-16: Helene Egnell från
Centrum för religionsdialog i Stockholms
stift besöker Helsingfors. Hon berättar
hur Svenska kyrkan jobbar med religionsdialog, det vill säga hur människor
med olika religion kan leva tillsammans i
fred och förebygga konflikter. Vid samma tillfälle presenteras också det finska
dialogprojektet Helsingin Avoimet Ovet
(ung. Öppna dörrar i Helsingfors). Projektet innehåller en mängd olika verksamhetsformer som diskussionsgrupper, bön- och meditationsverkstäder,
fredsmarscher, middagssällskap och
rundabordssamtal. Projektet presenteras av Heidi Rautionmaa som jobbar
med religionsdialog i kyrkan i Helsingfors. Tillfället arrangeras på Tredje linjen
22 och är öppet för allmänheten. Mera
info ger Heidi Rautionmaa, präst för religionsdialog, tel. 0440 412189.
TI 7.2 kl. 17.30-19.30: Sorgegrupp i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (rum Senatus). För dig som har mist en närstående
eller saknar någon som avlidit. Ledare
diakonissan Carita Riitakorpi och pastor
Helena Rönnberg. Deltagandet är kostnadsfritt. Följande gånger 21.2, 7.3, 28.3
och 25.4. ANMÄLAN till Carita Riitakorpi
tfn 09-23407328 eller 050-3803986,
e-post carita.riitakorpi@evl.fi.
Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour. Användaren
behöver inte uppge namn, e-postadress
eller andra uppgifter som kan leda till
identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv när
Du behöver stöd! Du kan dessutom
skriva ett handskrivet brev till Kyrkans
brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors, som
behandlas anonymt och konfidentiellt.
Kyrkans chatt dejourerar måndag till
torsdag kl.18-20.
Kampens kapell: öppet vardagar 8–20
och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 29.1. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti
Fischer)

OLAUS PETRI

Lö 28.1 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikandakt. Anne Hätönen, orgel.
Sö 29.1 kl. 11: Högmässa. Ahlfors,
Laakkonen-Yang.
On 1.2:
-kl. 10 Musiklek för 0-4 åringar.
-kl. 14 Musiklek för 3-6 åringar.
To 2.2 kl. 10: Babyrytmik för 0-12 månader.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö. 29.1:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti, Bengts.
Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30.
Ertman, Kronlund. Kyrkkaffe.
Olars kyrka kl. 16 babykyrka, Ertman,
Kronlund. Vi bjuder speciellt in de familjer där ett barn har döpts år 2016. Moroch farföräldrar och faddrar är välkomna
med! Ta med egen skallra så att du kan
delta i musiken! Kyrkstunden tar ca 30
minuter. Servering.
Mat från Luthers tid: Södrik kapell on.
1.2 kl. 17.30, von Martens. Temamatkväll
till förmån för Gemensamt Ansvar.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: Köklax kapell, Handelsb. 1, on. kl.
9.30-11.30. Sökö kapell, Sökögr. 3. Sång
och lek, ti. kl. 9.30-11.30. Mattby kapell,
Lisasgr. 3. Imse-Vimseklubben, to. kl.

KONSERTER ORGEL

Guilmants orgelsymfoni framförs i Pedersöre och Karleby
Ett orgelveckoslut går av
stapel i Pedersöre och Karleby 28–29 januari. Österbottens Unga Symfoniker under ledning av kapellmästare Janne Nisonen samt
orgelsolisten Matti Pohjoisaho ger två konserter. Då
hör vi Guilmants orgelsymfoni nr 1, ett unikt verk som

vi sällan får höra i Finland,
samt Sibelius tredje symfoni som är ett mera känt och
ofta spelat verk. Konserterna, som ges i Pedersöre kyrka lördag kl 19 och i Gamlakarleby stadskyrka söndag
kl 19, är ett samarbete mellan Konservatorierna i Jakobstad och Karleby samt Yr-

9.30-11.30. Ingen förhandsanmälan,
ingen avgift.
Lediga platser i dagklubbarna för
2-5-åringar: mer info och anmälning
www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska
sidan, varje ti kl. 12–14. Start 10.1. Pris
5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19. Nya medlemmar välkomna, vi handarbetar för
internationell diakoni och mission.
Lördagskaffe för utvecklingshämmade:
Karabacka kapell lö 28.1 kl. 15–16.30,
Heikkinen.
Samlingar för seniorer & daglediga kl.
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 31.1,
Sökö servicehus (OBS platsen!) ti 31.1,
Kalajärvi kapell to 2.2.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10,
varje må och to kl. 10-12. Diakoniarbetare på plats, man kan komma in i olika
ärenden, beställa längre tid till själavård,
för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.

