
12

Tuff vardag för syriska 
flyktingar i Jordanien 
Sidan 6

Diakoniarbetare  
gav politiker vägkost
Sidan 11

Biskopen svarar om 
samkönade äktenskap
Sidan 7

Ungas mobilitet gör att de har 
svårt att få tillträde till besluts-
fattandet i församlingarna.

Nätverket Navi vädjar till kyrko-
mötet om att något måste göras. 
Sidan 4

Unga i kyrkan
vill vara med  
och bestämma

 

Att axla kristet 
ansvar i politiken
Sidan 8

En seg typ
Sidan 2

Storträff  
för teologer  
i Åbo i april
Sidan 5

Vad gör 
konsumtion 
med oss?
Sidan 12

Skriv brev 
till den du 
förlorat
Sista sidan

TORSDAG 23 MARS. NR 12/2017

LEDAREN: Källkritik är en med-
borgarfärdighet som gör att vi 
alla sover bättre. 

 Sid

2



2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 23.3.2017 • NR 12
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi

Redaktionen i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545
redaktionen@ 
kyrkpressen.fi
Redaktionen i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A, 

68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktörer e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Ulrika Hansson
tfn 040 831 6322
Christa Mickelsson
tfn 040 831 6788
Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599
Nicklas Storbjörk
tfn 040 831 6545

Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748
Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi
Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: Fontana Media Ab
Bank: Danske Bank 
IBAN: FI34 80001301 158540
BIC: DABAFIHH

Paradbild: Nicklas Storbjörk

Tryck: Botnia Print, Karleby

Annonsredaktör: 
Erika Rönngård 
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
+ Moms 24%  

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 
Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons på 
kyrkpressen.fi helt utan ex-
tra kostnad. 
    För familje- och radan-
nonser per telefon, mejl 
eller post tillkommer 5 euro i 
serviceavgift.

Annonsdeadline torsda-
gar klockan 12 veckan före 
utgivning.

Annonsförsäljning:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Ludvig Andersson, 
tfn 044 050 3020, 

Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
eller 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

ISSN 0356-1275

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONS
Kyrkpressen är en 
gåva till dig från 
din församling!
I regel uppdateras din adress 
också i Kyrkpressens adressre-
gister när du gör en flyttanmä-
lan. I annat fall, vänligen kon-
takta din församling. 
   Om du beställer Kyrkpressen 
privat kontaktar du oss: pre-
numeration@kyrkpressen.fi.

ADRESSÄNDRING

”Att idka källkri-
tik är inte något 
man gör av be-
gåvning, intresse 
eller elitism.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Bästa värnet mot 
brinnande pilar

eTT av de mera citerade bibelställe-
na i Nya testamentets brev beskri-
ver Guds vapenrustning. Bildsprå-
ket handlar bland annat om skorna 
som är redo att gå fredliga vägar och 
skölden som släcker det ondas brin-
nande pilar. Poängen är den andliga 

vakenheten som a och o för den som inte vill tas 
på säng av ondskan. Kort och gott: håll huvudet 
på skaft och det goda för ögonen. Uppmaningen 
från Efesierbrevet klingar i det här fallet sam-
stämmigt med de statliga satsningarna mot pro-
paganda och cyberkrig. Också här har man in-
sett att det bästa försvaret inte är anfall utan ett 
bildat folk som förstår att släcka bränderna redan 
innan de uppstår. En kritiskt tänkande befolk-
ning är en ringmur som hjälper alla att sova gott.   

preSidenT Sauli Niinistö har i flera sammanhang 
lyft fram cyberkrigföringen som ett av de störs-
ta hoten mot fred. Begreppet kan kännas förvir-
rande för många, men det handlar inte om spi-
onerande mikrovågsugnar eller satellitkameror. 
I praktiken är den mest förekommande varian-
ten gammal välbekant propaganda, i tidsenliga 
kanaler. Den har alltid utgjort ett viktigt vapen i 
krig. Under kriget är det propagandan som må-
lar upp den grymma fienden, som varken sko-
nar barn eller åldringar. Propagandan förskönar 
likaså de egna misstagen och förlusterna. Men 
propagandan kan tyvärr också hetsa till krig, resa 
folk mot folk och medborgare mot medborgare. 

I lördagens Hbl tar president Niinistö återigen 
temat till tals i en stor intervju med Anna-Lena 
Laurén. Han utser varje finländare till försvara-
re: ”Försvar innebär inte bara att ta vapen i hand, 
det innebär också att man är kritisk, att man tän-
ker efter då man tar information, att man reage-
rar på konstigheter.”

Mot varje nättroll ställer han alltså en upplyst 
finländare. Det kan behövas. I en artikel i Foreign 
Policy, där forskaren Jed Willard framhåller Fin-
lands unika överlägsenhet i kritisk attityd till pro-
paganda, konstateras samti-
digt att de finländska myn-
digheterna har dokumen-
terat 20 kampanjer med 
desinformation om Finland 
där spåren leder till Kreml.

Förra veckan inleddes en stor 
satsning med samma tema. 
En rad frivilliga försvarsorganisationer lanserar 
tillsammans med bland annat inrikesministe-
riet, försvarsministeriet och räddningsväsendet 
kampanjen Nuku rauhassa i sociala medier. Först 
ut med det vikiga budskapet om att tänka själv 
är Sofi Oksanen, som i en video betonar att det 
hör till de medborgerliga färdigheterna att känna 
igen propaganda och informationskrig.
Att idka källkritik är inte något man gör av begåv-
ning, intresse eller elitism. Det är rentav en skyl-
dighet –om inte för nationens skull, så för med-
människornas. I en tillvaro där svartvitheten och 
lögnerna frodas träffar presidenten rätt när han 
konstaterar i intervjun att det främsta försvaret 
sitter mellan öronen. Man kan tillägga: det gör 
den främsta motståndaren också.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Var mer 
barm-
härtig

Under studietiden brukade Elina Pir-
jatanniemi åka hem till sina föräldrar 
i Tammerfors och föra hetsiga diskus-
sioner om Finlands flyktingpolitik med 
sin pappa. Det var sent 80-tal och landet 
hade just upplevt sin första, anspråks-
lösa flyktingvåg.

– Jag och pappa brukade ta ihop vid 
middagsbordet så att det bara knastrade 
om det. Men sedan, en dag, kom pap-
pa inte hem i tid, och jag och mamma 
funderade vart han tagit vägen. När han 
sedan kom visade det sig att han varit 
hemma hos den somaliska familj som 
bodde i samma hus och reparerat de-
ras tvättmaskin.

Ställd inför en konkret familj i nöd – 
de har ju så många barn, hur ska de kla-
ra sig utan tvättmaskin! – gjorde pappan 
vad han kunde och satt sedan hos dem 
och drack kaffe, även om han tyckte att 
kaffet smakade lite konstigt.

– Det var som om en annan man hade 
pratat. Efteråt har jag tänkt att det egent-
ligen var helt detsamma vilka åsikter 
han hade, för han gjorde ju någonting. 
Jag gjorde ingenting, jag bara orerade 
högtravande om flyktingars rättighe-
ter. Vem av oss var en bättre människa?

Men när det är sagt vill Pirjatannie-
mi också påpeka att vi har våra roller. 
Hennes roll är att vara professor i folk-
rätt och leda ett institut för mänskliga 
rättigheter.

– Jag kan inte laga en tvättmaskin, 
men jag kan göra annat.

Inte bara ett språk
Elina Pirjatanniemi är uppvuxen i Tam-
merfors, men hennes föräldrar kommer 
från det finskspråkiga Sydösterbotten. 
Hon började studera vid Åbo Akademi 
för att hon var intresserad av svenska – 
och kanske för att en kompis från Svens-
ka samskolan i Tammerfors sa till hen-
ne att hon aldrig skulle klara språkpro-
vet till Åbo Akademi.

– Så ska man inte säga till en öster-
bottning! Jag borde tacka honom, skrat-
tar hon.

Den första hösten var tung. När hon 
lyckats formulera en mening på svens-
ka hade diskussionen redan gått vidare.

– Känslan av otillräcklighet i kommu-
nikationen var störande. Jag skrev ten-
terna på svenska, så jag fick läsa mycket 
mer än de andra. Den där tjugoåringen 
som jag var då, hon var nog en seg typ.

När hon kom till Åbo Akademi trodde 
hon att det var ett språk hon lärde sig, 
hon hade aldrig reflekterat över att hon 
kommit in i en annan kultur.

– Jag tror det finns en skiljelinje mel-
lan människor som uppfattar att språ-
ket mestadels som ett sätt att kommuni-
cera och dem som uppfattar språk som 
en del av en kultur. Jag förstår dem som 
betonar att vi behöver svenska rum. Jag 
märker det på barnen, eftersom vi val-
de att sätta dem i svensk skola: det är två 
finlandssvenskar som växer upp. Under 
studietiden kände jag hur det är att vara 
den som är annorlunda. Det är en väldigt 

nyttig erfarenhet när man nästan i alla 
hänseenden representerar majoriteten.

Det är lagligt, men är det rätt?
Hon är fascinerad av juridik för att den 
stora frågan är: vad är rättvist?

– På det viset kommer man snabbt 
in på mänsklighetens stora frågor. Men 
jag gillar också det tekniska, hantver-
ket: aj vilken härlig paragraf – här finns 
inget onödigt!

När det gäller folkrätt är hon mest 
intresserad av hur internationella kon-
ventioner som till exempel barnkon-
ventionen påverkar ett enskilt barn, 
till exempel ett flyktingbarn.

– Jag tycker det är fantastiskt att kyr-
kan tagit en så aktiv roll i diskussionen 
om flyktingars rättigheter, för man får 

Flyktingar med välgrundad rädsla inför en oviss fram-
tid i sitt hemland avvisas. – För mig som är jurist har 
det varit svårt att smälta att besluten oftast är lagliga, 
säger Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: ELINA PIRJATANNIEMI  
”Jag har tvingats fundera på om jag 
som rättsvetare legitimerar det ma-
skineri som behandlar människor 
på det här viset.”



AKTUELLT 3KYRKPRESSEN TORSDAG 23.3.2017 • NR 12
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Vikström nöjd med kompromiss
ÄkTenSkap. Den kompro-
misslösning som Marie-
hamns församling tagit 
fram i frågan om äkten-
skap för samkönade par är 
till biskop Björn Vikströms 
belåtenhet. 

Kompromissen går ut 
på att den juridiska de-
len av en vigsel får förrät-
tas i kyrkorummet av en 
person med borgerlig vig-
selrätt och att prästen se-

dan kan medverka med en 
kyrklig del.

Till Ålandstidningen sä-
ger Björn Vikström att lös-
ningen är riktigt bra.

– Eftersom vigselförrät-
taren inte är präst blir själ-
va vigseln också borger-
lig och strider således inte 
mot kyrkolagen. Om för-
samlingar vill hålla sådana 
vigslar är det upp till dem 
själva, säger Vikström.

”Rådet borde ha avvisat yrkan”
FlykTingar. Helsingfors 
förvaltningsdomstol har be-
slutat att kyrkoherde Jan-
Erik Karlström i Mariehamn 
gjorde rätt när han lät flyk-
tingar övernatta på Lem-
böte lägergård i septem-
ber 2015, skriver Ålandstid-
ningen. 

Flyktingarna hade an-
länt med båt på sin väg från 
Sverige till Finland och ha-
de ingenstans att övernatta. 

En privatperson lämnade in 
en rättelseyrkan till kyrko-
rådet efter att hen fått höra 
om övernattningen.

Helsingfors förvaltnings-
domstol meddelar att Karl-
ströms agerande utgör ”så-
dan faktisk förvaltnings-
verksamhet som ingår i för-
samlingsarbetet” och att 
kyrkorådet borde ha avvi-
sat privatpersonens rättel-
seyrkan.

Kyrkoasyl fyllde sin funktion
kriSTineSTad. Den femper-
soners familj som bevilja-
des kyrkoasyl i Kristinestad 
i december får stanna i Fin-
land. Föräldrarna har nu fått 
arbetstillstånd.

Flyktingfamiljen hotades 
av utvisning trots att föräld-
rarna hade arbetsgivare och 
väntade på arbetstillstån-
det. Eftersom det handlade 
om dagar innan utvisningen 
skulle verkställa grep tf kyr-

koherde Daniel Norrback i 
Kristinestads svenska för-
samling in och beviljade fa-
miljen kyrkoasyl. 

–  Det var kyrkoasyl när 
det fungerar som bäst, sä-
ger Norrback. Familjen fick 
det anstånd de behövde för 
att få sina tillstånd i skick.  

I februari kom arbetstill-
ståndet och kyrkoasylen 
upphävdes efter drygt två 
månader.

inte nödvändigtvis positiv feedback för 
det. Vad gäller flyktingfrågan har det 
varit svårt för mig att smälta att hemskt 
mycket av det som händer nu är lag-
ligt. Jag har tvingats fundera på om jag 
som rättsvetare legitimerar det maski-
neri som behandlar människor på det 
här viset. Det är inte så att Migri fattar 
olagliga beslut, och för mig är det in-
te en överraskning att det blir negati-
va beslut. Jag känner till lagstiftningen.

Vilken väg ska man då gå? Påverka 
opinionen, påverka politikerna, me-
nar hon. Försöka skapa möten som det 
mellan hennes pappa och den soma-
liska familjen med trasig tvättmaskin.

– Genom att berätta om de mötena 
kan man påverka människor. Det är 
svårt att relatera till 32 000 flyktingar.

elina pirjaTan-
niemi längtar 
efter att det ska 
bli trädgårdsvä-
der. – Allt spirar 
och gror, sen blir 
det höst och allt 
dör, och så börjar 
det på nytt. Det 
finns en tröst i 
det, säger hon.

ELINA PIRJATANNIEMI

PROFESSOR I FOLKRÄTT VID ÅBO 
AKADEMI, FÖRESTÅNDARE FÖR 
INSTITUTET FÖR MÄNSKLIGA RÄT-
TIGHETER.

FAMILJ: TVÅ TONÅRSDÖTTRAR OCH 
EN HUND.

LÄSER MYCKET, ALLT AV JUHA ITKO-
NEN. HAR BLIVIT BESATT AV TRÄD-
GÅRDSARBETE OCH FÖRBEREDER 
SIG INFÖR KAMPEN MOT VÅRENS 
FÖRSTA OGRÄS.

Hon påpekar att FN:s flyktingkon-
vention skapades i en helt annan värld 
och för helt andra situationer. Den är en 
produkt av andra världskriget.

– Därför ligger fokus på individuel-
la grunder: är du förtryckt på grund av 
dina politiska åsikter eller din religion? 
Nu används de definitionerna i en helt 
annan kontext, inte för att asylsökande 
som individer är mer utsatta än gran-
nen, utan för att det inte går att leva i 
Aleppo. Sist och slutligen borde man väl 
göra om allt, men det är sällan en bra 
idé när man har en akut kris.

Var barmhärtig
Elina Pirjatanniemi säger att hon ofta 
krävt mycket av kyrkan, varit snabb att 
ta avstånd om hon inte kunnat accep-

tera kyrkans syn i olika frågor. I dag in-
ser hon att det finns många åsikter ock-
så inom kyrkan – och inte lämnar man 
ju sitt medlemskap i andra institutioner 
på så lätta grunder? Åren har gjort hen-
ne mer barmhärtig också mot sig själv. 

– Om jag fick säga något till mitt fem-
tonåriga jag skulle det vara att man inte 
kan styra livet, men det bär ändå. Det 
ska man alltså inte satsa energi på.

Hon har blivit ganska bra på att pri-
oritera.

– Jag tänker: det här gör jag på den här 
nivån, det räcker, och det här är vik-
tigt, det försöker jag sköta. Man ska va-
ra barmhärtig mot sig själv och inte hela 
tiden sträva efter tior. Fast när man va-
rit perfektionist går det lätt så att man 
får återfall …
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Tanja Holm och Katri Malmi är bekym-
rade. Orsaken är att det finns så få unga 
bland dem som fattar besluten i kyrkan.

– I hela kyrkomötet med nästan 
hundra ombud är bara en under tret-
tio, säger Tanja Holm.

I församlingarnas beslutande organ 
ser det lite bättre ut, men situationen 
är ändå inget att hurra för.

– Ett av grundproblemen är att de 
unga som vill påverka i kyrkan inte kan 
göra det på grund av sin livssituation, 
säger Katri Malmi.

Hon bor själv i Helsingfors, där hon 
studerar teologi, och vet hur mycket 
unga i huvudstadsregionen rör på sig.

– Det är väldigt ovanligt att personer 
mellan 20 och 30 år bor särskilt länge på 
samma ort. Det betyder att de inte hör 
till samma församling så lång tid att de 
har möjlighet att bli invalda i försam-
lingens förtroendeorgan.

Blir de mot förmodan invalda förlo-
rar de sin plats om de flyttar från orten 
och byter församling.

Tanja Holm är förtroendevald i Esbo 
svenska församling men bor i Åbo där 
hon studerar ekonomi.

– Jag har valt att fortsätta vara folk-
bokförd i Esbo, för att få ha min plats 
kvar i församlingsrådet. Men det är väl-
digt opraktiskt att mina föräldrars adress 
är min officiella adress, trots att jag har 
en egen lägenhet i Åbo. Posten kom-
mer tyvärr allt som oftast till fel adress. 

För många studerande är det en eko-
nomisk omöjlighet att låta sina föräld-
rars adress vara den officiella.

– En orsak är avgiften för allmänna 
färdmedel som på många orter blir dub-
belt dyrare om du inte är folkbokförd på 
studieorten. Priset är för högt för att va-
ra med som förtroendevald, konstate-
rar Tanja Holm.

Vädjar till framtidsutskottet
Tanja Holm och Katri Malmi är med-
lemmar i Navi, ett nätverk som sam-
lar unga som vill påverka i lutherska 
kyrkan i Finland. Navi vädjar nu i en 
skrivelse till kyrkomötets framtids-
utskott om att utskottet ska göra nå-
got för att förbättra ungas möjlighe-
ter att påverka.

– Allt började egentligen med det 
betänkande som framtidskommit-
tén publicerade i slutet av förra året. 
I betänkandet framkom att kommit-
tén anser att det behövs kvotplatser 
för unga och vuxna i både församling-

Unga potentiella beslutsfattare gallras bort i kyrkan

deT måSTe bli 
lättare för unga 
vuxna som flyttar 
ofta att påverka 
i kyrkan, menar 
NAVI-medlem-
marna Tanja 
Holm och Katri 
Malmi. 

arnas förvaltningsorgan och i kyrko-
mötet, säger Katri Malmi

Redan då reagerade Navi med en 
kommentar och ett ställningstagande.

– I princip understöder vi idén med 
kvoter, men vi ville peka på en rad sa-
ker som framtidskommittén bör tänka 
på om de går vidare med kvottanken.

I februari tog medlemmarna i Navi 
ett steg till och författade en offentlig 
vädjan till kommittén.