Pysselcafé för barn i åk 3-6: måndagar
kl. 13-16 i klubbutrymmet i Myrbacka,
Strömfårav. 13
och onsdagar kl. 13-16 i klubbutrymmet
i Brännmalmen, Kornv. 10.
Veckomässa: ons. 1.2 kl. 9 i Vanda
svenska församlings diakoniutrymme,
Vallmov.5 A 2.vån, K. Andersson.
Kvällsmässa: ons. 1.2 kl. 18 i S:t Lars
kapell. Efteråt provsmakning på olika
alkoholfria nattvardsviner. A. Paavola, J.
Granlund, A. Ekberg.
Ungdomskväll: ons 1.2 i Bagarstugan
efter kvällsmässan.
ViAnda-kören: övar onsdagar kl. 12 på
Helsinggård, Konungsv. 2.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan to 2.2 kl. 9.30 –12 i klubbutrymmet
i Myrbacka.
Pastorskansliets öppettider, tillsvidare:
må-fre 9-12.

GRANKULLA

Sö 29.1:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka. Lindström, Burgmann.
- kl. 12 Högmässa: i Bromarvs kyrka.
Westerholm, Burgmann.
- kl. 16 Ungdomsgudstjänst: i Ekenäs
kyrka där församlingens samtliga konfirmanderna får sina biblar.
- kl. 18 Kvällsmässa: i Tenala kyrka.
Westerholm, Lindroos.
- kl. 19 Musik i vinterkvällen: i Ekenäs
kyrka. Konsert med Erica Nygård, flöjt
o. Niels Burgmann, orgel. Fritt intr., programblad 10 €.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

To 26.1 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet, Catherine Granlund.
Fr 27.1 kl. 17.30 Andakt: för ungdomar
i kyrkan, Marlen Talus-Puzesh, Daniel
Nyberg och Heli Peitsalo.
Kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb 97, Marlen
Talus-Puzesh.
Lö 28.1 kl. 12-18 Skriftskolveckoslut för
Estlandsgruppen: i kyrkan och Klubb 97.
Marlen Talus-Puzesh, Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo.
Sö 29.1 kl. 12 Högmässa: Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo, Marlen Talus-Puzesh.
Konfirmander från Estlandsgruppen
medverkar. Skriftskolans föräldrasamling i övre salen efter högmässan. Kaffe
i nedre salen.
Kl. 18 Konsert: i kyrkan ”Altoin, Harpuin,
Rejoice!”.
Unga altviolinister och harpister från
Nyland; Anna Marte, sopran. Fritt inträde.
Ti 31.1 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos,
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen.
Arktis-tickande tidsbomb eller en ocean
av möjligheter? Tomi Ståhlberg.
Kl. 15 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i
Sebastos, Catherine Granlund.
Kl. 16 Under ytan: grupp för ungdomar
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och
Ulrik Sandell.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre brasrummet, Heli Peitsalo.
On 1.2 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
To 2.2 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre
brasrummet, Catherine Granlund.

KYRKSLÄTT

Effa på Lyan för åk 3-4: fredagar kl. 1316. Prästgårdsbacken 2.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 29.1
kl.12. Lovén, Punt.
Familjemässa i Kyrkslätts kyrka: sö 5.2
kl.12. Familjer med barn som blivit döpta
år 2016 inbjuds för att få sina doplöv.
Ståhlberg, Punt.
Måndagsgruppen: måndagar kl. 10-13
på församlingshemmet.
Tisdagsgruppen: tisdagar kl. 10-14 i
Prästängen.
Föräldra-barn: tisdagar kl. 9.30–11.30
på Lyan.
Stick- och virkcafé: onsdagar kl. 18-20
på Församlingshemmet, sal 6.
Biljard&Chill på Hörnan: onsdagar kl.
15-17 för ungdomar i åk 7 och äldre.
Lopptorget i Gesterby: öppet onsdagar
kl. 15-17, Silverhagen 6.
Knatterytmik för föräldrar och barn i
åldern 0-3 år: torsdagar kl. 9.30–11.30
på Lyans övre våning.
Kyrkoherdeämbetet öppet: må-to kl.
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050
8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi

VANDA

Högmässa: sö. 29.1 kl. 10 i S:t Lars kapell. M. Fagerudd, Nina Fogelberg.
Ingen mässa: sö. 29.1 kl. 12 i S:t Martins
kapell.

nas ett Öppet hus-tillfälle i Marie kapell där restaureringen av Normann-orgeln från 1879 pågår som
bäst. Söndagen den 29.1 kl
12–13 finns det möjlighet att
bekanta sig med projektet
i Marie kapell och på plats
är orgelbyggare Olev Kents
från Estland.

PÅ GÅNG
Konsert på minnesdagen för förintelsens offer fredagen
den 27.1 kl. 19 i Lovisa kyrka.
Esa Pietilä spelar saxofon, Beniamino Borghi uppträder
med dans, Zabihullah Nikzad läser dikter och Suvi af Hällström framför en konstnärlig performans.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

INGÅ

Fr 27.1:
- kl. 18 Israeliska danser: i församlingshemmets källarvåning. Unnérus.
Sö 29.1:
- kl. 10 Högmässa: i Ingå kyrka. Hilkka
Olkinuora, Marianne Gustafsson Burgmann.
Ons 1.2:
- kl. 14 Syföreningen: i Prästgården.
Björklöf.
- kl. 16.30 Musikstund för 5-6 –åringar: i församlingshemmets källarvåning.
Högström.
To 2.2:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: i församlingshemmets källarvåning. Eklund.

KARIS-POJO

Högmässor; Sö 29.1:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Sö 5.2. kl 13: Kyndelsmässodagens högmässa i Virkby kyrka.Konfirmanderna
medverkar. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 7.2. kl 13.30: Svenska kretsen samlas
i Virkby kyrka. Taxi.

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!

DOMKAPITLET
Teologie magister Claus Ståhlberg har förordnats i samband med prästvigningen i Borgå domkyrka 6.1.2017 till
församlingspastor i Kyrkslätt svenska församling från
7.1.2017 tills vidare.
Prosten Anders Kronlund har förordnats att sköta en
kaplanstjänst (50 %) 1.2 - 31.8.2017 i Vörå församling.
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande åt pastor
Jessica Högnabba som pastor för gemensamt församlingsarbete i Helsingfors kyrkliga samfällighet från 1.1.2017
tills vidare.
Prosten Gunnar Särs har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i Vasa svenska församling
1.2 - 15.8.2017.
Kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg har beviljats tjänstledighet 1.2 - 30.9.2017.
Sökanden till kyrkoherdetjänsten i Vasa svenska församling pastor Harry Holmberg har återtagit sin ansökan.
De övriga sökandena, kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde Mats Björklund, kaplan Monica Cleve
och kaplan Mikael Forslund har förklarats behöriga för
tjänsten. På valförslag vid besättandet av kyrkoherdetjänsten har i första förslagsrum uppförts kyrkoherden i
Solfs församling Ann-Mari Audas-Willman, i andra förslagsrum kyrkoherden i Petalax och Bergö församlingar
Mats Björklund och i tredje förslagsrum kaplanen i Vasa
svenska församling Mikael Forslund.
Tjänsteförhållandet för kaplanen i Kyrkslätts svenska
församling Aino-Karin Lovén upphör på egen begäran
från 1.7.2017.
Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 16.2.2017 kl. 15.

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

TAMMERFORS

Sö 29.1: Gudstjänst kl 11 i SvH, Kim Rantala, Anna Arola
Sö 29.1: Scouternas vinterfest kl 18 i
Finlaysons kyrka, Kim Rantala, Marianne
Hesthammer, Tom Saxberg
Ti 31.1: Mammor, pappor och barn kl
10-12 i SvG
Ti 31.1: Tisdagsklubben kl 13.30-15.30
SvG
Ons 1.2: Onsdagskaffe kl 13 i SvH, Maria
Malmi berättar om Armenien.

keshögskolorna Centria och
Novia. Andra medarrangörer
är de lokala församlingarna
samt Mellersta Österbottens
Kantorer r.f och initivtagaren
Karlebynejdens Orgelvänner
r.f. Vill man köpa biljetter till
konserterna på förhand säljs
de via Biljettjänst.
Samma veckoslut ord-

Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt papper
som till största delen
består av returpapper.