– I några punkter föreslår vi saker 
som kunde förbättra ungas möjlighe-
ter att påverka i kyrkan. Vi säger inte 
att det finns ett rätt svar, men vill vi-
sa på några lösningar.

Ett förslag är den unga, om hen vill, 
ska få behålla sin plats till mandatpe-
riodens slut vid flytt till annan ort. Al-
ternativt anser Navi att man borde ut-
reda om det vore möjligt att en förtro-
endevald behåller sitt medlemsskap 
i den ursprungliga församlingen vid 
händelse av flytt. Ett tredje förslag är 
att det kunde utredas om unga mås-
te höra till den församling i vilken de 
ställer upp i församlingsval.

Katri Malmi säger att problemet 
handlar om mycket mer än om att 
enskilda förtroendevalda förlorar sin 
plats i förtroendeorganen när de by-
ter hemkommun.

Rockvideo 
gjordes i kyrka
Inspelningen av en rockvi-
deo i Lappfjärds kyrka har 
väckt reaktioner i Sydös-
terbotten. 

Tf kyrkoherde Da-
niel Norrback visste in-
te om att hårdrocksban-
det One Desire spela-

de in rockvideon i kyrkan. 
Till tidningen Syd-Öster-
botten säger han att han 
inte heller skulle ha gett 
tillstånd. Han ogillar att 
bandet i svensk översätt-
ning sjunger ”jag kom-
mer aldrig någonsin att be 
om förlåtelse”. Det  stäm-
mer inte överens med det 
kristna grundbudskapet 

syndernas förlåtelse.
 Kyrkoherden i När-

pes, Tom Ingvesgård hade 
gett tillståndet att använ-
da kyrkan. Han är god vän 
med bandets gitarrist.

– Vi har pratat igenom 
det. Han har bett om ur-
säkt, vi har lämnat det 
bakom oss och går vidare, 
säger Norrback till KP.

Ojämlik 
behandling  
av präster?
I senaste nummer av Kirk-
ko ja kaupunki får Ritva 
Saario, lagfaren assessor 
vid Helsingfors domka-
pitel, frågan om präster-
na i lutherska kyrkan in-

te riskerar bli behandlade 
ojämlikt i och med att det 
är domkapitlen som be-

stämmer om och hur de 
präster som viger samkö-
nade par ska straffas.

– Domkapitlen är själv-
ständiga aktörer. Situatio-
nen kan jämföras med att 
vi har många tings- och 
hovrätter. /…/ När aktö-
rerna är självständiga har 
var och en egen besluts-
makt, svarar Saario.

PRÄSTER JURIDIKLAPPFJÄRD VIDEOINSPELNING

– Det här handlar om hela ålders-
gruppen. Den är helt enkelt inte re-
presenterad i kyrkans beslutsfattan-
de. Visst flyttar människor i andra ål-
dersgrupper också, men i väsentligt 
mindre utsträckning. I många fall är 
det först när unga närmar sig trettio-
årsåldern som de kan slå sig ner och 
planera framåt i livet.

Men bor det inte många unga kvar på sina 
uppväxtorter, unga som kunde påverka?
– Det stämmer. På sätt och vis är det här 
en större fråga. Det finns inte mycket 
verksamhet i kyrkan för unga vuxna, 
få av dem känner att de aktivt vill vara 

UNG KYRKA. Ungas möjligheter att 
påverka lutherska kyrkans besluts-
fattande måste bli bättre. Nu vädjar 
Navi till kyrkomötets framtidskom-
mitté om att något måste göras.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
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Unga potentiella beslutsfattare gallras bort i kyrkan

Korsförbud 
föreslås
Sverigedemokraterna fö-
reslår en klädpolicy i regi-
on Skåne och Västman-
land: förbud att bära syn-
liga religiösa eller politiska 
symboler under arbets-
tid. Motionen kommer en 
vecka efter att EU-dom-

stolen beslöt att företag 
kan förbjuda anställda att 
bära liknande symboler 
utan att det räknas som 
diskriminering.

Partiet menar att regio-
nen är offentligt finansie-
rad och måste förhålla sig 
neutral, skriver Kristian-
stadsbladet. På tidningens 
fråga om ett kristet kors 

är okej svarar Patrik Jöns-
son, gruppledare i region-
fullmäktige: ”Det här ställ-
ningstagandet ger inga 
dispenser.”

Jönsson säger också till 
Kristianstadsbladet att det 
finns hygieniska skäl att 
inte bära huvudduk och 
att den signalerar någon 
form av förtryck.

”Fram till dess tar förhoppningsvis flera 
församlingar modell av Mariehamn och 
välkomnar samkönade par till vigsel i  
kyrkorummet. Varje litet steg räknas.”

Annika Kullman kommenterar på ledarplats i 
Ålandstidningen Mariehamns församlings beslut att 
låta samkönade par vigas i kyrkan av en civil vigsel-
förrättare.

Medierna har in-
te varit så bra på 
kyrkligt besluts-
fattande, eller har 
inte haft en vilja 
att förstå hur det 
fungerar.
Linus Stråhlman vlog-
gar om den nya äkten-
skapslagen.

VIGSEL ÅLAND VIGSEL ÅLANDSVERIGE KLÄDPOLICY

samlingarna i Borgå stift.
– Vi vill kartlägga situationen för att 

se var det finns unga och vem det är 
som behöver stöd. Men vi vill också ve-
ta var det inte finns unga, för att kun-
na påverka situationen inför nästa för-
samlingsval som hålls 2018.

Hon har fått svar av cirka 50 procent 
av församlingarna.

– Hittills har jag hittat mindre än 

femton förtroendevalda under trettio 
års ålder i stiftets 55 församlingar.

Måste få chansen
Varför behövs då unga i kyrkans beslu-
tande organ? I samband med förra för-
samlingsvalet höjdes en del röster som 
menade att det är oärligt att locka unga 
vuxna till organ där de ändå inte kan 
påverka särskilt mycket, eller i värsta 
fall bara fungerar som gummistämpel.

Tanja Holm förstår problematiken 
men håller inte med.

– Första året jag satt i rådet kändes det 
som att vi bara klubbar igenom ärenden. 
Men nu är vi halvvägs in i perioden och 
jag måste faktiskt säga att det mer och 
mer känns som att vi unga har något att 
säga till om. Dels blir vi modigare, och 
dels hittar vi de människor i rådet som 
är likasinnade. En del ärenden är helt 
och hållet rutinärenden, men i andra 
frågor går det att påverka.

På Navi:s agenda finns också en sats-
ning på att göra unga medvetna om hur 
man påverkar när man väl blivit invald.

– Det här med beslutsfattande i för-
samlingen är svårt. När vi har talat med 
unga i kyrkan märker vi att många inte 
ens vet vad ett stift är, säger Katri Malmi.

Hon talar varmt för ett system med 
mentorer, där äldre rådsmedlemmar 
hjälper de yngre. 

– Du gör inte någon skillnad om du 
bara sitter på mötet och lyssnar. 

Vad är det då som kyrkan förlorar om den 
går miste om den unga generationen i be-
slutsfattandet?
– Det finns en ung engagerad ålders-
grupp som vill göra saker. De är akti-
va i studentlivet, i föreningsverksamhet 
och på annat håll. Dem har kyrkan tap-
pat bort.Om de inte får plats i beslutsfat-
tandet finns risken att de helt och hål-
let tappar kontakten till kyrkan, säger 
Tanja Holm.

Det är också väldigt svårt att ens stäl-
la upp i ett kyrkomötesval om du inte 
har någon erfarenhet av beslutsfattan-
de i en lokalförsamling, konstaterar Ka-
tri Malmi.

– Antalet ombud som väljs in i kyr-
komötet från varje stift är dessutom 
lågt – för att ha en chans att bli invald 
krävs det att du synts och varit engage-
rad tidigare. Inte skulle jag rösta på nå-
gon slumpmässigt vald 21-åring om jag 
inte har någon aning om huruvida hen 
kommer att göra ett bra jobb och förbin-
da sig till det som krävs av kyrkomötes-
ombuden.

Navi har fått feedback på sin vädjan av 
ordföranden för framtidsutskottet, Ka-
tri Korolainen.

– Vi vet att utskottet diskuterat vår 
vädjan och att de tycker att det här är 
viktigt. Vi hoppas att det här till en början 
leder till en bra diskussion. Den kyrkliga 
byråkratin är långsam, men vårt mål på 
sikt är att fler unga vuxna ska synas i kyr-
kans beslutsfattande, säger Tanja Holm.

med i kyrkans verksamhet. Men det är 
en annan fajt att ta. Med vår vädjan till 
framtidskommittén vill vi ta i det pro-
blem som berör dem som redan är hän-
givna och vill ta ansvar i församlingen. 
Och det finns så få av dem att vi inte 
har råd att mista en enda en.

Tanja Holm samlar som bäst in upp-
gifter om hur många personer under 
trettio år som är förtroendevalda i för-

”Det finns så få unga som vill påverka i kyrkan att vi 
inte har råd att mista en enda en.”

ALUMNER. Ett första 
försök att få igång en 
alumnförening för teolo-
ger vid Åbo Akademi görs 
sista lördagen i april.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

I samband med teologiska 
studentföreningens stora 
50-årsjubileum i Åbo den 29 
april ordnas också en alumn-
dag för teologer som utexa-
minerats vid Åbo Akademi.

– Massor med människor 
är på väg till festligheterna i 
samband med jubileet, så vi 
tänkte att vi satsar på en dag 
för alumner när många än-
då kommer till Åbo, berät-
tar Mikael Lindfelt, utbild-
ningsansvarig för teologi vid 
fakulteten för humaniora, 
psykologi och teologi.

Han berättar att alumnda-
gen är ett första försök att få 
igång en alumnförening för 
teologer vid ÅA.

– Vi vill skapa ett nätverk 
av utexaminerade teologer. 
Det är viktigt både för fakul-
teten och för teologerna.

Enligt Lindfelt är det vik-
tigt för de nya studenterna 
att det finns ett nätverk av 
tidigare studerande som nu 
finns på olika poster i sam-
hälle, kyrka och skolor.

– Det är viktigt med tan-
ke på deras framtida place-
ring i arbetslivet.

Lindfelt hoppas också på 
att via alumner kunna få in-
put när det gäller fakultetens 
utbildning.

– Vi vet att arbetslivser-
farenheter blir allt viktigare 
när man ordnar utbildning 

i dag. Hurudana teologer är 
det som behövs i framtidens 
samhälle, kyrka och skola?

Dragplåstren under 
alumndagen är Bengt Kris-
tensson Uggla och Maria 
Küchen, bägge från Sverige.

– Kristensson Uggla är 
Stockholmsbaserad teolog, 
men också Amos Anders-
son-professor här vid ÅA. 

Lindfelt gissar att Kris-
tensson Uggla kommer att 
föreläsa utgående från sin 
senaste bok, Katedralens hem-
lighet.

– Den handlar bland an-
nat om hur vi ska förstå kris-
ten tro i vår samtid, huruvi-
da sekulariseringen är något 
hotfullt eller något som möj-
liggör goda saker.

Maria Küchen, i sin tur, är 
författare, poet och teologisk 
debattör från Lund.

Väntar på nya studerande
Förra veckan öppnades stu-
dentantagningen för nästa års 
studier i teologi.

– Vi väntar med iver på nya 
studerande. Det nya utbild-
ningssystem som startade 
för ett antal år sedan är nu 
helt inkört, vilket betyder att 
de studerande som nu bör-
jar kommer att ta en helt ny 
kandidatexamen i teologi.

Under nästa läsår kommer 
fakulteten bland annat att 
ordna en tematisk kurshel-
het, där alla teologiska äm-
nen samverkar, i en kurs om 
reformationen.

– Om allt går bra gör vi 
också en exkursion till Wit-
tenberg.
Anmälningar till alumndagen till 
alumni.teolog@abo.fi 

Küchen och 
Kristensson 
Uggla till Åbo

maria küchen och Bengt Kristensson Uggla ska locka 
alumner till Åbo.  FOTO: PRESSBILDER
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Klockan ett på eftermiddagen är det 
tyst hos 54-åriga Ahmed Mahmoud 
al-Hasan. Han ber oss vara lågmälda 
när vi stiger in i hans bostad. 

– Mina söner sover för att orka gå 
på jobb igen, förklarar al-Hasan när vi 
bänkar oss på golvsofforna. Bredvid sig 
har han sin fru Mona. 

Våningshuset ligger i ett anspråks-
löst kvarter i östra Amman. Familjen 
har förgäves försökt dölja möglet i lä-
genhetens tak med målfärg.  Om al-
Hasan hade kunnat välja skulle famil-
jen bo på landsbygden. 

Han och frun Mona har sex söner och 
fyra döttrar som vuxit upp i byn Izra, 
inte långt från staden Dara’a, den sy-
riska revolutionens vagga. Det var där 
protesterna mot Syriens president Bas-
har al-Assad började. 

– Du skulle ha sett vår gård, där fanns 
allt. Äggplantor, oliver, gurkor, yog-
hurt, ost och mycket mera. Våra mat-
förråd hade räckt i ett år också om jag 
mist mitt jobb, berättar han.

Tolv timmars nattskift
Jobbet i transportbranschen var in-
te det enda som al-Hasan förlorade 
på grund av kriget. Gården som var 
hans livsverk gick om intet när fa-
miljen tvingades fly i november 2012. 
Först hindrade vägspärrarna tillgång-
en till mediciner och gas. Sedan döda-
des grannen och dotterns man träffa-
des av en prickskytt.

– Vi ville rädda våra barn. Den dagen 
stod tusentals människor vid gränsen 
till Jordanien, säger al-Hasan.

Jordanien har tagit emot över 650 000 
registrerade syriska flyktingar, vilket är 
tredje mest av alla världens länder. Det 
verkliga antalet beräknas uppgå till 1,4 
miljoner. Över 80 procent av dem bor 
i städer. Livet är tufft eftersom det är 
svårt att få arbetstillstånd. Många job-
bar svart under okontrollerade förhål-
landen.

Al-Hasans 19-åriga tvillingsöner ar-
betar nattskift på ett bageri från klock-
an sex på kvällen till sex på morgonen. 
Timlönen är kring 10 euro per person, 
och det utgör familjens enda inkomst. 
Föräldrarna vill inte att deras namn ska 
nämnas för rädslan att de åker fast och 
skickas tillbaka till Syrien.

– Jag äter sömnmedicin för att kun-
na sova när de är på jobb, berättar de-
ras mamma Mona.

I Syrien 
tog de 
utbildningen 
för givet

nÄr krigeT bröt ut hjälpte Yousra Feisal al-Hammad sina 
grannar med mediciner från sitt apotek. Apoteket förstör-
des och hon har förlorat all sin egendom, men hon tänker 
fortsätta kämpa för sina döttrars skull.

mona och Ahmed Mahmoud al- 
Hasan bor i östra Amman med sina 
sex söner. Parets fyra döttrar är 
bortgifta.

KRIGET I SYRIEN. Vad ska hända med ungdo-
marna? Det frågar sig föräldrarna som på flykt från 
kriget i Syrien har förlorat allt de arbetat för. I Jor-
danien får de sällan jobb, och det är ofta barnen 
som försörjer familjerna.

TEXT: ERIK NYSTRÖM  FOTO: VILLE ASIKAINEN

Alla i samma båt
Långt över hälften av flyktingfamil-
jerna är beroende av barn som arbe-
tar. Det betyder att allt färre av dem 
har tid eller ork att gå i skolan. 14-åri-
ga Mohammed Rajub diskar och städar 
11 timmar om dagen, och resten av ti-
den använder han på engelskalektio-
ner vid Kyrkans Utlandshjälps utbild-
ningscenter i Amman.

Rajubs pappa fick jobb som servitör 
när de kom till Jordanien för tre och 
ett halvt år sen, men hans hälsa tillåter 
inte längre heltidsarbete. Rajub tving-
ades avbryta skolan som han börjat i 
Amman, trots sina utmärkta vitsord. 

– När vi kom till Jordanien sade pap-
pa att min utbildning är det sista vi kan 
hålla fast vid eftersom vi förlorat allt 
annat. Men jag kan inte studera och job-
ba samtidigt.

Föräldrarna flydde från hemstaden 
Homs med Rajub och hans två systrar 
när huset som hans far byggt bombades 
sönder. Till utbildningscentret kommer 
många familjer som söker en ny början, 
säger koordinator Omayma Qattash.

– De kommer hit som om de vore 
ensamma med sina bekymmer. Här 
märker de att de alla är i samma båt.

Börja om från början
Flyktingarnas största oro berör näs-
tan uteslutande framtiden för barn och 
unga. Därför erbjuder utbildningscen-
tret kurser framför allt för ungdomar, 
och besökarantalet uppgår till hund-
ra om dagen. 

Engelskalektionerna är populärast, 
och genom färdigheter som handar-
bete och fotografering kan man också 
skapa sig en utkomst. 36-åriga Yousra 
Feisal al-Hammad har skickat tre av 
sina sju döttrar hit.

– Här har de fått vänner och skapar 
en grund för ett nytt liv, berättar hon 
stolt vid trappan till centrets ingång.

Al-Hammad har själv fått börja om 
från början. I Damaskus förorter drev 
hon ett apotek tillsammans med sin 
man och familjen bodde i ett tvåvå-
ningshus. Apoteket bombades sönder 
när regimstyrkorna intog området, och 
både hon och hennes man tillfånga-
togs som misstänkta för att ha stött re-
bellerna.

Al-Hammads föräldrar betalade en 
förmögenhet i lösen för att frigöra hen-
ne, men sin man har hon inte sett sedan 

dess. Hon flydde med sina döttrar i mars 
2013. Nu delar de bostad med en annan 
familj och har bara ett rum för sig själ-
va. Hon livnär sig liksom många andra 
kvinnor på att laga mat på beställning.

– Jag har en universitetsexamen i 
ekonomiförvaltning, men alla papper 
på det blev kvar i Syrien. Och all vår 
egendom. I Syrien hade jag kunnat be-
tala för mina döttrars studier, säger al-
Hammad.

Också Al-Hasan berättar att utbild-
ning var något familjen tog för givet fö-
re kriget bröt ut. Skolan var gratis och 
studierna lätta att påbörja om man ha-
de tillräckligt bra vitsord. Och han ha-
de kunnat försörja dem.

Det känns som om mattan dragits 
under honom.

– Jag känner mig förnedrad. Mitt en-
da hopp är att mina söner ska klara sig 
bättre än jag, säger al-Hasan.
 
Genom insamlingen Gemensamt Ansvar kan du 
ge hopp åt unga syriska flyktingar i Jordanien. 
Läs mera på adressen yhteisvastuu.fi/sv
Skribenten arbetar som informatör på Kyrkans 
Utlandshjälp.
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VÅGA FRÅGA

Varför viktigt med vigsel?
Hur ser präster med biskopen i spetsen på 
samkönade par, eftersom det klart och 
tydligt uttalas i Bibeln att det är en styg-
gelse att ligga med varandra av samma 
kön? Vad är det som är så viktigt för de 
samkönade paren att få just en kyrklig 
vigsel?