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska
församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i
svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 §
avsett straffregisterutdrag.
Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 16.2.2017
kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Svensktalande ungersk familj
med två små barn söker en
hyresbostad för en längre tid
i Helsingfors från och med
våren 2017. Föräldrarna forskar
vid Svenska social-och kommunalhögskolan. Vi har inga
husdjur. Vi berättar gärna mer
om oss, ta kontakt med Laszlo
Vincze på tel. nr 0443002005
eller per e-post laszlo.vincze@
helsinki.fi
Två rökfria, pålitliga, kvinnliga
läkare söker tvåa eller trea i
Helsingfors innerstad. Vi skulle
önska flytta in i mars eller maj.
T. 0400380719/Laura
Skötsam mamma med fast
arbete på Rundradion önskar
hyra långvarigt i
Ulrikasborg, Eira, Rödbergen
eller Brunnsparken. Tacksam
för svar!
t.0407104838
Heltids anställd brandman
söker boende i centrala
Helsingfors. Djur & Rökfri.
0503687974

Lägenhet/inneboende i
Helsingfors önskas för
prepkurs till medicinska
fakulteten för tiden 28.3 till
17.5. Tel:044 2788993
Alexander

UTHYRES
Etta c.40m2 i centrala Stockholm. Tel 040 8382322
Etta 31 kvadrat uthyres på
södra Drumsö i mindre
husbolag. Icke för rökare eller
husdjur. Grannen, dam 80+
hoppas på hjälp med t.ex
butik ett par timmar i veckan,
dock ej städning.
Vänligen ring kl 11-14 tel 050
5288767
Liten tvåa (43,5 m2) med
bastu och inglasad balkong
uthyres åt skötsam, djur- och rökfri
hyresgäst. Bostaden finns i
centrum av Vasa, nära sv.
Hanken. Ledig 1.3.
Tel. 050-3652901/kvällar

Visste du att...
du kan lämna in din hyresoch andra familjeannonser
via webben?
När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

Nu stänger vi höst- och vinterkölden
och blåsten på utsidan med

FÖRMÅNLIGA PVC ELLER
PIHLA KVALITETSFÖNSTER
OCH DÖRRAR
behov även
mätning
IVid
Österbotten
även
mätning
på plats
och montering
och
montering.

Från oss uterum,
inglasningar och
Bema garagedörrar

ORAVAIS TEL. 0400 – 340 093
KARLEBYVÄGEN 115 www.exellent.fi
VASA TEL. 040 – 767 0049

evigheten

i sikte

Bibelhelg för alla åldrar

3–5.2 på Efo, Vasa

Barnprogram, bibelstudier, seminarier bl.a.
Sacred Harp, festkväll,
familjemässa, nattcafé

www.slef.fi/MEIS
Välkommen!

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

I MIN

LING
FÖRSAM

Helsingfors öppnar sina dörrar
Endast 54 procent av helsingforsarna hör till kyrkan
men det betyder inte att 46
procent av stadsborna är
trolösa. Huvudstadsregionen blir allt mer mångkulturell och frågan om hur
människor med olika religion ska leva tillsammans
blir allt mer aktuell.
Fredagen den 3 februari besöker Helene Egnell,
från Centrum för religionsdialog i Stockholms stift,
Helsingfors. Hon berättar
hur Svenska kyrkan jobbar med religionsdialog,
det vill säga hur människ-

or med olika religion kan
leva tillsammans i fred och
förebygga konflikter.
Vid samma tillfälle presenteras också det finska
dialogprojektet Helsingin Avoimet Ovet (ung.
Öppna dörrar i Helsingfors). Projektet innehåller
en mängd olika verksamhetsformer som diskussionsgrupper, bön- och
meditationsverkstäder,
fredsmarscher, middagssällskap och rundabordssamtal. Projektet presenteras av Heidi Rautionmaa
som jobbar med religions-

dialog i kyrkan i Helsingfors.
Tillfället är öppet för all-

mänheten: 3.2 kl 14-16 på
adressen Tredje linjen 22.

ÖPPNA DÖRRAR I HELSINGFORS
• Projektet är både ett gräsrotsprojekt och ett projekt riktat till ledare inom de olika samfunden.
• Målet är att skapa respekt och godkännande mellan såväl samfundsledare som medlemmar. Det sker genom en
mängd olika verksamhetsformer där målet är en slags religiös- och kulturell läskunnighet och förmåga till dialog.
• Projektet stiger direkt från kyrkans egen värdegrund och
syftet är att stärka den positiva religionsfriheten och religionernas synlighet liksom den personliga religiösa identiteten hos människor.

Köpes antikviteter

ÖPPET KL. 11–17.00

Med

Religionsdialog kan se ut på många sätt. I höstas marscherade representanter för olika trossamfund tillsammans för
den gyllene regeln i demonstrationen ”Peli poikki” i Helsingfors.

i hela svenska Österbotten

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

Kontant
be
Varorna talning
avhämta
s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

Sittdynor för kyrkbänkar
Bekvämare och varmare
med sittdynor. Vi har
specialiserat oss på tunna
sittdynor för kyrkbänkar.
Kontakta oss för mer
information.

Högklassiga inredningar från Zacus
VI PLANERAR,
TILLVERKAR
OCH MONTERAR:

Tel. 06 7898100, Fax 06 7898199
e-post essma@multi.fi
www.essma.fi

• kök och hjälpkök
• wc- och badrumsinredningar
• tamburinredningar
• garderober
• skjutdörrar
• köksmaskiner och
diskbord

Kvarnstigen6,6,68810
68820Ytteresse
Esse
Leverantörsv.

Försäljning:

Jakobstads kyrka

BJÄRNÅ: Zacus, 040 721 0209
BORGÅ: TH Center, 0400-491460
EKENÄS: Trävaruhuset, 0207-433 280
KIMITO: Engelsby Verk, 02-421 121

JAKOBSTAD, PEDERSÖRE:
Uniflex 06-724 8292
NYKARLEBY: Zacus, 06-781 0800
BÖTOM: fabriken, 044 971 8619

Besök vår hemsida
www.zacus.com
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INKAST THOMAS ROSENBERG

EUTANASI LIDANDE

”Också jag
behöver dem”

Vi måste vårda varandra medan vi lever

Vad glad jag blev över intervjun med
Carolin Ahlvik-Harju häromveckan
(Kp 12.1)! En nybliven doktor i teologi som inför julen disputerade vid
ÅA på en avhandling om funktionsnedsättningar ur ett feministteologiskt
perspektiv. Jag ser fram emot att läsa
också avhandlingen, men redan det fylliga reportaget gav en god bild av budskapet.
Och vilket budskap! Ahlvik-Harju har närmat
sig problematiken kring fosterdiagnostik, etik och
funktionsnedsättningar med stor respekt för rätten
till liv, också om man är född annorlunda, till exempel till sin kromosomuppsättning. Men också
med sinne för problemens komplexitet.
Mest berörd blev jag av hennes beskrivning av sin
årslånga vistelse i kommuniteten L’Arche på Irland,
tillsammans med personer med funktionsnedsättning: ”Året där var mitt svåraste år någonsin, men
också mitt bästa år någonsin.” Och så det viktigaste: att det inte var de andra assistenterna som fick
henne att känna sig som hemma ”utan de personer
som behövde min hjälp, och som lärde mig att också jag behöver dem”.
Vilken lisa efter ett decennium av ibland plågsam integrationsliturgi, som gjort det
närmast omöjligt att ifrågasätta den ideologi enligt vilken alla personer med någon form av funktionsnedsättning så långt som möjligt ska integreras, eller
inkluderas, i det övriga samhället; i vanliga skolklasser, vanliga bostadshus etc. Tanken är självfallet
god, men verkligheten kan ofta vara obarmhärtig.

”Det är vi som
ska varva ner,
och lära oss att
leva i deras takt.”

Ahlvik-Harjus erfarenheter av livet i L’Arche påminner väldigt mycket om det norrmannen Nils
Christie skrev om på 80-talet om Vidaråsen och
andra norska byar för folk som är annorlunda,
bland annat i boken Bort från anstalt och ensamhet. Här var tanken ju inte att integrera de avvikande i samhället utan tvärtom att integrera de
”normala” i det ”avvikande” samhället, i byagemenskaper anpassade för en annan och humanare livsrytm.
Det sistnämnda är i själva verket det centrala,
och något Ahlvik-Harju tydligen också upplevde
på Irland; det är vi som ska lära av dem, och inte tvärtom! Vår ”normala” livsstil är på många sätt
omänsklig, och att tvinga människor som inte klarar av den att ändå hänga med är ju galet, vare sig
de har något handikapp eller inte. Det är vi som ska
varva ner, och lära oss att leva i deras takt. Det var,
och är, huvudfilosofin bakom Vidaråsen, och tydligen också bakom L’Arche.
Men så är det tyvärr alldeles för sällan. Vi drivs
fortfarande av ambitionen att lägga ner alla våra
”anstalter”, och tvinga in människor med funktionsstörningar och andra handikapp i individualismens ekorrhjul. Till ett liv i ensamhet i en hyrd
lägenhet, där man på egen hand tvingas agera arbetsgivare åt alla de assistenter man behöver för att
klara av vardagen. Det är verkligheten i dag, i enlighet med den normalitetens höga visa som ingen
får ifrågasätta. Vad skönt att det finns unga forskare som Carolin Ahlvik-Harju!
Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och samtidsanalytiker.