Frågan om de homosexuella och deras 
plats i Guds värld och i kyrkorna har 
åtminstone två dimensioner. Den ena 
är om utlevd homosexualitet är synd, 
då det sker i ett parförhållande präglat 

av frivillighet, trohet och ömsesidig omsorg. Dagens homo-
sexuella kan inte förkastas kategoriskt med samma argu-
ment som användes för att förkasta gruppvåldtäkter (Sodom 
samt Dom 19), de av naturen heterosexuellas ohämmade 
utlevande av sina sexuella begär (Rom 1), förnedring av en 
annan man, förakt av ”mjuka” män, avgudadyrkan, tempel-
prostitution (Mose lag samt enstaka verser i NT). 

Det här betyder inte att jag ifrågasätter Bibelns auktoritet, ut-
an att vi i den här frågan precis som i andra etiska frågor behö-
ver tolka olika texter i Bibeln i ljuset av varandra och i ljuset av 
den kunskap som vi har idag.

 
Sedan Är det en annan fråga 
om äktenskapet skall öppnas 
för par av samma kön. Om det 
finns homosexuella som glo-
rifierar en promiskuös livs-
stil eller lösa förbindelser är de 
varken lämpliga eller aktuella 
för äktenskap - men det sam-
ma gäller även heterosexuella som lever på samma sätt. Däre-
mot är jag övertygad om att vi som kristna och som kyrka har 
orsak att glädjas då en homosexuell eller heterosexuell person 
hittar en livskamrat, som vill förbinda sig till trohet och omsorg 
livet ut. Det här ändrar inte det faktum att det behövs en man 
och en kvinna för att få barn och att de allra flesta äktenskapen 
fortsättningsvis kommer att ingås av en man och en kvinna. 

Jag tycker inte att de som (av orsaker som vi inte säkert kan 
fastställa) dras till en person av samma kön skulle göra uppror 
mot Gud ifall de ger varandra fysisk närhet och njutning. Hur 
de gör det intresserar mig inte heller, lika litet som jag lägger 
mig i vad mina heterosexuella vänner gör i sina intima stunder 
– förutom att vi naturligtvis tydligt och konsekvent bör ta av-
stånd från allt sexuellt samliv som går ut på att förnedra eller 
utnyttja en annan människa.

 
eFTerSom den här frågan är så uppslitande för vår kyrka, och ef-
tersom jag även i övrigt anser att kyrkans ämbetsutövning blir 
allt mer problematisk i ett allt mer sekulariserat och pluralis-
tiskt samhälle, håller jag fortsättningsvis fast vid min åsikt att 
kyrkan borde ge ifrån sig vigselrätten, och fokusera på det vi 
är till för: att be om Guds välsignelse för varandra och att upp-
muntra varandra att leva i gudsförtröstan, trohet och inbördes 
kärlek. Den här ståndpunkten har inte något bredare stöd för 
tillfället, och den uppfattas ofta som mer pragmatisk än teolo-
gisk, men jag vidhåller att den från vår lutherska tradition skul-
le vara fullt möjlig att försvara.

 ¶ BjöRn vIk-
STRöm är biskop  
i Borgå stift. 

”Jag tycker inte att de 
som dras till en person 
av samma kön skul-
le göra uppror mot 
Gud ifall de ger varan-
dra fysisk närhet och 
njutning.”

mohammed rajub, 14, spelar fotboll med sina kompisar utanför Kyrkans Utlandshjälps utbildningscenter i östra Amman. 
Efter en elva timmars arbetsdag säger Rajub att han bara orkar stå i mål när de andra springer.

Ge en gåva till 
KRAN:s verksamhet

KRAN är en takorganisation inom den kristna miss-
brukarvården och det drogförebyggande arbetet i 
Svenskfinland.

Till våra verksamhetsformer hör bl a erfarenhets-
expertutbildningar, stödgrupper och stödtelefon 
för närstående till missbrukare.

Telefon: 050 410 7001
E-post: kran@kran.fi
Bankkontonummer: FI12 4055 0011 7136 70

KRAN rf
Georgsgatan 18
00120 HELSINGFORS

	  

Delta i vår insamling 
för att förebygga 
människohandel!
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– Överlag tror jag det behövs alla ty-
per av människor i politiken, säger Li-
sen Sundqvist. Jag skulle gärna se fler 
invandrare som engagerar sig politiskt 
i alla partier.

På de listor Forsblom, Sundfors och 
Grönroos ställer upp finns åtminstone 
en invandrare.

– Att det inte finns någon på vår lis-
ta är inget ställningstagande. Vi har ba-
ra inte lyckats få tag på någon, säger 
Bjarne Kallis. 

Satte sig i karantän
Kallis försöker nu göra comeback i 
stadsfullmäktige i Karleby efter att ha 
slutfört sin självvalda karantän efter 

partibytet 2015. Partibytet var hans 
andra. 

– Det var naturligt att jag som svensk-
språkig började i SFP 1972 som då var 
det största partiet i Karleby, säger han. 
I de två första valen ställde jag upp för 
SFP. Men i mitten av sjuttiotalet kom 
en väldigt stark väckelse i Karleby som 
hela stan talade om. På några år kom 
cirka tusen personer till tro. När mina 
prioriteringar förändrades var det lika 
naturligt att jag bytte parti till Kristliga 
förbundet (KD:s föregångare).  

För Kallis blev det tjugo år i riksdagen 
och han verkade även som partiordfö-
rande för Kristdemokraterna. 2011 be-
slöt Kallis sig för att inte längre kandi-
dera för KD utan att ställa upp för Sam-
lingspartiet 2015. 

– Under åren i riksdagen upptäckte 
jag att man bäst kan påverka samhäl-
let i de stora partierna, och mest inom 
de som sitter i regeringen. I Samlings-
partiet har jag också funnit andra tro-
ende och människor som står för det 
jag tycker är viktigt: arbete och före-
tagsamhet. De frågor som är viktiga för 
de små partierna har också föresprå-
kare i de stora. 

Han vill ändå inte säga att de små par-
terna är onödiga.

–  De är viktiga så länge folk röstar på 
dem. De driver genuint de frågor som 
ligger dem närmast, men det är resul-
tatet som räknas. Ingen kan heller för-
neka att SFP bäst bevakar de svens-
ka intressena, men vad får de uträttat 
i oppositionen? 

Saknar inte möjlighet att påverka
Greger Forsblom har suttit tre perio-
der i Pedersörefullmäktige. Han har 
även verkat som ordförande för par-
tiets österbottniska krets. Också han 
har ett partibyte bakom sig. I sitt för-
sta val kandiderade han för Kristli-
ga förbundet.

– För mig är det svenska språket vik-
tigast, säger han. Jag delar inte uppfatt-
ningen att SFP saknar möjlighet att på-
verka. Österbotten kan vara en stark 
svensk region som fungerar som en ga-
rant för svenskspråkigheten i Finland. 
Därför ser jag SFP som viktigt. När det 
riktigt gäller så känner vi oss ganska 
ensamma i SFP, förutom några enskil-
da i andra partier.

Att han för sexton år sedan ställde 

”Vi är inne på en 
farlig väg med 
alla privatise-
ringar.” Majvor 
Grönroos

De tre debutanterna är Majvor Grön-
roos som ställer upp för SDP i Nykar-
leby, Nanna Sundfors, KD i Jakobstad, 
och Lisen Sundqvist, VF i Jakobstad. 
Männen är Greger Forsblom, SFP i Pe-
dersöre, och Bjarne Kallis, Samlings-
partiet i Karleby.

För Majvor Grönroos är jämställd-
het en delorsak till att hon ställer upp.

– Då jag fick ta emot ett förtjänst-
tecken för en tid sedan stod jag fram-
för fullmäktigeförsamlingen i Nykarle-
by. Jag blev riktigt förskäckt av gubb-
väldet i salen. Det behövs fler kvinnor 
i politiken. Tyvärr stannar vi kvinnor 
ofta hemma tills vi är femtio plus, sä-
ger hon.

”Jag blev riktigt förskäckt av gubbväldet 
i salen.”
Majvor Grönroos

”Det får inte vara fult att tjäna pengar  
i Finland.”
Greger Forsblom

”Människan är girig och    pengarna är roten 
till allt ont.”
Bjarne Kallis

Fem kristna röster, fem partier
POLITIK. Tre debutanter och två rutinerade 
politiker möts i en diskussion om politik 
och kristen tro inför kommunalvalet i april.  
TEXT: JOHAN SANDBERG 
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK



LIV & TRO 9KYRKPRESSEN TORSDAG 23.3.2017 • NR 12
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

upp för Kristliga förbundet förklarar 
han med att han inte tänkte efter vad 
han gjorde.

–  Jag blev tillfrågad och hade i det lä-
get ingen egen idé. Inom SFP finns det 
utrymme för de kristna frågor som är 
viktiga för mig. Vi kan ha olika åsikter 
men vi respekterar varandra. 

Bjarne Kallis replikerar: 
– Det finns många svenskvänliga 

partier i Finland som har fler påver-
kare som bevakar det svenska språket 
än vad SFP har. Karleby hade oriente-
rat sig norrut i valet mellan norr och 
söder om inte Kimmo Sasi och Jacob 
Söderman suttit som ordförande och 
viceordförande i grundlagsutskottet. 

Lisen Sundqvist valde att ställa upp 
för Vänsterförbundet.

– Jag tycker att det behöver finnas 
en livskraftig vänster. Den behövs som 
en motvikt till det som jag i dag ser 
att är en ganska rå politik. Jag kan in-
te se hur vårdreformen slutar. Vi såg 
ju redan hur det gick i frågan om Va-
sas fulljour. Hur ska det gå för mindre 
orter när det privatiseras? Hur ska vi 
kunna vara intressanta? Jag har gamla 
föräldrar och själv lider jag av diverse 

sjukdomar som varken är hippa eller 
intressanta så personligen undrar jag 
vart jag ska vända mig. Solidariteten 
är viktig. Och när vi människor börjar 
ställas mot varandra ser jag att jämlik-
het är viktigare än valfrihet.

Hon är baptist i fjärde generationen, 
vilket också format henne.

–Baptismen har alltid lutat vänster-
ut, historiskt ser vi ju hur det var i Mun-
sala. För mig har de sociala frågorna all-
tid stått i förgrunden. Mitt intresse för 
mänskorättsfrågor har en direkt kopp-
ling till baptismen. Jag växte upp med 
Rafael Edström som pastor. Han var 
i USA när den svarta människorätts-
rörelsen växte fram. Det präglade ho-
nom mycket. Som svenskspråkig an-
ser jag att det behövs svenskspråkiga 
i alla partier.

Nanna Sundfors valde KD trots att 
hon stött SFP i tidigare kommunalval.

–  I åratal har jag funderat på vilket 
parti som är mitt, säger hon. Hittills 
har jag alltid funnit kandinader med 
liknande värderingar som jag i SFP.  På 
det personliga planet är eutanasifrå-
gan viktig för mig och det känns skönt 
att höra till ett parti där alla har sam-

ma utgångspunkt utan att man behö-
ver diskutera frågan, även om den in-
te har något med kommunalpolitik att 
göra. För mig är det viktig att man ska 
kunna respekera varandra. Det är en 
bra kristen grundtanke att hålla poli-
tiken på viss nivå.

Majvor Grönroos valde socialdemo-
kraterna:

– Det finns inte så många partier att 
välja mellan i Nykarleby. Skulle det Fe-
minstiska partiet ha funnits hade  varit 
ett tänkbart alternativ för mig. 

Hur mycket kan privatiseras?
Även om kvinnorna i den här diskus-
sionen fick rollen som utmanare drar 
de sig inte för att ge sig i debatt med 
de politiskt mer erfarna männen. De 
hann knappast presentera sig för var-
andra förrän diskussionens var igång.

– Vi är inne på en farlig väg med alla 
privatiseringar och valen i vården, sä-
ger Grönroos. Det finns indikationer på 
att vi kommer att hamna i samma dike 
med utbildning och skola. Jag vill värna 
om välfärdssamhället. Nu håller vi på 
att skapa en stor skillnad på människ-
or och det tycker jag är hemskt.

– Stämmer det att vi håller på att 
skapa en stor skillnad på människor 
och att vi privatiserat så mycket? frå-
gar Kallis.

– Vi är på väg dit, säger Grönroos. 
Mehiläinens vd fick 115 000 euro i 
dagsböter häromdagen. Går jag med 
min vårdsedel till ett privat läkarbo-
lag så tar de vinsten och placerar den 
i Panama.

–  Nämn ett bolag som flyttat till Pa-
nama, säger Kallis.

– Mehiläinen. Men det har inte flyt-
ta helt och hållet utan de aktar sig nu, 
säger Grönroos.

– Jag ser det som ett jättestort pro-
blem att offentliga sektorn saknar 
kompetensen att konkurrensutsätta. 
Jag är rädd att landskapen och kom-
munerna blir ordentligt blåsta. Jag för-
står inte att inte landskapen fick skat-
terätt, säger Sundqvist.

Kallis tycker att talet om privatise-
ring och att man flyttar pengar till skat-
teparadis är politisk propaganda. 

– Då privata tävlar på samma mark-
nad uppstår konkurrens som alltid le-
der till bättre lösningar, anser han.

– Det finns exempel som förskräcker 

”Människan är girig och    pengarna är roten 
till allt ont.”
Bjarne Kallis

”Jag är rädd att landskapen och kommunerna 
blir ordentligt blåsta.”
Lisen Sundqvist

”Jag vill ge något tillbaka för att uttrycka min 
tacksamhet över att jag fått så mycket.”
Nanna Sundfors

”Att man som  
kristen väljer att 
vara med i politi-
ken är ganska  
naturligt.”
Greger Forsblom

Fem kristna röster, fem partier
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liSen SundQviST, Nanna Sundfors och Bjarne Kallis ställer upp i kommunalvalet för olika parter i Jakobstad och Karleby.

i Sverige och även om vi inte är Sveri-
ge så kan vi lära oss något av exemplen 
från andra länder, säger Sundqvist.

– Visst. Människan är girig och peng-
arna är roten till allt ont. Den som har 
möjlighet att sko sig gör det efter en 
tid, oavsett om man är troende eller 
inte, kommunist eller kapitalist, sä-
ger Kallis.

– Det är därför det är så farligt att 
vården ska utsättas för det här, säger 
Grönroos.

– Det är vad du tror, kontrar Kallis.
– De som jobbar på hemservice i 

Sverige har upplevt hur allt skruvas 
till. De lever på nollavtal, de jobbar sig  
slut och  ersätts av vikarier. Det skapar 
otrygghet, säger Grönroos.

– Det är märkligt hur de som nu mot-
sätter sig vårdreformen satt i regering-
en som utarbetade vårdreformen förra 
perioden. Då föll den för att man an-
såg att den inskränker på kommuner-
nas självbestämmanderätt. Annars är 
den i princip ganska lika, säger Kallis.

Bra system men för dyrt
Ingen är kategoriskt emot att man an-
litar privata bolag.

– I Jakobstad har vi redan flera priva-
ta aktörer. Redan nu har vi många pri-
vata  åldringshem i staden. De är ovär-
derliga producenter, säger Sundfors.

– Jag skulle gärna se fler lokala och 
regionala producenter, säger Sund-
qvist. Det vore bra för regionen. Pro-
blemet med bolagen är att kommun-
invånarnas insyn minskar. Stadsfull-
mäktige får ingen information om 
kärnkraftsverket i Pyhäjoki för det an-
ses vara affärshemligheter. Ändå ska 
man fatta beslut och rösta i  frågor som 
berör det. Det är knepigt.

Greger Forsblom talar för ett samar-
bete under ordnade former. 

– Det får inte vara fult att tjäna peng-
ar i Finland, säger han. Vi bör finna oli-

ka lösningar för att få en vård som är 
effektiv, som vi har råd med och som 
gör att pengarna inte far utomlands. 

– Rötägg som skor sig felaktigt finns 
överallt. Det har man ju sett vad som 
kommit fram de senaste veckorna om 
stiftelserna. Det är en stor välsignelse 
att vi har ideella föreningar som upp-
rätthåller mycket verksamhet. Med 
små kostnader lyckas vi uträtta myck-
et här i landet. Men nu anser alla par-
tier att nuvarande system är för dyrt, 
fast det är bra, säger Kallis.

– Det är viktigt att det är småskaligt 
och att lokala aktörer får plats. Små-
företagsamhet är en jätteviktig bit, sä-
ger Grönroos.

Med landskapsreformen kan beslutan-
derätten över upp till sextio procent av 
kommunens budget flyttas till landska-
pen. Vad blir kvar?
– Jag tror att det blir annorlunda. Rik-
tigt hur det blir vet vi inte ännu. Vård-
reformen träder ju i kraft först i andra 
halvan av perioden, säger Sundfors.

– Fullmäktige har fortfarande vik-
tiga beslut att fatta som berör den en-
skilde individens vardag; bildnings-
väsendet, gatuunderhållet och avgif-
ter för el, vatten och fjärrvärme. Vi be-
höver andlig föda i form av kultur. Vi 
har också stadsplaneringen. Jakobstad 
skulle inte ha Skata och Karleby inte 
Neristan om inte fullmäktige beslutat 
om att den gamla stadsplanen ska vara 
i kraft. I Jakobstad besluter fullmäkti-
ge om torget ska asfalteras eller sten-
beläggas. Det har en stor betydelse för 
stadsborna, säger Kallis.

– Pedersöre är  en barnrik kommun  
med stora utgifter på dagvård och sko-
la. Det kommunen besluter om kom-
mer väldigt nära den enskilda kom-
muninvånaren. I sjukvårdsfrågorna 
har Jakobstad varit värdkommun där 
vi som kommun endast betalar. Vi har 

egentligen delvis haft den här model-
len redan. Det kommer att bli en ut-
maning att få närservicen att funge-
ra efter landskapsreformen. Vad kla-
rar vi av att ha kvar och vad får vi ha 
kvar i landskommunerna? Jag tror det 
blir en tuff period med tanke på det, 
säger Forsblom.

– Det som är kvar är kvar till hund-
ra procent. Det ska vi jobba med, sä-
ger Grönros.

– Bildningssektorn är stor och jät-
teviktig, säger Sundvist.

Har man som kristen någon speciell roll 
i politiken? 
– Man är kristen alltid, såväl hemma 
som i politiken. Det påverkar hela ens 
väsen. Det borde betyda att man vill sin 
nästa väl. Att man som  kristen väljer 
att vara med i politiken är ganska na-
turligt, säger Forsblom.

– Jag går in i det i första hand som 
människa. Lite egoist är jag för jag vill 
jobba för mitt eget lärarskrå. Ett av mi-
na vallöften är att jag ska lyssna mer 
än jag pratar. Jag vill lyssna och lära, 
säger Grönroos.

Bjarne Kallis säger att det skulle va-
ra lättare att vara i politiken som icke-
kristen. 