Eutanasi är ett mycket känsligt ämne. All rätt har sin
gräns och den går vid kravet
att någon skall begå mord.
Så benämns eutanasi helt
allmänt. Hur man än uttrycker sig så finns faran
där att man trampar på någons ömma punkt. Nu till
Kurt Salvèns (KS) debattinlägg i KP nr 2 2017.
Den ironiserande delen i
inlägget får KS stå för. Vem
har sagt det finns en Gud?
frågar KS. Frågan kan besvaras med en motfråga:
Vem har bevisat att det inte
finns en Gud? Mig veterligt
finns det ingen vetenskapsman eller kvinna som gjort
det. Att man inte bemödat
sig att forska utan konstaterat det vara legender är
inget svar. Vad gäller evolutionsläran finns det förespråkare och förnekare inom vetenskapen.
En sångförfattare behö-

ver bara se den lilla blomman förgätmigej, och utbrister: Fast utan ord den bilden ger mig bud: Det finns en
Gud, det finns en Gud. Vem
som helst kan gå ut och se
sig lite omkring i skapelsen
så kan man inte annat än
inse att det finns en Högre
Intelligens – en Gud bakom allt detta. Att Gud har
ingripit, det är hela mänsklighetens historia det stora och bästa beviset för, om
man nu inte vill tro på Bibelns budskap om Gud som
Skaparen.
Jag kan mycket väl förstå KS när han nämner hur
han såg sin nära anhöriga
lida i svåra smärtor. Ingen
med känsla kan bli oberörd

och inte känna medlidande vid sådana tillfällen. Tyvärr berör lidandet så stora massor att eutanasi inte
kan lösa det problemet. Undantaget kan inte legalisera
eutanasi och locka skumma typer att missbruka det.
Problemet med sjukdom,
lidande och död i dagens
samhälle beror delvis på
att man förr levde med det
i sina hem. Nu har vi institutionaliserat bort det till
sjukhus, bårhus och begravningsbyråer. Nutidsmänniskan är rädd för lidande och död. Håller med
Carolin Ahlvik-Harju (KP
nr 2 2017) när hon säger: ”Vi
vill helst inte se det (lidande
och död). Eutanasi får inte

vara ett svar på rädslan … Vi
kommer in på fel spår om
vi säger att en viss typ av
mänskligt liv är värre än
döden.”
En stor fara med eutanasin är att det blir mer
den närvarandes problem
än den sjukes. Det är bättre att vinnlägga sig om gemenskapen och vårda varandra medan man lever.
”Carolin tror att vi genom
att prata om det mänskliga livet och hur vi kan leva
gott tillsammans kommer
att märka att en del fall där
eutanasi kändes som en bra
idé kommer att försvinna …
det finns mer kärleksfulla
sätt att vandra med en människa mot döden”, står det
om Ahlvik-Harju. Jag instämmer!

Harry Blomberg
Kvevlax

EUTANASI SVAR

ÄMBETSSYN

Fråga om den enskildas lidande

Fler prästtjänster

Kommentar till H. Blombergs
inlägg.
Naturligtvis är eutanasi ett känsligt ämne. Det är
därför saken bör diskuteras
sakligt, men vad svarar HB?
När HB:s argumentering inte
mera håller, börjar HB botanisera och tala om lidandet
i världen samt debattera om
Guds exsistens!? Det är inte
det det är fråga om, utan enbart den enskilda dödssjuka
individens svåra lidande och
rätt att få ett slut på det hela!
Ja, i dagens läge är dödhjälp
likställt med mord. Men det
är ju igen inte frågan om gällande juridik, utan om att få
en ändring i den. Finns Gud
eller inte är också något som
människan känner i sitt inre.
Sådant kan inte utläsas från
skrifter och finns inte heller hugget i sten, för att inte tala om prelaters förkunnanden. Det är bara mänskliga känslor. Alla har rätt till
känslor och åsikter, men vetenskapen är inte intresserad
av religiösa fabuleringar utan fakta. Att hänvisa till Bibeln …? Bibeln är ju skriven
av människor och inte Gud!
Den har ju omskrivits allt
efter det som kyrkan tycker och tänker för tillfället.

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

”Nutidsmänniskan är rädd för lidande
och död.”

”Att motsätta sig
något är lätt, men
att presentera ett
godtagbart alternativ är svårt.”
Delar har raderats, omskrivits, lagts till, allt efter kyrkans behag, under århundradens gång. Detta går inte
att dementera.
Jag efterfrågade bevis över
Guds påstådda ingripande,
men fick inga. Att gå ut i naturen och påstå att den är
Guds skapelse och ingrepp
i livet är närmast löjeväckande, men inget bevis, när
vetenskapen bevisat evolutionen. Världen är tyvärr full
av lidande, men var är sambandet med eutanasin? Eutanasin löser inte massornas
problem utan endast individens. Det är bara det vi talar om här!
Rädsla har ingenting med
eutanasi att göra. Det är en
psykisk känsla som uppstår när smärtorna tar överhanden. Att det skulle finnas mer kärleksfulla sätt …!?
Vänligen nämn åtminstone

PÅVEN TAL
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”Må 100-årsdagen
av Finlands självständighet få alla
finländare att bekänna sin tro på
Herren Jesus Kristus.”