– Alla kristna vill agera så gott som 
möjligt men i varje människa finns nå-
got av det onda, som girighet, bitter-
het och penningbegär. Som kristen har 
du ögonen på dig och gör du något fel 
så får du garanterat höra om det. Jag 
vill ändå inte säga att kristna inte ska 
vara med i politiken. Det ska de va-
ra, säger han. 

Kan känna kall till politiken
Nanna Sundfors tror att man kan kän-
na ett visst kall för politiken.

– Jag vill ge något tillbaka för att ut-
trycka min tacksamhet över att jag fått 
så mycket. Det är klart att man har en 

roll som kristen i politiken. Jag tän-
ker på de svaga som inte kan föra sin 
egen talan, men det behöver man in-
te vara kristen för att göra. Det gäller 
också att hålla moralen hög och bä-
ra det ekonomiska ansvaret på sam-
ma sätt som man ansvarar för sin egen 
ekonomi. I politiska sammanhang har 
man ett större ansvar. Därför är det 
viktigt att få vishet. Det är inte sam-
ma som intelligens. Vishet är att ve-
ta när man ska tala och när man ska 
vara tyst. Och hur man ska göra i oli-
ka situationer, säger hon.

– Jag vill inte säga att jag känt kallelse, 
men jag har känt vägledning som har 
haft en stor betydelse för mig. Det har 
hänt sig att jag inte gjort det jag haft lust 
att göra och senare fått bekräftat att va-
let var rätt. En kristen ber mycket. Jag 
ber om vishet och för det mesta mär-
ker jag inte att jag fått svar, säger Kallis.

– Som kristen tror jag på en som le-
der mig och vår värld. Jag förväntar mig 
inte att det står skrivet någonstans hur 
jag ska göra. Men tankar och händel-
ser kan leda mig. Men man ser led-
ningen först när man ser bakåt, säger 
Forsblom.

– Alla går in med de värderingar 
och intressen man har och jag är väl-
digt präglad av min bakgrund i bap-
tismen. Man väljer inte att ge sin in i 
politiken om man inte har ett genuint 
intresse för människor. För min egen 
del handlar det om ett intresse för so-
ciala frågor som jag har mina föräldrar 
att tacka för. Det har varit ett impera-
tiv hemifrån att man ska hjälpa andra, 
säger Sundqvist.

Kommunalval förrättas vart fjärde år. Nästa 
kommunalval förrättas den 9 april 2017, den an-
dra söndagen i april. I Finland kan man förhands-
rösta 29.3-4.4 och utomlands 29.3-1.4. Vid 
kommunalval väljs ledamöter till kommunernas 
fullmäktige.
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PÅ TVÄREN NICKLAS STORBJÖRK

Min enda röst
Det är valtider igen. Det vitt-
nar obönhörligen det här och 
det föregående uppslaget i 

denna tidning 
om. Och i val-
tider påpekas 
det alltid från 
alla möjliga håll 
hur viktigt det 
är att använda 

sin röst. Och det är viktigt.
Jag levde själv länge i nå-

gon slags halvidealistisk 
naiv tro på att utvecklingen 
i världen stadigt går mot det 
bättre. I sviterna av Sovjet-
unionens fall och återhämt-
ningen efter lågkonjunkturen 
i början av 1990-talet var 
det måhända lätt att vaggas 

in i en sån tro. Att det nästan 
fanns en naturlag som gjor-
de att utvecklingen i världen, 
trots vissa tillfälliga bakslag, 
gick mot det bättre.

Men de senaste åren har 
med all oönskvärd tydlighet 
– både nationellt och inter-
nationellt – visat att så in-
te är fallet. Det är en stän-

dig, hård kamp bara att be-
hålla den mark som erövrats 
i form av goda värderingar, 
mänskliga rättigheter, väl-
färd, fred. Listan kan gö-
ras lång.

Beslut som berör de här 
frågorna fattas i de politiska 
rummen och vem som sit-
ter i de rummen avgörs i val. 

Och de valen är inte särskilt 
många och kommer inte sär-
skilt ofta. Så det gäller att ta 
vara på chansen när den ges. 

Så vem ska man rösta 
på? Personligen tror jag att 
världen skulle bli en bätt-
re plats om fler kvinnor var 
med och fattade beslu-
ten. Vid förra kommunalva-

let bröts en mångårig positiv 
utveckling i det här landet 
då andelen kvinnor i full-
mäktigesalarna minskade 
till 38,8 procent. Mot bak-
grund av det väljer jag att 
denna gång lägga min röst 
på en kvinna. 

Det är bara en röst. Men 
det är min enda röst.

KOMMUNALVAL. Ensamma 
äldre, fattiga barnfamiljer, 
människor som hotas av bo-
stadslöshet. Diakonin hjälper 
stadens utsatta, men vad 
tänker politikerna göra?

TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN

Vem har råd att bo i Helsingfors? Var är 
den bästa platsen för våra åldringar? Hur 
ska vi ge alla barn möjlighet till hobbyer? 
De frågorna ställde diakoniarbetare i 
Helsingfors åtta kandidater i vårens 
kommunalval.

– Diakoni är att mötas och att lyss-
na, att diskutera och gå bredvid när li-
vet är tungt. Men det är också påver-
kansarbete, att vara en röst för de som 
inte annars hörs, säger Kirsi Rantala, 
ledare för diakoniarbetet i Helsingfors 
samfällighet.

Varje år möter diakoniarbetarna tu-
sentals människor i olika livssituatio-
ner. Bland de problem de stöter på i sitt 
dagliga arbete hade de valt att lyfta fram 
tre: äldreomsorgen, boende, samt fat-
tigdom bland barnfamiljer.

Hemma bäst?
På videoskärmen berättar Eila, 90 år, 
att hon bor ensam och inte själv kan 
röra sig utanför sin lägenhet. Hon öns-
kar sig en plats vid ett serviceboende, 
men har inte fått någon.

– Jag vill inte klaga, men sanning-
en är den: Helsingfors har glömt sina 
åldringar.

Elina Leppihalme och Anja Olli-
la presenterar siffrorna. I Helsingfors 
bor 13 000 människor äldre än 85. År 
2030 är de femtio procent fler. 

Diakoniarbetarna är oroliga för de 
äldre som bor hemma, eftersom hem-
servicen har brist på personal. Besö-
ken blir korta och svarar enbart på fy-
siska behov. Deras lösningsförslag är 
att se till att det finns tillräckligt med 
yrkesskickliga vårdare, fler olika bo-
endemöjligheter för äldre, samt att 
staden och tredje sektorn förenar si-
na krafter.

– Hur ska ni främja äldreomsorgen 
så att den motsvarar behoven? frå-
gar de kommunalvalskandidaterna.

– Det finns stora problem, men de är 
inte samma för alla. Jag tror vi kan lö-
sa en del med gemensamt boende, en 
del med till exempel frivilliga vänner, 
säger Anna Munsterhjelm (Saml).

– Jag kommer raka vägen från 
klassrummet där vi talade om hur 
hemservicen byggts upp i Nordsjö, 
säger Tuulikki Vuorinen (KD) som 
är lärare inom social- och hälsovårds-
området.

Hon berömmer projektet där man 
minskat vårdarnas arbetsbörda och fått 
mer tid för åldringarna genom att göra 
om arbetstiderna och flytta icke-bråd-

Hur motverkar ni ojämlikhet?

kandidaTer 
Från åtta partier 
var inbjudna till 
diskussionen 
i domkyrkans 
krypta. 

”Vi måste gå från att släcka 
bränder till att förebygga pro-
blemen”
Ulla Hännikäinen

skande besök från rusningstiderna.
Maria Ohisalo (Gröna) blickar utom-

lands och nämner både korridorboen-
den och studerande som bor billigt på 
äldreboenden, i utbyte mot att de till-
bringar tid med de äldre.

– Det berör också andra än äldre, till 
exempel rörelsehindrade.

Lotta Keskinen (SFP) kopplar till dis-
kussionen om den allmänna militär-
tjänstgöringen och föreslår att en ci-
viltjänstgöring för alla också kunde bi-
dra till att lösa problemen med för lite 
personal i hemservicen och ensamhet 
bland de äldre.

– Vi har alla ett ansvar att ta hand om 

våra äldre. Vi är inte så bra på det i Fin-
land, här kunde vi se oss själva i spe-
geln, säger Pia Kopra (Sannf).

Höga hyror ett problem
Att bo i Helsingfors blir allt dyrare. Var-
je år har diakoniarbetarna över 12 000 

klientkontakter som rör ekonomis-
ka frågor. År 2015 spenderade staden 
över 2,2 miljoner av utkomststödet på 
hyresbetalningar.

– Vi måste gå från att släcka bränder 
till att förebygga problemen, säger Ul-
la Hännikäinen och Anna Hästö som 
presenterar diakoniarbetarnas lös-
ningsförslag: I socialarbetet ska fokus 
ligga på att utveckla människors eko-
nomiska färdigheter och kontroll över 
sitt liv. Tillgången till boenderådgiv-
ning ska förbättras och tröskeln till den 
hållas låg.

– Tanken med att flytta utkomst-
stödet från kommunerna till Folkpen-
sionsanstalten var ju att frigöra social- 
arbetarnas resurser. Vi måste hålla fast 
vid att det ska finnas tid att möta män-
niskor och skapa relationer, säger Ohi-
salo. Den största faktorn är ändå bo-
stadspolitiken. Om utbudet var stör-
re skulle hyrorna sjunka.

– Om vi håller fast vid de planer som 
finns kommer det att byggas nya bo-
städer i Helsingfors, säger Tarja Kan-
tola (SDP).

Liksom de andra kandidaterna påpe-
kar Timo Laaninen (C) att det är syste-
matiska problem som gör boendet dyrt. 
Hyresvärdarna vet att de kan höja hy-
ran eftersom de får in en del av dem 
från bostadsstöd.

– Min personliga åsikt är att vi bor-
de få till ett hyrestak. Det hjälper inte 
att bygga fler dyra bostäder, det hin-
drar närvårdare och andra lågavlönade 
från att bo och jobba här, säger Sirkku 
Ingervo (VF). Vi måste begränsa strä-
van efter vinst.

– Att hyrorna är så höga beror på 
ägarnas girighet, säger Kopra.

Hon föreslår en hyresbroms och vill 
att systemet för stadens ARA-bostä-
der förändras.

– I akuta situationer kunde kyrkan 
ordna nödinkvartering.

Hobbyer mot marginalisering
Var tionde barnfamilj i Finland är fat-
tig. Fritidssysselsättningar och hob-
byer kunde motverka utslagning och 
marginalisering och problem senare 
i livet. Men när musiklektioner eller 
lagsport kan kosta över 1000 euro per 
år är det många familjer som inte har 
råd med hobbyer.

Diakoniarbetarna Nina Klemmt 
och Pinja Niemi föreslår hobbysed-
lar för barnfamiljer, fler gratisklub-
bar efter skoldagen och att föreningar 
kunde få gratisturer i skolornas gym-
nastiksalar.

Förslagen får starkt medhåll från 
kandidaterna. De flesta i panelen tyck-
er att hobbysedeln är en utmärkt idé.

– Barn behöver något annat att gö-
ra efter skoldagen, om det är jobbigt 
hemma. I en hobby får de lära sig sa-
ker och utvecklas. Mer klubbverk-
samhet är också en bra idé, dagen 
blir lång om föräldrarna jobbar, sä-
ger Keskinen.
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Konsumtionen blir 
svaret på vår längtan

Min resa genom litteratur om konsu-
mism började med ingivelsen att läsa 
en modern klassiker som länge stått 
oläst i min bokhylla: Du sköna nya värld.

I Aldous Huxleys framtidsvision 
är livet till synes så enkelt. Det finns 
ingen klassproblematik eftersom al-
la människor odlas fram i laboratorier 
och skräddarsys för sin framtida upp-
gift. Enahanda arbete utförs av så kall-
lade ypsilonindivider som är förpro-
grammerade att gilla sin lott i livet och 
alltså aldrig kommer att ställa till med 
revolution. Parfymen kommer ur kra-
nar i badrummet, kvinnorna slipper fö-
da barn, världen är konfliktfri och al-
la verkar veta sin plats och vara nöj-
da med den. Om livet känns lite trist, 
om man drabbas av oro eller grubbel,  
är det enkelt åtgärdat – något gram av 
mirakelmedicinen soma löser upp de 
dunkla skyarna på nolltid. Alla har det 
så bra hela tiden –  eller snarare: alla 
verkar så övertygade om att de har det 
så bra. Men det anses suspekt att vilja 
vara för sig själv och tänka efter, sus-
pekt att ifrågasätta samhällsordningen. 
Det goda livet i Du sköna nya värld upp-
når man genom att knapra soma, gå på 
sportevenemang och kulturupplevel-
ser i stil med känselfilm.

Det finns ett citat i Du sköna nya värld 
som får mig att haja till:

– Som jag redan sagt, fanns det något, 
som kallades för kristendom. /…/Underkon-
sumtionens etik och filosofi.

Jag stannar upp i min läsning och 
börjar inse att min tro och den kyrka jag 
tillhör kanske på allvar har en nyckel till 
ett motstånd mot konsumismen, och 
att den tanken verkar ha tänkts långt 
före min egen tid.

Romanens framtidsvision är förstås 
på många sätt en bild av sin egen tid och 
av den egna tidens verkliga eller förmo-
dade hotbilder, men det finns aspekter 
av Aldous Huxleys berättelse som fort-
farande känns kusligt nära vår egen tid.  

Att världen har makt över oss inte 
bara genom våld, utan också genom 
att förströ oss med njutbar underhåll-

KONSUMTION. I år ekofastar vi för att minska kon-
sumtionen. Men varför är min konsumtion proble-
matisk – inte bara för andra utan också för mig själv? 
Erika Rönngård söker svar och lösningar i tre böcker 
som handlar om konsumtionssamhället.

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD  ILLUSTRATION: MALIN AHO

ning. Och att vi är skyldiga samhället 
att konsumera, så som ett mantra i ro-
manen lyder: Bättre kassera än reparera. 
Rikedomen flyr ju mer man syr …

Den medborgerliga plikten
1932, när Aldous Huxley gav ut sin fram-
tidsvision, hade man tydligen inte hun-
nit bli allt för medveten om att jordens 
resurser är ändliga. I dag är vi mer med-
vetna om att resurserna faktiskt kan ta 
slut en dag, men vi lever ändå som om 
vi skulle befinna oss i en framtidsvisi-
on från en tid när vi inte förstod bättre. 
Varför gör vi egentligen det? Jag går vi-
dare till Nina Björks bok Lyckliga i alla 
sina dagar – Om pengars och människors 
värde för att hitta fler tankar om kon-
sumismen i min egen tid, och läser: 
Konsumtion är helt enkelt ett av de vikti-
gaste sätten genom vilka vi uppfyller våra 
medborgerliga plikter.

Det handlar alltså inte bara om att 
vara en god människa i största allmän-
het, utan i synnerhet om att vara en god 
konsument. Vårt uppdrag är att rädda 
välfärden genom att konsumera mer. 
Alla som följt med nyhetsrapportering-
en någon gång under de senaste åren 
har hört detta upprepas. Och de allra 
flesta som ställt sig frågande till hur pla-
neten ska kunna bära all konsumtion, 
hur mänskligheten mår av all denna 
konsumtion, brukar få höra att de inte 
förstår hur världen fungerar. Som Ni-
na Björk skriver: Vi ska vara någonting 
som kallas för realistiska och som innebär 
att vi ska göra samma sak som vi har gjort 
de senaste tvåhundra till trehundra åren. Vi 
ska skapa arbeten, vi ska skapa efterfrågan, 
vi ska hålla hjulen snurrande och tillväxten 
hög och högre och högre igen. Trots att den-
na realism kräver fler jordklot än ett finns 
det inget annat sätt.

Staten, ekonomerna och företagen 
vill alltså att vi ska konsumera – men 
riktigt goda konsumenter blir vi inte av 
pliktkänsla utan tack vare att vi får lära 
oss att det är på det sättet vi förverkli-
gar oss själv och uppfyller våra dröm-
mar. Aldous Huxley förstod detta re-

dan 1932 och Nina Björk dyker om och 
om igen ner i vår egen tids berättelser 
som fostrar oss till att välja konsumtion. 

Det finns också en annan typ av mot-
rörelse, och den baserar sig på den 
kristna tron. Om den skriver Patrik 
Hagman i Om kristet motstånd. Hagman 
menar att konsumtionen tillsammans 
med marknaden och trenderna blir en 
avgudadyrkan när den upphöjs till det 
som ger vårt liv mening. Konsumtionen 
blir vår gud, det som vi ordnar upp vårt liv 
efter, det som vi riktar in våra begär, vår 
längtan och vår strävan mot.

Finlands evangelisk-luth-
erska kyrka genomför som 
bäst den sjätte upplagan av 
kampanjen ekofasta. I år 
fokuserar ekofastan på att 
minska konsumtionen och 
på att återbruka och repare-
ra i stället för att köpa nytt. 
Det är inte längre 1932 och 
vi har åtminstone i teo-
rin börjat inse vad det be-
tyder att jordens resurser 
är ändliga. Allt som oftast 
nås vi också av sorgliga rap-
porter om hur våra kläder 
och vår elektronik blir till. 
Barn som bryter de mine-
raler som småningom ham-
nar i våra smarttelefoner och 
surfplattor, textilarbetare som 
kläms till döds när fabriker ra-
sar ihop. Vår konsumtion har 
alltså ett pris utöver både det 
vi betalar för att köpa varan 
och utöver det vårt jordklot 
betalar för att bidra med 
råvaror och energi för till-
verkningen av varan. Nå-
gon annan, behändigt långt 
borta från vår egen omedel-
bara närhet, betalar det priset.

Det finns ett annat val
Både Hagmans och Björks böck-
er handlar  ju också i högsta grad 
om att konsumismen inte bara 
påverkar människor negativt 
i produktionsänden. Faktum 
är att också vi själva påverkas 
av att leva i en värld där status, 
gemenskap och identitet är nå-
got man köper. Nina Björk skri-
ver om hur människan är unik 
bland de andra djuren i sin förmå-
ga att drömma om framtiden. Just 
denna förmåga är guld värd för den 
som vill sälja oss en framtid – en fram-
tid där våra kläder, vårt hem, våra re-
sor och vår kulturkonsumtion gör det 
tydligare för oss själva och andra vilka 

Känslan av höst och vinter
BOK

Att vända sig bort

Författare: Jörgen Mattlar
Förlag: Förlaget 2017

Jörgen Mattlar (f. 1966) 
debuterade som poet 
2004, och återkommer nu 

tretton år senare med Att 
vända sig bort. Det är ett 
stilistiskt sparsmakat och 
väl avvägt verk. Modernis-
tisk dikt (tänker jag med-
an jag läser) är måleri med 
ord – enkla, snabba pen-
seldrag skissar fram nå-
got som avsiktligt är mer 
en stämning än något an-
nat. Läsaren blir en uttol-
kare som själv komplette-
rar bilden med sina asso-
ciationer. Som i dikten om 
en piskställning: ”någon-

stans rör ljudvågen/upp 
virvlar av damm/av det 
som skett/…/det som va-
rit/som gått/förbi”. 

Starkast av allt i Att 
vända sig bort är känslan 
av höst och vinter. Det är 
oktober, kalla hav, det är 
is och ensliga torp; sjöfa-
rarens vokabulär och det 
på något sätt svåra för-
hållandet (hatkärleken?) 
till den oförlåtande natu-
ren. Det är med andra ord 
också vemodigt – ibland 

väl mycket. I avdelning-
en ”Nattbägare”, alldeles 
på slutet, kommer dock 
en viss hoppfull värme in i 
texterna. De handlar del-
vis om skogen. Mattlar 
skriver om att försvinna in 
i skogen på ett sätt som 
får mig att längta efter en 
skogspromenad, efter fri-
den som kommer av att få 
ingå i något större än jag 
själv. ”att vila under gra-
nens grenar/stammens 
trygga kåda/och hem/…/

ett värn mot livet allde-
les nära inpå/mot cyklars 
skratt och skrammel/en 
helig stund i mörker.” 

Mattlar förmedlar en 
tydlig känslighet i sin dikt-
ning, en sårbarhet som 
känns särskilt välkommen 
från en manlig poet. Det 
melankoliska är inte ett 
självändamål utan ett ut-
tryck för klara tankar, var-
samma och njutbara. 

 ¶ jOanna nyLunD
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”Vår konsumtion har alltså ett pris  
utöver det vi betalar för att köpa varan.”
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Glappet vi inte vill se
BOK

Så här upphör världen

Författare: Philip Teir
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2017

Erik har nyss fått sparken 
från jobbet som IT-chef vid 
det stora varuhuset i centr-
um av Helsingfors, Julia 
skriver på sin andra roman 
efter att ha nått stora fram-
gångar med den första. De 
ska tillbringa en sommar i 
Julias familj gamla sommar-
stuga vid Mjölkviken i Öst-
erbotten tillsammans med 
barnen Alice och Anton.

Men när de kommer fram 
luktar det, symptomatiskt 
nog, konstigt i huset.

I sin andra roman, Så här 
upphör världen, skriver Phi-
lip Teir om en familj i lång-
sam upplösning. Alice fyller 
tretton och lever redan i en 
värld som inte har så myck-
et med föräldrarna att skaf-
fa, också tioåriga Anton ser 
på dem med nya blickar.

”Varför var vuxna så här, 
varför såg de så främmande 
ut när man såg dem på håll, 
förlorade sin värdighet?” 
tänker Alice när hon ser sin 
mamma simma sent en 
kväll tillsammans med sin 
barndomsvän. Det är kan-
ske just det här romanen 
handlar om: hur de vux-
na förlorar den värdighet 
som de självklart äger en-
bart genom att vara mam-
ma och pappa och utföra 
moder- och faderskapets 
vardagsgärningar. Glappet 
mellan mamma och pappa 
och de som är Julia och Erik.

Teir beskriver sommarens 
händelseförlopp genom att 
byta perspektiv. Livet vid 
Mjölkviken ur Antons ängs-
liga, lite undrande synvin-
kel, ur Alice osäkra, läng-
tande, ur Eriks uppgivenhet 
med en fernissa av allt-är-

som-förr, ur 
Julias känsla av 
milt deprime-
rad föränd-
ringslängtan. 
Perspekti-
ven överlap-
par varan-
dra, som de 

gör i en familj: alla 
har en egen berättelse om 
samma händelseförlopp.

Det blir än mer tydligt då 
Julias barndomsvän Mari-
ka och hennes karismatiska 
miljödystopiker till man vi-
sar sig bo i stugan intill. Ju-
lias debutroman har hand-
lat om Marika, den mani-
pulativa väninnan, ormen i 
barndomsparadiset – men 
är Julias perspektiv mer gil-
tigt än Marikas? Är Eriks 
bror Anders perspektiv mer 
giltigt än Eriks?

Det intressanta med den 
här romanen är att Teir så 
skickligt sticker hål på si-
na personers självbilder. 
När jag slår ihop boken ef-
ter sista sidan är det in-
te med en känsla av att ha 
läst något som skakat mig i 
grunden, men nog med en 
känsla av att ha läst någon-
ting som känns sant, något 
som är verkligt.

För i förlängningen är 
det jag och du i Mjölkvi-
ken, med alla våra förvand-
lingskonster och illusioner 
och känslor av spänning, 
trygghet eller förorättel-
se. Vi skapar våra berättel-
ser för att kunna leva, men 
de skiljer oss också från 
varandra, när åren går för-
vandlas vi och berättelser-
na med oss, och en dag går 
klyftan inte längre att över-
lappa.

Det är lite som med kli-
matförändringen: en dag 
är det bara för sent. Allt-
så är Så här upphör världen 
också en insiktsfull äkten-
skapsroman om klyschan 
”vi bara växte i sär”.

 ¶ SOFIa TORvaLDS

philip Teir skriver om hur olika en sommar kan vara trots 
att alla är med om samma sak. FOTO: ELIaS kORPak

vi egentligen är. 
Kanske är det här det verkliga skälet 

till att kyrkan uppmanar oss att eko-
fasta. Inte bara för att det finns ett mo-
raliskt problem med vår konsumtion, 
inte bara för att den överdrivna kon-
sumtionen kan anses vara stöld från 
kommande generationer, utan också 
för att Gud inte skapade oss till männ-
iskor som måste förtjäna sitt värde ge-
nom att köpa rätt livsstil.

Hagman och Björk har lite olika mo-
tiv för sin kritiska granskning av kon-
sumismens tidevarv, men de är båda 
eniga om att vi inte är dömda att sitta 
fast i detta tidevarv till det bittra slutet. 
En annan väg, en annan värld, är möjlig. 
Nina Björk avslutar sin bok med följan-
de ord: Tro dem inte när de säger att utopin 
om en rättvis värld är farlig. Den är motsat-
sen. Den är hopp. Den har alltid varit hopp. 
Vi är många. Vi har alltid varit många. Pat-
rik Hagman skriver för sin del om etis-
ka val i matbutiken och bemöter frå-
gan om vilken skillnad det gör att en 
enskild konsument väljer att köpa en 
rättvisemärkt produkt. Den direkta be-
tydelsen av ett sådant val är knappt mät-

bar. Men den egentliga poängen finns på ett 
annat plan, nämligen vad denna vana gör 
med mig som person.

Men effekten av valet tar inte slut där. 
Våra val kan också inspirera andra: Var-
je gång vi ser någon som handlar annor-
lunda tvingas vi, om än bara för ett ögon-
blick, reflektera över våra egna val.

Medan Du sköna nya värld är lätt ång-
estframkallande ger Hagmans och 
Björks böcker hopp. Hoppet de förmed-
lar handlar om att vi inte är ensamma, 
men också om att för-
ändring är möjlig. 
Nina Björk rasar 
mot den likgil-
tighet som sä-
ger att konsu-
mismen är det 
enda möjliga 
alternativet. 
Patrik Hagman 
varnar för lik-
giltigheten som 
får oss att tro att 
våra goda strävan-
den är onödiga och 
meningslösa.

Mrs Birghill singers presenterar ny repertoar
Turné. Vokal-
gruppen Mrs Big-
hill Singers turnerar 
i Östnyland i bör-

jan av april. Gruppen 
uppträder i Pernå kyrka 
den 1 april klockan 18 och 
följande dag i Lovisa kyrka 
klockan 10.

Mrs Bighill Singers är en 
vokalgrupp som starta-
des av Heidi Storbacka år 
2009. Storbacka hade en 

dröm om att sjunga hög-
klassig gospel och hand-
plockade ett gäng med 
hjärta för gospel för ett 
första framträdande.

Hösten 2016 inleddes 
gruppens nya satsning, ett 
a cappella-projekt. Med 
hjälp av arrangörer som 
Mikael Svarvar, Anders 
Sjölind och Lavi Öst övar 
gruppen som bäst in en 
helt ny repertoar. A cap-

pella-repertoaren bildar 
en helhet av varierat gos-

pel- och psalmmaterial på 
svenska och engelska.

I februari 2017 kom ski-
van Kom hem! (2015) ut för 
digital distribution bland 
annat på Spotify. I början 
av mars släpptes också en 
videoproduktion till låten 
Kom hem!. Videon är gjord 
av bildkonstnären Carina 
Ahlskog.

Finlayson lanserar Jesuslakan
hållbarT. I början av april 
lanserar Finlayson ett pås-
lakan med 50 års garanti. 
Finlayson uppger att före-
taget använt sig av samma 
teknik som då Turinsvep-
ningen tillverkades, allt-
så den linneduk som påstås 
vara Jesus liksvepning.

– Jag läste om produkter 
som ska hålla en hel livstid, 
men jag hittade inga hus-
hållstextilier. Vi började ge-

nast grubbla över vad vi 
kunde göra åt saken, och så 
utvecklade vi Jesus-påsla-
kanet, berättar Finlaysons 
vd Jukka Kurttila till Talous-
elämä.

Påslakanet är ett ofärgat 
linnelakan med broderade 
tvättanvisningar. 50-årsga-
rantin baserar sig på anta-
gandet att användaren har 
två påslakanset, som tvät-
tas en gång i månaden.
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens 
frågesport. Vår tävlande den här veckan är Mimosa Willamo.  
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: MIMOSA WILLAMO

Svaren:
Öar i Medelhavet & Areal: a-5, b-2, c-4, d-3, e-1
Disneyfilmer & Årtal då de kom ut: a-1, b-3, c-5, d-4, 
e-2
Ordspråk & Ursprung: a-1, b-2, c-5, d-4, e-3
Latinska förkortningar & Betydelse: a-5, b-2, c-4, d-3, 
e-1
Matvaror på Titanic & Mängd i kilogram: a-1, b-2, c-4, 
d-5, e-3

Namn: Mimosa  
Willamo.
Ålder: 22.
Yrke och/eller  
titel: Skådepelare.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och 
-dryck: Trattkantarell-
soppa och glögg, men 
inte tillsammans.
Lyssnar helst 
på: Finsk musik.
Favoritidrottsgren- 
och/eller –lag: Räknas 
kortspel?
Rekommendera en 
bok!: Läste just Kissani 
Jugoslavia av en ung 
halvfinsk författare.
Skulle vilja resa till:  
Island.

Tråkigaste hemgörat: Diska, därför har vi diskmaskin.
Min åsikt om frågesporter: Jag är inte så bra på dem 
tydligen.
Höjdpunkt under det kommande året: En väldigt fin 
och rolig inspelning börjar i år. Väntar på den.
Om jag vore en biblisk person skulle jag vara: Kan man 
svara Moses utan att det låter konstigt? Han var en bra 
artist under sin tid.

FrågeSporTSreSulTaT: 8/25

ÖAR I MEDELHAVET & AREAL

a) Sicilien   1) 8 300 km2
b) Korsika   2) 8 680 km2
c) Sardinien   3) 9 250 km2
d) Cypern    4) 24 090 km2
e) Kreta    5) 25 700 km2

Resultat: 3/5

DISNEYFILMER & ÅRTAL DÅ DE KOM UT

a) Snövit    1) 1937
b) Aladdin   2) 1959
c) Prinsessan och Grodan   3) 1992
d) Pocahontas   4) 1995
e) Törnrosa    5) 2009 

Resultat: 1/5

ORDSPRÅK & URSPRUNG

a) Går du långsamt hinner   1) Ryskt ordspråk
olyckan i fatt dig, går du fort
kommer du i fatt olyckan
b) Fäll inte det träd som  2) Arabiskt ordspråk
skänker dig skugga
c) Det är illa att inte ha några 3) Italienskt ordspråk
pengar, för då tror folk att man
är fattig
d) Det är bättre att vara skicklig 4) Japanskt ordspråk
i en syssla än att vara en klåpare
i hundra
e) Alla är modiga när fienden flyr 5) Danskt ordspråk 

Resultat: 0/5

LATINSKA FÖRKORTNINGAR & BETYDELSE

a) a.D    1) mot 
b) i. e    2) det är
c) N.B    3) varje år 
d) p.a.    4) märk väl
e) vs.    5) herrens år

Resultat: 3/5

MATVAROR PÅ TITANIC SOM FÖRLISTE & MÄNGD I KILOGRAM

a) Kaffe    1) 935 kg
b) Smör    2) 2550 kg
c) Kött    3) 4676 kg
d) Potatis   4) 31 881 kg
e) Fisk    5) 40 600 kg

Resultat: 1/5

FOTO: maRICa ROSEnGÅRD

Malin Klingenberg
Alberta Ensten och uppfinnarkungen
Ett halsbrytande äventyr med ett flygande hus, en 
uppfinnartävling och en av de lömskaste svindlarna 
i världen.
Fontana Media Inb. 15,00 (22,90)

Slutspurt på bokrean!

Birgitta Boucht
Dygnet har 179 timmar 
Vad är TID? Tidsforskaren och ta-reda-påa-
ren Vera beslutar sig för att undersöka saken.
Fontana Media Inb. 4,00

Magnus Lindholm
All tid på Lekholmen
De svenska Helsingforsförsamlingarnas  
lägerholme Lekholmen har under långa 
tider varit en oas och samlingsplats för 
framför allt ungdomar och unga vuxna.
Fontana Media Hft. 10,00

Johanna Aminoff-Wiklund (red.)
Adeln och dess hus
Stig in i Riddarhuset! I den här boken får läsaren betrakta 
1800- och 1900-talets adel och samhälle och samtidigt se 
vad som pågick innanför Riddarhusets ryktbara väggar. 
Fontana Media Inb. 10,00

Christina Lång
Stor över en natt
– när ett syskon har Downs syndrom
Här uppmärksammas ett annorlunda 
syskonskap. Vuxna syskon till personer med 
Downs syndrom berättar om sin uppväxt 
och hur den påverkat dem. 
Fontana Media Hft. 5,00

Majvor Nyholm
Afrikanska ögonblick
Stridskolonner utanför tältduken och 
långa gräsormar som nattligt sällskap. 
Majvor Nyholm arbetade under många år 
tillsammans med sin man, ögonkirurgen 
Sture Nyholm, med att rädda synen på 
människor i de fattigaste delarna av Kenya 
och södra Sudan.
Fontana Media Hft. 15,00 (24,90)

Yvonne Hoffman
Fånge hos tsaren
Händelserna i Yvonne Hoffmans omtyckta bok 
utspelar sig under Stora ofredens tid. Jöns blir tagen 
till fånga och förs till Ryssland. Där träffar han 
Lisen. Ska de någonsin lyckas ta sig tillbaka hem?
Fontana Media Inb. 10,00 (22,90)

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

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 26.3 kl. 10: Marie bebådelse-
dags högmässa i Pargas kyrka, 
Wikstedt, Lehtonen. Marthornas 
kyrksöndag. Kyrkkaffe med färska 
bullar i kyrkan efter högmässan. 
Kyrktaxi.
– kl. 16: Konsert i kyrkan till 
förmån gör Gemensamt Ansvar, 
medverkande: barnkören Da 
Capo, Pargas Sången, Pargas 
kyrkokör, Pargas damkör, Pargas 
manskör.
On 29.3 kl. 18: Veckomässa med 
taizésånger i Pargas kyrka, Wik-
stedt, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 26.3 kl. 11: Gudstjänst i Nagu 
kyrka, Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 26.3  kl. 15: Marie bebå-
delsedags gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund, Korpo 
sångkör. Efteråt våffelkalas i för-
samlingshemmet till förmån för 
Gemensamt Ansvar.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 26.3 kl. 11: Gudstjänst i Hout-
skär kyrka, Killström, Granlund, 
Mariakören.
Iniö kapellförsamling:
Sö 26.3 kl. 13: Gudstjänst med 
nattvard i Aftonro, Vuola.

 ¶ ÅBO
to. 23.3 kl 18: Bibelsamtalsgrup-
pen, Aurelia
sö. 26.3: 
– kl 12: Familjemässa, Aurelia. 
Öhman (pred), Björkgren (lit), 
Lempa. ÅSFs barnkör (dir. Frank 
Berger). Barnhörna. Våffelkalas
– kl 16: Mässa, S:t Karins kyrka. 
Öhman, Lempa. Kyrkkaffe
ons. 29.3: 
– kl 10.30: Anhörigvårdarcafé, 
Kavrtersklubben
– kl 13: Café Orchidé, Aurelia, Leif 
Westerén ”Om äldrerådet”
- kl 17.30: Fasteserie, Aurelia. 
Emma Audas ”Är det någonting 
kristet med att gifta sig?”, mera 
info www.abosvenskaforsam-
ling.fi
– kl 18: Veckomässa, Aurelia. 
Mullo, Lempa
– kl 18.40: Diskussionsgruppen 
för unga vuxna, Aurelia
to. 30.3 kl 18: Bönegruppen, 
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
Marie bebådelsedag 26.3: 
Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson och kantor. 
Sånggruppen Pärlorna, solist Erica 
Danielsson.