Påven Franciskus till
den ekumeniska delegationen från Finland.

ett enda förutom att försätta
den lidande i kemisk/medicinsk koma. En dylik koma överför endast den sjukas fysiska smärtor till psykiska smärtor för de anhöriga och gör saken bara värre
och förlänger lidandet för alla parter. Tycker du HB att
det blir bättre så?
Nyss gjorda enkäter talar
för att den stora allmänheten
(70–80%) godkänner eutanasi. Debatter ger samma
resultat. Tyvärr ger jag HB
rätt i att problem kommer
att uppstå och att motstånd
finns. Motståndare finns det
alltid, i allt. Att motsätta sig
något är lätt, men att presentera ett godtagbart alternativ
är svårt. Att bara säga: ”Det
finns andra sätt …” utan att
nämna några är inget alternativ, inte heller ”att prata
bort det …! ”
Som sagt, vänta och se tiden an.

Inom Borgå stift finns det
manliga teologer som vägras prästvigning eftersom de
önskar reservera alla prästtjänster för sitt eget kön.
Problemet kunde lösas
om den kyrkliga ordningen
ändrades så att varje präst
har rätt att arbetsvägra, ifall
en annan präst, biskop eller ärkebiskop deltar i gudstjänsten. En dylik regel skulle vara könsneutral och til�låta prästvigning av teologer
med traditionell ämbetssyn.
En höjning av kyrkoskatten
skulle möjliggöra anställning av dylika deltidsarbetande präster.

Henrik Sjöberg
Grankulla

Kurt Salvén
Esbo

Något vi
borde
skriva om?

Den ovanstående diskussionen är härmed avslutad.

Tfn 040 831 6545
E-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi

Red.

KRITIK JUHA SIPILÄ

Motar inte
illamåendet

Pär Landor diskuterar
Finlands statsminister Juha Sipiläs agerande i en
ledare i ÅU.
”Sipilä har haft otaliga beställningar på att
fördöma rasismen, intoleransen, hatet mot

svenskan bland sannfinländarna. Han har haft
otaliga beställningar på
att kommentera och reda
ut den moraliska skevhet som finns i nedskärningspolitiken. Inte ens då
ärkebiskop Kari Mäkinen
tog ta i ämnet stod Sipilä
upp och motade illamåendet.”

NÄSTA VECKA undrar Merete Mazzarella om vi förlorat vårt
moraliska språk.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.ﬁ

På väg mot drömjobbet
Lite skolbänk och
mycket praktik. Tre blivande
barnledare från
olika bakgrunder
uppskattar flexibiliteten i studierna
och de möjligheter
examen ger.
TEXT OCH FOTO:
EMELIE MELIN
– Jag behöver inte sitta på
skolbänken i två år. Jag är
inte så duktig i skolan, men
jag är bra på att arbeta, säger
Sima Kaderimanesh.
Både hon och Emma Lehmus jobbar på daghem i Esbo. Sima flyttade från Sverige
till Finland för fyra år sedan,
men hon kommer ursprungligen från Irak. Hennes önskan var att jobba med småbarn och att studera med läroavtal var den perfekta lösningen.
Emma Lehmus har också
flyttat hit från Sverige. Hon
fick jobb på ett dagis och hade jobbat där i ett år när hennes chef rekommenderade

barnledarutbildningen.
– Det här var första gången
jag jobbade med barn, men
efter ett år kände jag att det är
det här jag vill göra. Jag tycker det är jättebra med läroavtal. Jag har lärt mig massor av
att se hur arbetet fungerar i
praktiken.
Trots att det ibland varit tungt att kombinera heltidsjobb med studier är hon
tacksam att hon fått den här
chansen.
Tills för ett och ett halvt år
sedan var det endast folkhögskolan Kredu i Nykarleby som utbildade barnledare
på svenska i Finland. Därför
har Kredu de senaste 10–15
åren haft grupper med vuxenstuderande också i södra Finland, berättar vuxenutbildningsledare Marianne Asplund. Hit vänder sig
människor som vill jobba eller redan jobbar med barn, till
exempel som barnskötare på
dagis, som eftisledare eller i
församlingens barn- och fa-

miljearbete. I december blev
en grupp på åtta studerande
utexaminerade. I dag har tre
studerande kommit till Sandvikskajen i Helsingfors för att
delta i närstudier.
– I går hade vi rörelsefostran hela dagen. I dag har vi
haft religionsfostran och nu
går vi igenom info om studierna, berättar Sima Kaderimanesh.
Närstudier har de någon
vecka per examensdel, däremellan jobbar de självständigt med distansuppgifter.
Till största delen består studierna av det som kallas Inlärning i arbete, med andra
ord praktik. De som studerar
med läroavtal har en arbetsplats och får lön för arbetet.