 ¶ JOMALA
http://jomala.evl.ax
Sö 26.03 kl. 11.00: Babymässa 
med dopfåglar S Äng, E-H Han-
sen, F Erlandsson, S Wine , A 
Karlsson

Sö 26.03 KL.18.00: Psalmcafé i 
Olofsgården  E-H Hansen, F Er-
landsson
Ti 28.03 kl.19.00: Läsmöte i 
Önningeby museet R Syrén
Fr 31.03 kl.18.00: Fredagsmässa 
S Äng, F Erlandsson, S Wine, J 
Boholm-Saarinen

 ¶ MARIEHAMN
LÖ 25.03 kl. 18.00: Konsert med 
Amigo Choral, dir. Sören Lillkull.
SÖ 26.03 kl. 11.00: Högmässa i 
S:t Görans kyrka, poeten Carina 
Karlsson, M W, G K, Magnificat.
TO 30.03 kl. 11.30: Lunchmässa i 
S:t Görans kyrka, M W, G K.
TO 30.03 kl. 12.00: Sopplunch i 
församlingshemmet. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 26.3 kl. 19.00: Kvälls-
mässa i Sunds församlingshem. 
Carolina Lindström, Pipsa Juslin.
Torsdag 30.3 kl. 19.00: Läsmöte 
för Simskäla hos Marie och Mag-
nus Lundell.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
To 23.3 18.00: Gemensamt An-
svar samling i Molpe bykyrka: 
missionssekreterare Martin Sand-
berg, Heidi Blomqvist, skolkören, 
Guy Kronqvist och Hanna Öst-
man. Servering och lotteri. (Ingen 
missionssyförening på dagen).
Lö 25.2 14.00: Pysselcafé för 
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 26.3 11.00: Gudstjänst i 
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
Sö 26.3 12.00: Baltikumvännernas 
soppdag i Församlingshemmet. 
Köttsoppa eller vegetariskt alter-
nativ plus efterrätt à 10,-/vuxna, 
5.-/barn.
Sö 26.3 13.30: Årsmöte i Försam-
lingshemmet för Baltikumvän-
nerna i Korsnäs församling rf. 
Stadgeenliga ärenden.
Må 27.3 9.30: Livets bröd i För-
samlingshemmet.
On 29.3 13.00: Harrström sjö-
mansmissionssyförening i An-
delsbankens klubblokal.
On 29.3 18.00: Gemensamt 
Ansvar-kväll i Taklax bönehus. 
Hanna Östman, Guy Kronqvist 
m.fl. Sång av Free Spirits, dir. Jan-
Ola Granholm.
Lö 1.4 17.00: Fiskarna från Larsmo 
i Församlingshemmet. Musik och 
andlig sång. 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 25.3 kl 18: Vårkonsert med pro-
steriets kyrkokörer i Pörtom kyrka
SÖ 26.3 kl 10: Högmässa i L:fjärds 
kyrksal. Saarinen, Martikainen
SÖ 26.3 kl 14: Sångövning med 
blandade kören i Kstads förs.hem 
med Nanna och Jeanette
SÖ 26.3 kl 18: Gudstjänst i Sideby. 
Norrback, Rosengård. Transport 
0400-763325
ON 29.3 kl 11:15: Pensionärssamling 
i Kstads förs.hem. Nisula m.fl
ON 29.3 kl 19: Föräldramöte för 

Kristinestads konfirmandgrupp i 
Kstads förs.hem
ON 29.3 kl 19: Konsert med sång-
kvartett Konevitsa från S:t Peters-
burg i L:fjärds kyrksal
TO 30.3 kl 11: Pensionärssamling i 
Sideby. Saarinen m.fl. Transport
TO 30.3 kl 19: Understödsfören-
ingen för dagklubbsarbetet i Krs r.f. 
årsmöte i Magasinet
LÖ 1.4 kl 11-14: Vårmarknadssoppa 
+ kaffe i Kstads förs.hem 8 € till 
förmån för Gemensamt Ansvar
FR 7.4 kl 19: Pärlbandet, samling 
för kvinnor i L:fjärds förs.hem. An-
mälan senast 4.4 till Erica Norrback 
tel: 040-5914992 eller kansliet 
06-2211073

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 26.3 kl 12: Gemensam guds-
tjänst i Övermark kyrka.
Sö 26.3 kl 13: Högmässa i Töjby 
bykyrka, Samuel o Leif Erikson.
Sö 26.3 kl 16: Lutherdag i Böle 
bystuga, talare B.Djupsjöbacka, 
Lövdahl, A-K Martikainen. Sång-
program.
On 29.3 kl 13: Missionsmöte i 
Norrnäs bönehus för alla sykret-
sar i nejden. Missionsinformation 
o andakt, Brita Jern.
On 29.3 kl 13: Fest för årets 80 
åringar i förs.hemmet, Thorolf 
Westerlund sång o musik, Ingves-
gård, Wallin, Norrvik.
Sö 2.4 kl 10.30: VårOasens 
brunch i förs.hemmet, anmäl se-
nast 27.3 till 045 3461300.
Övermark
Sö 26.3 kl 12: Gemensam guds-
tjänst, Nanna Rosengård pred., 
Gunilla Teir lit., S.Lindén, Wik-
stedt, Övermarks kyrkokör.
Pörtom
Lö 25.3 kl 18: Kyrkosångskretsens 
vårkonsert i kyrkan. Kretsens kö-
rer. Utdelning av förtjänsttecken.
Sö 26.3 kl 11.30: Soppdag för Ge-
mensamt Ansvar i skolan.
Sö 26.3 kl 12: Gemensam guds-
tjänst i Övermark kyrka.
Sö 26.3 kl 16: Skriftskola i kyrkan, 
Sundqvist, Sjölander.
Sö 26.3 kl 18: Ungdomsgudstjänst 
Ingvesgård, G.Lindén. Konfirman-
der Obs! Skriftskolelektioner före 
gudstjänsten.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö 26.3 kl. 14: Gudstjänst, Björk-
lund, Brunell.
Må 27.3 kl. 10: Familjeklubben i 
församlingshemmet.
Ti 28.3 kl. 13: Missionssyfören-
ingen i församlingshemmet.
On 29.3 kl 18: Kyrkokören övar i 
församlingshemmet.
Församlingspastor Cay-Håkan 
Englund har semester 20-26.3 
och 30.3-5.4. Vikarie är kyrko-
herde Mats Björklund.

 ¶ KORSHOLM
Lö 25.3:
kl 18 Ung gudstjänst: i kyrkan. 
Skriftskolan medverkar.
Sö 26.3:
kl 10 Gudstjänst: i kyrkan, Lindblom 
o Nordqvist-Källström

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
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

BETRAKTELSEN PÄR LIDÉN

Inte mitt fel!
adam: deT var inte mitt fel! Det var hennes! 
Eva: Nej, det var inte mitt fel! Där är den skyldige!

Det dröjde inte länge efter världens skapelse förrän 
människorna började skylla på andra och försöka fly 
undan sitt eget ansvar. Varken Adam eller Eva ville kän-
nas vid sin egen skuld. Men vem vill det? Det är ju job-
bigt! Inte alls roligt! Då kan det vara mycket bekväma-
re att i stället peka ut vad andra gör fel.

och deT är helt säkert att dina medmänniskor kommer 
att göra mycket fel. Precis som du själv också. Ibland 
(eller ofta) är det nog så att det är någon annan som gör 
”mest fel”. Men Adam och Evas strategi brukar ytterst 
sällan leda till att man åstadkommer en konstruktiv 
lösning. Det finns bättre sätt än att endast peka på an-
dras fel. Till exempel att ödmjukt påpeka vilka problem 
som uppstår när din medmänniska gör på ett visst sätt. 
Om du sedan kommer med något slags förslag på vad 
de kunde göra istället, kanske de gör något annorlunda. 
Men som bekant är det ju så att den människas beteen-
de du har störst chans att förändra är den du ser i spe-
geln. Det är alltså här du ska koncentrera dina krafter.

FaSTan Är en utmärkt tid att granska sig själv. Vi får al-
la försöka att granska oss själva i de situationer när vi 
märker att vi fokuserar på vad andra gör fel. Ofta är det 
så att det finns något jag själv kan göra annorlunda. Om 
jag sagt det där annorlunda, hade kanske inte han/hon 
fått anledning att bete sig så där? Om jag gjort så där i 
stället, hade man kanske kunnat undvika hela konflik-
ten? Om man anstränger sig ordentligt hittar man alltid 
något som åtminstone kan få situationerna att fungera 
lite bättre. På det sättet kan du göra dina medmännis-
kors tillvaro mycket trevligare.

Om man genom att fokusera på sitt eget beteende får 
konfliktsituationer att fungera bättre, blir det ju dess-
utom bättre för en själv. Så det paradoxala är att genom 
att ge upp av sina egna ”rättigheter” och tänka mer på 
andra så får man det också bättre själv!

Själv gör jag lätt samma misstag som Adam och Eva. 
Kanske du också. Vi får allihop vända oss till vår alls-
mäktige Fader. Be att han hjälper oss att se sanningen, 
och ger oss kraft och kärlek att ta vårt eget ansvar i stäl-
let för att skylla på andra!

Pär Lidén är församlingspastor i Korsholms svenska för-
samling.

Fjällen faller från ögo-
nen säger man om en 
situation där någon 
plötsligt ser klart. Ut-
trycket härstammar från 
Bibeln, närmare bestämt 
från Apostlagärningar-
na 9:17. Där berättas om 
hur Saul, som var en av 
de hetsigaste förföljar-
na av de kristna, åter-
fick synen genom Guds 
ingripande. Då var det 
som om fjäll fallit från 
Sauls ögon, och han 
kunde se igen.

Genom den här hän-
delsen omvände Saul 
sig och lät döpa sig. Han 
bytte också namn till 
Paulus och blev förfat-
tare till många brev i Nya 
testamentet.

I KLARSPRÅK

Herre, hjälp oss 
att låta bli att 
skylla på andra. 
Ge oss kraft att 
kärleksfullt göra 
det som ankom-
mer på oss själva!
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Pär Lidén.

58, 56, 809, 303.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Maria kommer med våren
I vår tid är Marie bebådelsedag en ganska anonym 
högtid som mest används som en god ursäkt för att 
äta våfflor. Men i äldre dagar firades Marie bebådel-
sedag som en festdag, antagligen för att den infaller 
nästan samtidigt som vårdagjämningen. 

Precis som Mikaelidagen på hösten markerar 
även Marie bebådelsedag övergången från en 
årstid till en annan: nu är våren här! Det betyder 
också att man får ta en liten paus i fastan för att 
fira, något som var extra välkommet förr.

OM HELGEN VÅROAS I NÄRPES
BEFRIANDE NÅD 31.3-2.4.2017

PLATS SÖFF i Yttermark
HUVUDTALARE Boris Salo & Zacharias Fjellander
BARNPROGRAM BarnOas för 7–12-åringar,
MiniOas för 3–6-åringar

MER INFO PÅ OAS.FI

Arr. Oasrörelsen i Svenskfinland r.f. och Närpes Församling

”Välsignad är 
du mer än andra 
kvinnor, och  
välsignat det barn 
du bär inom dig.”

Läs mera i  
Luk. 1:39–45

”Vilken brud-
marsch börjar 
med tii-titti-dii?”

Brudparsbrunch  
i Högbergsgården  
i Helsingfors lö 22.4 
kl. 10.30.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
24–30.3

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Mos. 3:8–15

ANDRA LÄSNINGEN
Gal. 4:3–7

EVANGELIUM
Luk. 1:39–45

Marie bebådelsedag. Te-
mat är ”Herrens tjäna-
rinna”.

HELGENS TEXTER

ILLuSTRaTIOn: SOFIE STaFFanS-LyTz
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kl 12 Högmässa: i Smedsby församl.
gård, Lindblom, Nordqvist-Käll-
ström o. Stråkdraget medverkar.
Må 27.3:
kl 13 Missionssyföreningen: i 
Smedsby församl.gård.
kl 18.30 Pjäsen ”Luther i enrum”: 
i Smedsby församl.gård. Luther-
monologen med Johan Fagerudd, 
servering. Fritt inträde.
Fre 31.3: 
kl 9.30-11 Välkommen alla öppna 
familjedagklubbar: till Gamla Vasa. 
Rundvandring, musikstund, kaffe 
o saltbit.
Fre 19-Sö 21.5.2017: 
Kyrkodagar i Åbo: Intresserad? 
Kontakta pastorskansliet för när-
mare info!

 ¶ KVEVLAX
TO 23.3 kl. 9.15: Karakaffe i ds.
TO 23.3 kl. 18: Församlingskret-
sens årsmöte samt stadgeänd-
ringen andra behandling i ds.
FR 24.3 kl. 18.30: Kuni bönehusfö-
rening r.f. årsmöte i Kuni bönehus.
SÖ 26.3 kl. 10: Högmässa, Berg-
ström-Solborg, Andrén.
MÅ 27.3 kl. 18.30: Luthermo-
nologen med Johan Fagerudd i 
Smedsby församlingsgård.
MÅ 27.3 kl. 19: Bön för bygden i 
Krubban.
TI 28.3 kl. 19: Bön och Bibel i Krub-
ban.

 ¶ MALAX
SÖ 26.3 kl. 10: Marie bebådelse-
dag. Gudstjänst i kyrkan. Symö-
teskören medv. Tornberg, Lax.
SÖ 26.3 kl. 17: Bön för alla i FH.
TI 28.3 kl. 19: Diskussionsgruppen 
Amici i KH.
ON 29.3 kl. 12: Tro i vardagen i KH. 
Sång, diskussion och kaffe.
ON 29.3 kl. 18.30: Luther i enrum 
- En monolog om en man och en 
reformation, med Johan Fagerudd 
i KH.

 ¶ PETALAX
Kvinnofrukost: lö 25.3 kl. 9.30 i 
församlingshemmet. Norrgård. 
Gäst: Hanna Östman. Anmäl dig 
senast 23.3 till Marléne (050 
449 9606) eller Heddy (050 442 
0994). Pris 5 €.
Sånggudstjänst till förmån för 
Gemensamt ansvar: sö 26.3 kl. 18 
i kyrkan. Björklund, Brunell, kö-
ren Good News från Närpes med 
Benita Lidman. Kollekt till insam-
lingen Gemensamt ansvar. Efteråt 
kyrkkaffe i församlingshemmet 
till förmån för Gemensamt ansvar.

 ¶ REPLOT
Sö 26.3 kl. 10: Gudstjänst, Replot 
kyka. Kaski, Wargh.
Sö 26.3 kl. 12:30: Högmässa med 
dop, Björkö kyrka. Kaski, Wargh.
Sö 26.3 kl. 11-13: Älgsoppa i 
Björkögården.
Sö 26.3 kl. 18: Sångkväll med 
nya psalmbokstillägget i Replots 
försh. Medverkande: Bettanz, 
Michael Wargh, Robert Kronqvist. 
Servering till förmån för Gemen-
samt Ansvar. Diakonikommitén
Ons 29.3 kl. 18: Andrum Replot 
försh.

 ¶ SOLF
Sö 26.3 kl. 10: Gudstjänst Emilia 
Kuni, Karolin Wargh och söndags-
skola.
On 29.3 kl. 13: Pensionärsträff. 
Besök av Sundom prästgårdspen-
sionärer.
To 30.3 kl. 18.30: C.S. Lewis-
samling hos A. Blomberg. Kap. 
5-6 i Ray Baker: C.S. Lewis: För-
nuft och fantasi.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsång: lö kl 18.
Högmässa: sö kl 13 Lundström, 
Heikius.
Luther i enrum: ti 28.3 kl 18 i stora 
förs.salen, Skolhusg. 28. Johan 
Fagerudd. Inträde 5€, stud. gratis.
Pilgrimsmässa: to 30.3 kl 9 Lund-
ström, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Viskonserten Många kärlekar: 
lö 25.3 kl 19. Börje Särs , Martin 
Holm, elbas, Gudrun Särs, recita-
tion. Fritt inträde.
Dans i heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl 10 Lind-
blom, Andersson. Efteråt lunch 
o program i prästgården. Lunch 
5€vuxna, 2.50€ barn 4-12 år.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
To 23.3 kl. 19: Afton med nya 
psalmer i Achreniussalen, barn-
kören med Susanne Gunell och 
Linda Eriksson, Cederberg, Ravall.
Fr 24.3 kl. 15: Pensionärssångarna 
i Essehemmet, Ravall.
- kl. 20: Kvällsmässa ”Följ mig” 
i kyrkan, Björk, Ravall, Öhland. 
Victoria och Viktor Asplund leder 
lovsången. Mässan är utformad 
av unga, öppen för alla. Servering 
i församlingshemmet efteråt.
Lö 25.3 kl. 19: Reformations- och 
Lutherafton i Achrneniussalen, 
”Luther i Wittenberg”, Barbro 
Berglund. Stefan Lönnquist, Gran-
lund, Ravall.
- kl. 19: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
Sö 26.3 kl. 11, obs tiden!: Fa-
miljegudstjänst med de yngsta 
i kyrkan, Granlund, Ravall, dag-
klubben, församlingskören. Text-
läsare Kristina Granstedt-Ketola, 
dörrvärdar Lappfors.
- kl. 14 och 19: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar 
i församlingshemmet, Tore Jung-
erstam. 
On 5.4 kl. 19: KU-kretsen i Esse 
håller årsmöte i församlinshem-
met, Fyren. Leon Jansson deltar.

 ¶ JAKOBSTAD
FR 24.3 kl. 19.00: In da house i 
Församlingscentrets ungdomsutr., 
Salo, Tyni.
LÖ 25.3 kl. 17.00: Tvåspråkig 
sammankomst i Vestanlidgården, 
Kimmo Juujärvi, Mikael Bom-
ström. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.
SÖ 26.3 kl. 10.30: Söndagsskola 
med små och stora i Församlings-
centret. Gemensam lunch.
SÖ 26.3 kl. 12.00: Gudstjänst i Ja-
kobstads kyrka, Björk, Borgmäs-
tars, Korsholms svenska försam-
lings kyrkokör och vokalensemble 
Germivox. Efteråt servering i 
kyrkgången.
SÖ 26.3 kl. 15.00: Sammankomst 
i Skutnäs bönehus, Stefan Snell-
man.
SÖ 26.3 kl. 17.00: Fokus i För-
samlingscentret. ”Jesus för-
vandlar!”, Carl-Erik Sahlberg. 
Barnfokus.
MÅ 27.3 kl. 11.00: Kyrkan öppen 
för bön och samtal. Carl-Erik 
Sahlberg medverkar.
TI Demens
TO 30.3 kl. 18.00: SLEF:s mis-
sionsafton i Församlingscentret, 
Jimmy Österbacka, Kronoby 
strängband.

 ¶ KRONOBY
Lö 25.3 kl. 19.00: Ungdomarnas 
bibelstudium i Lyktan, Musikcafé 
från kl. 20.00.
Sö 26.3 kl. 9.00: Frukost inför 
gudstjänsten i församlingshem-
met, ingen förhandsanmälan 
behövs.
10.00: Gudstjänst. Marthornas 
kyrksöndag. Pred.Bata Öst, lit.
Wallis, kantor Ellfolk-Lasén, sång 
av Anne-Mie Ranta.
14.00: Möte i församlingshem-
met. Albert Häggblom.
Må 27.3 kl.9.00: Seniorcafé. Kira 
Näse och Annette Strandvall 
berättar om volontärarbete med 
flyktingar i Grekland.

 ¶ LARSMO
Sö 26.3 kl. 18 (Obs tiden) Kvälls-
högmässa: Lassila, Wiklund, sång 
Jacob Gospel. Kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. Kyrkvärd: Kackur, 
Sämskar.
To 30.3 kl. 19 Karasamling: vid 
Inremissionshemmet. Kvällens 
gäst är Tomas Portin, kyrkoherden 
i Purmo församling. Varmt väl-
komna i karagemenskapen.

 ¶ NEDERVETIL
TO 23.3 kl. 14.15: Andakt i Terjärv 
Vårdcenter.
LÖ 25.3 kl. 9-12: Skriftskola, 
varma kläder med!
SÖ 26.3 kl. 10.00: Marie bebå-
delsedagen, Gudstjänst i kyrkan, 
Store, Nedervetil damkör, Anna-
Carin Lindbäck-Haals. Obs, som-
martiden börjar!
TO 30.3 kl. 14.00: Andakt i Sand-
backa Vårdcenter, Smedjebacka, 
Kyrkokören.

 ¶ NYKARLEBY
GEMENSAMT
Bibelns röda tråd 1-2.4: Jeppo fh. 
Anmäl senast 27.3 kl 12 till pas-
torskansli el. jeppo.forsamling@
evl.fi.
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: pred. Sixten 
Ekstrand, Edman, Ringwall sång 
Cecilia o Tobias
Må kl 18 Kenyamissionen: fh, 
Ralf Lindfors ”Missionsarbete i 
Sibirien”
-kl 19.30 Forsby missionskrets: 
byagården
Ti kl 19 Bibel, samtal o bön: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 18 Årsmöte: Socklot böne-
husförening
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Sundstén, 
Lönnqvist
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Frank 
Nylund
On kl 13.30 Symöte: prästg. 
JEPPO 
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Öst-
man, Lönnqvist, servering
To kl 18 Face to face: fh
-kl 18.30 Läsmöte: hos Annette o 
Kjell Forsgård, Jungarv. 347, Östra 
övre läslaget

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Andakt: Fr 24.3 kl 14 i Peders-
heim, Erikson, Sandstedt-Granvik
Ungdomskväll: Fr 24.3 kl 20 i 
Lyjo, Purmo (Obs ingen samling i 
Bennäs!)
Kvällsmöte: Lö 25.3 kl 19 med 
Carl-Erik Sahlberg (Sverige, Tan-
zania) i Kyrkostrands församlings-
hem, Happy Singers (Karleby), 
servering
Högmässa: Sö 26.3 kl 10 med 
nattvard i kyrkan, pred. Carl-Erik 
Sahlberg, lit. Häggblom, Kyrkokö-
ren, St Olofskören, Sandstedt-

Granvik, D. Häggblom, textläsare 
Katrine Gädda, dörrvärdar Edsevö 
nya
Kyrklunch: Sö 26.3 kl 11.30 i Kyr-
kostrands församlingshem, 10 €, 
anmäl till församlingskansli tfn/
sms 040-3100440
Bibelstudium: Sö 26.3 kl 12.30 
med Carl-Erik Sahlberg i Kyr-
kostrands församlingshem
Sammankomst: Sö 26.3 kl 15 
i Flynängens bönehus, Staffan 
Snellman, tolkning
Symöten: Må 27.3 kl 13 i Kållby 
bönehus och kl 13 i Kyrkhemmet i 
Bennäs, Erikson
Temasamling ”Vill du bli frisk?”: 
Må 27.3 kl 19 Info om missbrukar-
vård i Flynängens bönehus, Carl-
Erik Sahlberg, servering från 18.30
Pensionärssamling: On 29.3 kl 12 
med lunch och kyrkoårsvandring 
i och ute kring kyrkan, kaffe, Kyr-
kostrands församlingshem, 12 €, 
Häggblom, Sandstedt-Granvik, 
Eklund, Emet
Andakt: To 30.3 kl 17.30 i Peders-
heim, Kållby fridsförening

 ¶ PURMO
To 23.3 kl. 19.30: Bibelfilmen del 5 
och 6 i Åvist bykyrka.
Fr 24.3 kl. 20: Ungdomssamling i 
Lyjo, Lassila.
Sö 26.3 kl. 13 (obs tiden!): Guds-
tjänst i kyrkan, Granlund, Johans-
son.
Ti 28.3 kl. 18: Drängstugans per-
sonalmöte i prästgården.
On 29.3 kl. 9: Morgonbön med 
nattvard i kyrkan, Portin, Johans-
son.
To 30.3 kl. 14: Andakt i Purmo-
hemmet, Portin, Johansson.
- kl.19.30: Projektkör övar i Kyrk-
hemmet inför påsken. Kom med 
och sjung!
Anmälan till höstens dagklubb: 
tas emot av Gunilla tel. 050 4066 
183 eller Ann-Maj tel. 050 3201 
658.
Skärtorsdagen 13.4 kl. 16: Vi be-
kantar oss med den judiska påsk-
måltiden tillsammans med Ulf och 
Ann-Sofi Axell i Kyrkhemmet. Pris 
10 €. Anmälan till Carina tel. 0403 
100 465 senast den 6.4.

 ¶ TERJÄRV
TO 23.3 kl 13: Pensionärsträff, 
förs.h.
FR 24.3 kl 19: Ungdomssamling, 
förs.h.
SÖ 26.3: 
- kl 12 (obs sommartiden börjar) 
Gudstjänst, Niklas Wallis, kantorn, 
gtjrupp 1. 
- kl 11-14 Terjärv Jaktförening bju-
der på älgsoppa åt markägarna 
och bysborna i förs.h. Välkomna! 
- kl 14 Läsmöte med Granö läslag 
hos Pirjo och Olav Granö. Niklas 
Wallis och kantorn.
- kl 18 Föreläsning i förs.h av 
Karl-Johan Hansson: ”Hurra för 
Martin Luther och Terjärv försam-
ling! Så här har vi sjungit.” Arr. 
Terjärv församling och Kronoby 
MI.
TI 28.3 kl 13: Missionscafé Terjärv 
med hemlig gäst, förs.h.
TO 30.3 kl 19: Läsmöte med 
Skytte läslag hos Mona-Lisa och 
Johan Grankvist.
Vårvinterdagar: i Kortjärvi 31.3-
2.4.2017.

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
LÖ 25.3 KL. 16: KNATTEKYRKA i Lilla 
kyrkan, Wilén, Söderström, församling-
ens 6-åringar får en egen Bibel.
Sö 26.3 KL. 10: MÄSSA I KULLO BY-
KYRKA, Puska, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Puska, 
Stråhlman, Helenelund, lägerdelta-
gare, Furahakören, Marianne Kulps 
gudstjänstgrupp, barnansvarig Kristina 
Rosentröm.
KL. 13.30: MISSIONSLUNCH i försam-
lingshemmet; Furahakören medverkar. 
Meny: köttgryta, mos, sallad, kaffe, te, 
saft o fruktsallad. Pris: vuxna 12 €,  barn 
4-12 år 6 €.
TI 28.3 KL. 10: LEK MED FÄRGER, Vi 
målar utan krav och förhandskunskaper 
behövs inte. Alla kan måla med färger 
och känna glädje över det! När: 28.3, 
11.4 och 25.4 kl. 10 -11.45. Var: Försam-
lingshemmets musikrum, Runebergs. 
24. Ingen avgift. Ledare Irina Lemberg

LAPPTRÄSK
to 23.3: Församlingskansliet är stängt
sö 26.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan, LS, 
Rita Bergman
on 29.3 kl. 10: Öppet café i församlings-
hemmet, BR-S

LILJENDAL
sö 26.3 kl. 10: Tvåspråkig högmässa 
i kyrkan, LS, Rita Bergman. Hopom-
Sävträsk byars kyrksöndag
ti 28.3 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården, 
Teresa Lindroos

LOVISA
To 23.3 kl. 18: kyrkan, Enligt Markos
Sö 26.3 kl. 10: kyrkan, Högmässa, Blom, 
S af Hällström
Sö 26.3 kl. 14: församlingsgården, vin-
ter- och sommarskriftskolans lektion
Sö 26.3 kl. 18: kyrkan, konsert. Vivaldis 
Stabat mater. Tiina Sinkkonen, alt, Suvi 
af Hällström, orgel.
Ti 28.3 kl. 11-13: församlingshemmet, 
En Euros Café 
Ti 28.3 kl. 18: Tikva, Bibelstudiegruppen
On 29.3 kl. 18.30: församlingshemmet, 
Musikinstitutets elevkonsert
To 30.3 kl. 8:30: Tikva, Morgonkaffe
På kommande:
Sö 2.4 kl. 11.30: församlingsgården, Ge-
mensamt Ansvar-lunch

PERNÅ
Sö 26.3: 
- kl. 18.00 Mässa i Taizé-stil: i kyrkan, 
Robert Lemberg
To 30.3: 
- kl. 12.00 Sarfsalö pensionärskrets i 
Byagården

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
FR 24.3 kl. 18: Sista anmälningsdagen 
för Inspirationsdag kring gudstjänsten i 
Sibbo kyrka 1.4 kl. 16–18.30. Läs mer på 
vår hemsida. Anm. till Camilla Ekholm 
(camilla.ekholm@evl.fi)
SÖ 26.3 kl. 12: Familjemässa, Sibbo 
kyrka. Ekholm, Helene Liljeström, Lauri 
Palin, Mauriz Brunell, Kjell Lönnqvist, 
Patrik Frisk, Barnkören, församlingens 
hjälpledare.
TI 28.3 kl. 16: Kyrkobröderna, Kyrkoby 
församl.hem. Gabriel Grönroos: Vanliga 
människor kan göra skillnad. 
ONS 29.3 kl. 12: Sjueuroslunch, Kyrkoby 
församl.hem. Liljeström (andakt).
ONS 29.3 kl. 18: Bibelstudium, Norra 
Paipis Bykyrka. Stefan Djupsjöbacka. 
Judiskt i evangelierna (tema).

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 24.3
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. För barn över 
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Sö 26.3 Maria bebådelsedag
kl. 12: Högmässa med konfirmation i 
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lind-
ström, Johannes kantori. Tomas Vokal-
ensemble. Kyrkkaffe.
kl. 16: Mässa med små och stora i S:t 
Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Henricson. 
S:t Jacobs barnkör. Kyrksaft.

Må 27.3
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Hollmérus.
kl. 12-13: Diakonilunch i S:t Jacob, 3€. 
Kvarnbergsbrinken 1.
kl.14-18: Häng i Tian. Öppet hus i ung-
domslokalen. Romberg.
Ti 28.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes.
kl. 13–14.30: Träffpunkt. Högbergsgatan 
10 E. Mia och Ben Westerling: Tro och 
hopp i Nepal.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0–2-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan. 
Lindström, Almqvist.
On 29.3
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Tiiainen.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist.
To 30.3
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, Kvarn-
bergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1–5-åring-
ar i Bokvillan, Tavastvägen 125. Holl-
mérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johannes-
kyrkan. Repo-Rostedt.
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12.
Välkommen på församlingens sommar-
läger för äldre: på Labbnäs 12–17.6.2017. 
Pris: 200€ inklusive helpension och 
resor. Anmälan (senast 7.4) och mer in-
formation fås av Karin Salenius, tfn 050 
3800 867 eller karin.salenius@evl.fi.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet öppet: må, ti, to, fr 
kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Fr 24.3 kl. 19-21: Samling för män. Kul-
turkrockar i Afrika när missionen kom, 
Juha Vakkuri. 
Diskussionskväll. Ingång via kansliet, 2 
vån. Mera info: Johan Hallvar, 09 2340 
7321. Välkommen.
Lö 25.3 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. 
Arr. Matteus församling, Vartiokylän 
seurakunta och St. Mathew´s Lutheran 
Church. Välkommen!
Sö 26.3 kl. 10: högmässa. Marie bebå-
delsedag (”Herrens tjänarinna”). Stefan 
Forsén, Matteus kyrkokör, Anders 
Forsman, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i 
Olavussalen. Högmässan spelas in och 
sänds i radio.
Sö 26.3 kl. 15.30: Mässa med fridsför-
eningen i södra Finland. Kaffeservering.
Må 27.3 kl. 18: MatTroPrat: Mat, kort 
anförande, diskussion. Barnpassning 
ordnas vid behov. Anmälan och info via 
FB event eller patricia.hognabba@evl.fi
Ti 28.3 kl. 10: Klapp&Klang 1 (1-4 år) 
kl. 11 Klapp&Klang 2 (1-4 år) kl. 12 
Gung&Sjung (0-1 år). Anmälningar till 
Anders Forsman tfn 050 4335578, e-
post anders.forsman@evl.fi.
Ti 28.3 kl. 18.30: kyrkokören övar, An-
ders Forsman.
On 29.3 kl. 15: Öppet Hus för ungdomar
On 29.3 kl. 15.30-17: VårTon, Mimi Sun-
droos (1 vån).
On 29.3 kl. 18: MU-mässa och kyrkfika.
To 30.3 kl. 13-14.30: Torsdagsträff, 
Johan Hallvar. Kaffeservering 3 euro. 
Välkommen.
Sö 9.4 Retreatdag i Matteuskyrkan: Han 
kommer till oss 
Kom med och smaka på retreat. Dagen 
börjar efter familjegudstjänsten. Vi 
inleder med introduktion kl. 11 med en 
vägledning för dagen. Henrika Hyttinen 
håller meditationsinledningar under 
temat: Han kommer till oss. Under 
dagen serveras det lunch och kaffe. 
Dagen avslutas kl. 18 med vesper. Max. 
15 deltagare.  
Anmälan per mail till matteus.fors@evl.
fi, eller per telefon 09 2340 7300, se-
nast 5.4. Pris 10€.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 24.03
kl. 10 Hålligång med lek & sång: i Haga-
salen, Vesperv. 2. För barn 0-5 år med 
förälder. Kaffeservering efteråt.
Lö 25.03
kl. 09.30 Familjefrukost: i Hagasalen, 
Vesperv. 12. En skön lördagsmorgon 
tillsammans med andra barnfamiljer. 
God frukost, gott kaffe, goda samtal och 
massor av leksaker!

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 24.3 Markus Andersén, Helsingfors Sö 
26.3 9.03 Ett ord om helgen Må 27.3 Nya 
psalmer. Anna Maria Böckerman, Helsing-
fors Ti 28.3 Markus Andersén, 
Helsingfors Ons 29.3 Monika 
Winberg-Nikkola, Nådendal 
To 30.3 Inger Sjöberg, Esbo.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 24.3 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors 
Sö 26.3 Herrens tjänarinna. Textläsare: Ma-
ria Sundblom-Lindberg och Björn Wallén. 
(repris från 13.3.2005) Må 27.3 Claus Ter-
linden, Karis (repris från 16.3.2012) Ti 28.3 
Caterina Stenius, Helsingfors (repris från 
18.3.2013) Ons 29.3 Ingmar Rönn, Maxmo 

To 30.3 Johnny Kleman, Stockholm (re-
pris från 3.9.2015).

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 26.3 Gudstjänst med Matteus försam-
ling. Liturg och predikant: Stefan Forsén. 
Organist, kantor och körledare: Anders 
Forsman, Marianne Sundroos. Kör: Mat-
teus församlings kyrkokör. Musiker: Ulla-
Stina Henricson, Anders Sundroos, violin. 
Textläsare och förebedjare: Gun Erikson-
Blomfelt, Bi Hagman.

Gudstjänst kl. 15.20 
Sö 26.3 Musikgudstjänst med nya psal-
mer (repris). I gudstjänsten sjungs 13 nya 
psalmer tillsammans med Borgå svenska 
domkyrkoförsamling. 

Liturgen Fred Wilén intervjuar Camil-
la Cederholm och Helene Liljeström, som 
båda arbetat med det nya psalmboks-
tillägget. Kammarkören, Kretskören och 
barnkören Diskanten medverkar också i 
gudstjänsten. Tv-regi, Rufus Hedengren.
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Gustafsson Burgmann. Kyrklunch (sop-
pa) i församlingshemmet. De israeliska 
dansarna medverkar.
- kl. 18.00 Bach-orgelkonsert: i Ingå 
kyrka. Gustafsson Burgmann. Fritt in-
träde, programblad 5 €.
Ons 29.3
- kl. 14.00 Syföreningen: i Prästgården. 
Siv Björklöf.
- kl. 16.30 Musikstund för 5-6 –åring-
ar: i församlingshemmets källarvåning. 
Högström.
To 30.3:
- kl. 10.00 Gudstjänst för de minsta: i 
Ingå kyrka. Dopträdet invigs. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann, Högström.
Basaren 12.3.2017: till förmån för 
insamlingen Gemensamt Ansvar in-
bringade 421,65 €, tack alla som bidrog. 
Annette Taipalus.
Folkhälsans sommarklubb: i samarbete 
med Ingå församling i Ingå församlings 
utrymmen/lekpark 5-22.6.2017 kl 
7.30-17 för barn i årskurs 1-3, även för-
skolebarn eller äldre barn välkomna om 
det finns plats. Anmälningar per e-post 
senast 31.3.2017: jonnamariakarlsson@
gmail.com. Tilläggsuppgifter tel. 041-
5498 478/Jonna (säkrast efter kl 17).

KARIS-POJO
Marie bebådelsedag, högmässor; Sö 
26.3: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Girls’n 
Qvinns medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. Försam-
lingskören medverkar.
Kvällsbön i fastetiden, On 29.3: 
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Ung gudstjänst, To 30.3: 
kl. 18 i S:t Olofs kapell, Karis
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
Sö 26.3. kl 10: Biskopsmässa i St Lars. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi. (Mässan går på 
finska)
Sö 2.4. kl 12: Familjegudstjänst i Lilla 
Lars, Lojo. (Sibeliusgatan 2.) Försam-
lingen bjuder på mat efter gudstjänsten. 
Kyrktaxi.
Ti 11.4. kl 13.30: Nattvardsgudstjänst i 
stilla veckan. Svenska kretsen i Virkby 
kyrka. Taxi.
Fre 14.4. kl 13: Långfredagens guds-
tjänst i Virkby kyrka. Kyrktaxi.
Sö 16.4. kl 13: Påskdagens högmässa i 
Lojo kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.

Sö 26.03
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Thylin, Hilli
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Thylin, Hilli
kl. 16.30 Puls gudstjänst: i Södra Haga 
kyrka, Vespervägen 12. Barnkyrka och 
Cool Kids.
Må 27.03
kl. 10.00 Hålligång med lek & sång: i 
Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16. 
För barn 0-5 år med förälder. Kaffeser-
vering efteråt.
Ti 28.03
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Vesperv. 12. 
För dig som har barn under 1 år. Vi dis-
kuterar sånt som känns viktigt just nu, 
umgås, sjunger och äter något smått.
kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, Skogs-
bäcksv. 15. Andakt, kaffe, program och 
samtal. Bodil Sandell
Ons 29.03
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, lek och 
samtal på Café Torpet.
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 väl-
komna!
To 30.03
kl. 10.00-11.30 Öppet hus: på Café Tor-
pet. Möjlighet till enskilt samtal och bön 
med diakonissorna.
kl. 18.30 Petrus vokalensamble: i Åg-
gelby gamla kyrka. Ledare och kontakt-
person kantor Peter Hilli.
Övrigt:
Kyrkoherdeinstallation: i Munkshöjdens 
kyrka. 2.4 kl. 15 är det dags för Daniel 
Björks kyrkoherdeinstallation. Välkom-
men att fira tillsammans med hela för-
samlingen. Björn Vikström, vokalensem-
blen och lovsångsteam medverkar. Efter 
högmässan äter vi laxsoppa tillsammans 
och forsätter med program. Vill du bidra 
med en programpunkt kan du gärna 
kontakta benjamin.sandell@evl.fi. Barn-
passning ordnas under högmässan.
Barnläger: Välkommen med på dagläger 
för barn 6–11 år! 5-9 juni kl 9.30 - 16 
på Vespervägen 12A. Vi leker, sjunger, 
pysslar, busar, lär oss mer om Gud och 
får förstås massor av nya kompisar. 
Programmet startar kl 9.30 och slutar kl 
16 varje dag. Vid behov kan barnen läm-
nas redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift 
50€, följande syskon 35€. Anmälan på 
hemsidan.
Israelafton: Välkommen på Israelafton 
26 april kl 18.00 i Månsas kyrka. Vi äter 
gott, salt och sött, lyssnar till Israelisk 
musik och till Leif Nummela som talar 
kring temat ”Den kristna trons rötter i 
gamla testamentet och judendomen”. 
Samtidigt säger vi tack till Majvor som 
slutar till sommaren. Sista anmälnings-
dagen 12.4 till petrus.fors@evl.fi eller 
09-23407100.
Möteskallelse: Björkebo Sommarhem 
rf håller årsmöte i Åggelby gamla kyrka 
söndag 26.3 efter avslutad gudstjänst. 
Stadgeenliga ärenden.