Pendlar från USA

Den här våren blir slutrakan
på Simas och Emmas studier.
Annina Wikman-Dolce har
inte hunnit lika långt. Hon
flyttade från Finland till USA
för 30 år sedan. Där har hon

”Ett par dagar fick vi jobba med handdockor och en dag tillbringade vi med
en skådespelare som lärde oss hur vi
borde stå, sitta och andas.”

varit hemma med barnen och
gjort en del volontärarbete för
en kyrka. Hon funderar på att
flytta tillbaka till Finland och
vill gärna jobba med barn och
ungdomar, men behöver en
finländsk utbildning. Av en
händelse såg hon en annons
om barnledarutbildningen.
– Jag trodde att det var en
månadslång kurs, men det
visade sig vara ett par års utbildning.
Nu pendlar hon mellan
USA och Finland för att studera och är nöjd med hur
smidigt det fungerar. Den
personliga tillämpningen är
utmärkande för det här sättet att studera mot en examen. Det ska gå att kombinera studierna med ens unika livssituation.
– Nu kan man ju ha möten och bedömningssamtal
över nätet. Jag har till exempel undervisatstuderande i
docktillverkning via videosamtal, säger lärare Gunilla
Holmberg.
Att en vuxengrupp har
studerande med olika bakgrund och erfarenheter bidrar mycket till inlärningen.

Många möjligheter

– Utbildningen är mångfacetterad, det finns många olika
saker du kan göra, säger An-

nina Wikman-Dolce.
I framtiden kan hon jobba med barn inom kommunal eller privat dagvård eller i
en församling, med morgonoch eftermiddagsverksamhet för skolelever, som assistent eller skolgångsbiträde och inom barnskyddet.
De studerande är nöjda med att utbildningen är
praktisk. Det de lär sig i teorin får de se och praktisera i
den egna verksamheten.
– Det ger en helt annan förståelse för det vi lär oss, säger Lehmus.
Också distansuppgifterna
är ofta kopplade till verkligheten i arbetet. Det kan till
exempel handla om att pröva något i en barngrupp.
– Vi vill inte ha tråkiga
uppgifter, vi vill att det ska
kännas motiverande, säger
Holmberg.
Förutom de obligatoriska
delarna i examen – som fokuserar på verksamhet för
barn under skolåldern, fostran med familjen som utgångspunkt samt morgonoch eftermiddagsverksamhet – har Sima, Emma och
Annina valt att fördjupa sig i
den del som handlar om att
möta barn och familjer i behov av stöd.
– Innan jag började arbeta

trodde jag att jag visste jättemycket om barn. Men jag
har lärt mig massor. Jag är
mest intresserad av stöd-delen, det är något jag har nytta av i mitt eget arbete, säger Lehmus.
Dessutom har alla tre valt
den examensdel som handlar om att utveckla uttrycksförmågan. Inom den jobbar
de med drama, konst och
lek.
– Ett par dagar fick vi jobba med handdockor och en
dag tillbringade vi med en
skådespelare som lärde oss
hur vi borde stå, sitta och andas, berättar de.
Många unga väljer i dag
att fördjupa sig i hur man
arbetar i en mångkulturell
arbetsmiljö, medan de som
siktar in sig på församlingsarbete väljer examensdelen
kristen fostran, berättar Marianne Asplund. Studerande
kan också satsa på tjänsteproduktion och egenföretagande eller få till godo någon
del ur en tidigare yrkesutbildning.
– Kunnande du redan har,
det har du. Du ska inte behöva sitta på skolbänken bara för sakens skull. Vare sig
du är familjedagvårdare, bagare eller frisör har du redan
kunskaper du har nytta av.

Och så var det den troende bilisten, som var mycket noga med var han tankade sin bil. Han hade hört att det var viktigt att undvika syndens Neste.

Annina Wikman-Dolce, Sima Kaderimanesh och Emma Lehmus vill jobba med barn och unga. De är glada över att ha hittat ett studiesätt som passar dem.