HELSINGFORS PROSTERI
TO 23.3 kl. 17.30: Kristen meditation. 
Längtar du efter en stund av stillhet? 
Meditation kan vara ett sätt att varva 
ner och ta sig tid för reflektion. Vi möts 
varje torsdag kl. 17.30 för ledd medita-
tion i Johanneskyrkan. Du behöver inte 
ha någon tidigare erfarenhet av medi-
tation. Mer info: Maria Repo-Rostedt 
(050-5773995), Jessica Högnabba (050 
380 0662), Anna Maria Böckerman.
LÖ 22.4 kl. 10.30: Brudparsbrunch. Vil-
ken brudmarsch börjar med tii-titti-dii? 
Får man kasta ris? När ska vi knäböja? 
När och hur gör man hindersprövning? 
Bl.a. på dessa frågor får du svar under 
brunchen med temat ”I nöd och lust” i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 10. På 
plats finns präst, kantor, vaktmästare 
och familjerådgivare. Kl. 10-11 finns 
det möjlighet att anhålla om hinders-
prövning (i kraft 4 månader, båda 
behöver närvara). Mera info: www.
uskotoivorakkaus.fi/tahdon. Frågor och 
anmälningar senast 10.4.2016 till Jessica 
Högnabba, jessica.hognabba@evl.fi eller 
050 380 0662.
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig 
som behöver ett lyssnande öra. De 
jourhavande är utbildade frivilliga eller 
kyrkligt anställda med tystnadsplikt. 
Samtalstjänsten består av chatt, brev-, 
nät- och telefonjour. Chattjouren är 
öppen må-to kl. 18-20 och finns på 
adressen www.samtalstjanst.fi. Nät-
jouren hittar du under samma adress, 
breven besvaras inom en eller ett par 
dagar. Telefonjourens nummer är 01019 
0072 (från utlandet +358 1019 0072) 
och dejourerar varje kväll kl. 20-24. Du 
kan dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 
Helsingfors.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 
och veckoslut samt helgdagar 10–18. 
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 26.3. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti 
Fischer)

OLAUS PETRI
Lö 25.3 kl. 18: Helgsmålsbön – Mu-
sikandakt. Hiljaa Ensemble, dir. Jukka 
Jokitalo.
Sö 26.3 kl. 11: Högmässa. Liturg Timo 
Viinikka, predikant Bo Brander, kantor 
Hanna Laakkonen-Yang. Olaus Petrikö-
ren medverkar.
On 29.3: Sussi Isaksson. 
-kl. 10 Musiklek för 0-4 åringar. 
-kl. 14 Musiklek för 3-6 åringar.
To 30.3 kl. 10: Babyrytmik för 0-12 må-
nader. Sussi Isaksson.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 26.3. Marie bebådel-
sedag: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti, Bengts, 
Malmgren. Marthorna inbjuds speciellt. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!) 
kl. 10.30. Ertman, Kronlund. Kyrklunch.
Earth Hour- konsert: Esbo domkyrka 
lö 25.3 kl. 20.20. Earth Hour-konsert. 
Meditativ musik i stearinljusens sken 
med Pia Bengts, Nina Kronlund, Eeva-
Liisa Malmgren och Håkan Wikman 
samt Heikki Kulo, cello, och Timo Ojan-
suu, blockflöjt. Musik av bl.a. Samuel 
Scheidt, J.S.Bach och Arvo Pärt. Fritt 
inträde. Frivillig kollekt för Gemensamt 
Ansvar.
Kristen tro i vardagen: Folkhälsanhuset 
i Hagalund, Vindgr. 6, Vardagsrummet, 
to 23.3 kl.10.30 –11.30, to 13.4 kl. 12.30–
13.30 och to 4.5 kl.10.30 –11.30. (OBS! 
Olika klockslag!) Vi samtalar kring tro 
och andliga upplevelser.Ledare är Heidi 
Jäntti, 040 5311046, heidi.jantti@evl.fi. 
Arr. i samarb. m. Folkhälsan. Öppet för 
alla intresserade, ingen förhandsanm. 
Man kan delta en eller flera gånger, 
välkommen!
Dagklubbsanmälning för 3-5-åringar till 
hösten 2017: Klubbarna finns i Alberga 
kyrka, Grindbergsg. 2, Gammelgård, 
Carlberg, Ungdomsv. 10, Esbo domkyr-
kas församlingsgård, Kyrkstr. 2 (också 
för barn som fyller 2 år senast 1.11.2017), 
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsb. 4, 
Sökö kapell, Sökögr. 3 (hösten 2017 
flyttar vi tillbaka till Esbovikens kyrka, 
Skepparg. 8). OBS! Också de barn som 
redan har en klubbplats bör anmälas på 
nytt! Elektronisk anmälning senast 31.3, 
www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar
Samlingar för seniorer & daglediga kl. 
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 28.3, 
Sökö servicehus ti 28.3, Kalajärvi kapell 
to 30.3.
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, varje ti kl. 12–14.
Handarbetsgruppen: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje ti kl. 16–19.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 10, 
varje helgfri må och to kl. 10-12. Diako-
niarbetare på plats, man kan komma in 
i olika ärenden, beställa tid till själavård, 
för utredning av ekonomiska bekym-
mer m.m.
Utfärd till finlandssvenska ekumeniska 
kyrkodagar i Åbo: Dagsutfärd med 
beställd buss lö 20.5. Vi startar från 
Esbo domkyrkas östra parkeringsplats 
kl. 8 och åker hemåt från Åbo ca kl. 18. 
Vi är med om programmet före lunch, 
äter lunch och deltar sedan i seminarier 
enligt eget val. Varje deltagare anmäler 
sig till kyrkodagarna på egen hand. Sista 
anmälningsdag är 31.3. Avgiften faktu-
reras direkt av deltagarna. Lördagens 
program inkl. lunch och kaffe kostar 
60 €. Programmet i sin helhet och en 
elektronisk anmälningslänk finns på evl.
fi/kyrkodagar Busstransporten från Esbo 
lördag 20.5 kostar 10 €/person tur-
retur, betalas kontant eller med inbetal-
ningskort. Anmälningar till dagsutfärden: 
Esbo svenska församling  må–fre kl. 
9–15, 09 8050 3000  eller esbosven-
skaforsamling@evl.fi, senast 31.3.

GRANKULLA
To 23.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet, Catherine Granlund.
Fr 24.3 kl. 17.30 Andakt: för ungdomar 
i kyrkan, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, 
Marlen Talus-Puzesh.
Kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb 97, Marlen 
Talus-Puzesh.
Sö 26.3 kl. 12 Mariadagens familje-
gudstjänst: Ulrik Sandell, Heli Peitsalo, 
familjelyktans mammakör och sön-
dagsskolan medverkar. Kyrkkaffe med 
våfflor i övre salen.
Må 27.3 kl.19 We see you Migri: 
Vi läser utdrag ur asylbeslut i kyrkan 

och har kvällsté med diskussion efteråt 
i nedre salen. 
Sandell, Granlund m.fl.
Ti 28.3 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärskören: i nedre salen, 
Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen. 
Milja Westerlund berättar om sina in-
tryck från en resa med Kyrkans Utlands-
hjälp till Jordanien och Israel. Försäljning 
av GA-produkter.
Kl. 15 Glad idag- tvåspråkig men-
talvårdsgrupp: 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 brasrum-
met, Heli Peitsalo.
On 29.3 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 30.3 kl. 10-11 Lovsång och bön: i övre 
brasrummet, Catherine Granlund.
To 20.4 kl. 17-21 MåBra-kväll: för mam-
mor i Sebastos, Yvonne Fransman. 
Anmälningar till Yvonne Fransman, tfn 
050-443 0045 eller yvonne.fransman@
evl.fi, senast 13.4.
Välkommen med på pensionärsläger i 
Vivamo Bibelby 5-8.6.2017!: Priset per 
person är för Grankullabor 110€/enkel-
rum och 90€/dubbelrum, och för andra 
än Grankullabor 130€ respektive 160€.  
Anmäl dig senast den 25 april! Fråga 
gärna mera av catherine.granlund@evl.
fi, 0504393208 eller karin.nordberg@
evl.fi, 0503436885 
Barnläger på Sjömansro i Hangö: För 
barn i åk 1-6. Tid 5-8.6.2017. Pris 80 €. 
Anm. till kyrkoherdeämbetet tfn 09-512 
3722 eller grankulla.sv.fors@evl.fi 
Mer info: Marlen ”Maami” Talus-Puzesh, 
050-301 7467. 
Vid anmälningen behöver vi veta, 
barnets namn, adress, ålder, dieter, 
allergier samt vårdnadshavarens kon-
taktuppgifter.

KYRKSLÄTT
Sommarläger för barn i åk 1-4: dagläger 
må-fr, 5-22 juni, kl. 9-15 på Hörnan, 
Sockenstugustigen 3, (vid behov också 
kl. 8-9 och 15-16). Välkommen med, 
en eller flera veckor. Pris 50 €/vecka 
för Kyrkslätts församlings medlemmar, 
sista veckan må-to, 40 €.
Sensommarläger för barn i åk 1-4: 
dagläger 7-11 augusti, kl. 9-15 på 
Hörnan (vid behov också kl. 8-9 och 
15-16). Pris 50 €/vecka för Kyrkslätts 
församlings medlemmar. Anmälningstid 
27.3–7.4.2017. Anm. tas emot kl. 8-9 
tel. 040 7094389 (Anki) och kl. 13-15 
tel. 050 4329321. (Ela). Begränsat antal 
platser.
Fr 24.3 kl. 13-16: Effa på Lyan för åk 
3-4. Prästgårdsbacken 2.
Sö 26.3 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Vi firar vårens jubilarer. Missionär 
Mia Westerling predikar. Höglund, Punt.
Ti 28.3 kl. 9.30–11.30: Föräldra-barn 
på Lyan.   
On 29.3 kl.15-17: Biljard&Chill på Hörnan 
för ungdomar i åk 7 och äldre.
To 30.3 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik 
för föräldrar och barn i åldern 0-3 år på 
Lyans övre våning.
To 30.3 kl. 13-15: Hörnan MC för åk 5.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 26.3 kl 11: Gudstjänst i SvH, Inka-
Riina Valtonen, Paula Sirén
Sö 26.3 kl 16: Lutkonsert Forlorn hope – 
Förlorat hopp i Viinikka kyrka. Lutmusik 
från början av 1600-talet: Bacheler - 
Dowland – Vallet. Kari Vaattovaara, luta. 
Fritt inträde, program 7 €.
Ti 28.3 kl 10-12: Mammor, pappor och 
barn i SvG
Ti 28.3 kl 13.30-15.30: Tisdagsklub-
ben SvG
Ons 29.3 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, 
Marianne Hesthammer berättar om 
Golda Meir.
Ons 29.3  kl 15.30-17.30: Fammis i SvG 
för familjer med barn i dagisålder, dia-
konen Essi är med

VANDA
S:T LARS KAPELL, högmässa  26.3 kl. 
10. M.Fagerudd, A.Ekberg, ViAnda –kö-
ren medverkar. 
På Marie bebådelsedag 26.3 firar vi för-
eningarnas och marthornas kyrksöndag 
med kyrkkaffe i Prostgården.
HÅKANSBÖLE KYRKA: Sottungsby – 
Håkansböle pensionärskrets samlas 
30.3 kl. 13 
BAGARSTUGAN: ungdomskväll 29.3 
kl.18
KLUBBUTRYMMET I MYRBACKA: pys-
selcafé för barn i åk 3-6 måndagar kl. 
13-16  
Familjecafé torsdagar kl. 9.30-12.
KLUBBUTRYMMET I BRÄNNMALMEN: 
pysselcafé onsdagar kl. 13-16
FOLKHÄLSANHUSET: allsång med 
Anders Ekberg och Gunnar Weckström 
29.3 kl. 14.30
FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN PÅ 
VALLMOV. 5 A, 2.vån: 
Konstgrupp med andligt innehåll samlas 
30.3 kl. 16.30 
GA-SPURTEN: lördag 6.5 i Helsinge 
kyrkoby. Mera info på våra webbsidor. 
Anmälan senast 29.3.
Sommarläger: för barn i förskolan och 
i åk 1-6. Dagsläger på Helsinggård 
5-22.6, vard.kl. 8.30-16.30.
Drama- och Konstläger: i Bagarstugan 
1-4.8 kl.9-15. Mera info och anmäl-
ningsblankett finns på hemsidan www.
vandasvenskaforsamling.fi

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 25.3:
-kl. 16 Jubileumskonsert: i Ekenäs 
kyrka. Västra Nylands sång- och musik-
förbund 100 år.
Sö 26.3:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Nygård.
- kl. 12 Högmässa: i Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Nygård.
- kl. 14.30 Nallegudstjänst: i Tenala kyr-
ka. Lindström, Burgmann, Henriksson.
- kl. 16 Nallegudstjänst: i Ekenäs kyrka. 
Lindström, Burgmann, Henriksson.
- kl. 18 Musikandakt: i Snappertuna 
kyrka. Orgelresa i barockens tid, Anders 
Storbacka, orgel, Ann-Sofi Storbacka, 
andakt, musikalisk guidning. Kollekt 
för GA.
On 29.3:
-kl. 19 Ungdomsgudstjänst: i Ekenäs 
kyrka. Wikström.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 24.3:
- kl. 18.00 Israeliska danser: i försam-
lingshemmets källarvåning. Unnérus.
Sö 26.3:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa: i Ingå 
kyrka. Marthornas kyrkhelg. Hellsten, 

Hammarlands församling lediganslår 
den gemensamma tjänsten som

KANTOR
Hammarland och Eckerö församlingar på Åland 

att sökas senast 28.4.2017 kl 14. Lön enligt kravgrupp 503. 
Tillträde 1.8.2017 eller enligt överenskommelse. Hammar-
lands församling är huvudman för tjänsten.

Kyrkoherden i Hammarlands församling Ingemar Johansson, 
tel. 018-36015, 0457-3433247 och kyrkoherden i Eckerö 
församling Mårten Andersson, 018-38387, 050-3025825, 
svarar på frågor.

Läs mer på församlingens hemsida: kyrktorget.se/hammarland.
Ansökan jämte betyg och intyg riktas till kyrkorådet i Ham-
marlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland.

Lediganslår befattningen som FRITIDSHEMSLEDARE
vid församlingens fritidshem i Lilla Prästgården, Karis.

Befattningen besätts räknat från 1.8.2017 eller enligt över-
enskommelse. Lön enligt kravgrupp 403 i KyrkTAK. 

Kompetenskrav: av biskopsmötet godkänd barnledar-
utbildning eller annan lämplig utbildning t.ex. barnträd-
gårdslärarexamen.
Språkkrav: beroende på modersmål goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. 
Tjänsteställe: Lilla Prästgården.
Sökanden skall vara konfirmerad medlem av Evangelis-
ka-lutherska kyrkan i Finland.
Till ansökan bifogas meritförteckning samt arbetsintyg. 
Den som väljs till befattningen skall uppvisa läkarintyg  
och i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. 
Prövotid 6 månader.

Ansökningarna riktas till församlingsrådet i Karis-Pojo 
svenska församling, Centralgatan 23, 10300 KARIS. 
Ansökan jämte handlingar skall vara församlingsrådet 
tillhanda senast 7.4.2017.
För mera information kontakta kyrkoherde Pentti Raunio, 
050 300 3683.

Karis 13.3.2017
Församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

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

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

Kontant betalningVarorna avhämtas.

050 572 1214        050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM

www.kmroofing.fi

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak 
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetspro-
dukter • Inplåtning av skorstenar • Skräd-
darsydda lösningar enligt kundens behov

LEDIGA TJÄNSTER

Bluegrassduo  
spelar i Söderby
Tvillingsystrarna Katy Lou och Pen-
ny Lea Clark från Texas, USA som bil-
dar bluegrassduon The Purple Hulls är 
som bäst på Finlandsbesök. Under tur-
nén uppträder duon på en countrykon-
sert med andlig musik i Söderby Böne-
hus i Kronoby fredag 31.3 kl. 19.00.

Duon spelar andlig bluegrassmu-

sik och sångerna på deras repertoar är 
strängbandssånger, hymner och väckel-
sesånger. Många av dem är också över-
satta till svenska och bekanta för de 
flesta. Att systrarna dessutom är virtuo-
ser på sina instrument gör knappast sa-
ken sämre.

Detta historiska tillfälle passar alla 
som gillar denna musikstil oavsett bo-
ningsort. Det är fritt inträde till konser-
ten men en kollekt uppbärs för att täcka 

kostnaderna. Under pausen ordnas 
även servering, korvgrillning och skiv-
försäljning. Varmt välkomna!

Arrangör: SLEF:s avdelning i Söder-
by, Kronoby församling.

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

I MIN
FÖRSAMLING

ÖNSKAS HYRA
Önskas hyra radhuslägenhet 
/ litet hus i Pargasområdet, 
minimi 2 år. 046 9529364, svar 
på finska

Önskas hyra liten etta med 
kokvrå eller rum med delat 
kök i Åbo. Arbetande, skötsam 
man. Inga husdjur, rökfri. Tel: 
045-8754390

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Hemtrevlig fridfull etta 22 m2 
i främre Tölö. Separat tambur, 
gott om skåputrymme. Nytt 
badrum, stambyte 2016. 720 
euro + vatten 15,50. Ledig 3.4. 
046-5901391

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖPES
Dödsbon och hemlösöre. 
Kontant, avhämtning 
Kuolinpesät ja kodin irtainta. 
Nouto, käteinen 
Suomea gsm 040 3721108 / 
Harri 
Svenska gsm 040 8226088 
/ Jalle

 
Köpes dödsbon samt käl-
lar- och vindstömningar. Ring 
Stefan 0400313970 Esbo 

 
Gör livet lättare 
SÄLJ ÅT LASSE & MIA 
dödsbon, lösöre 
tfn 0500 418 303 
050 55 44 288 Tack

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

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

Ett värdigt liv är viktigt för 
oss seniorer. Vi behöver 
möjligheter till aktivitet 
och stimulans. Vid behov 
är ett gott äldreboende 
nödvändigt.

En god ekonomi i Esbo stad 
är bra även för seniorer.

Goda svenska skolor 
är viktiga. De tryggar 
barnens framtid och 
upprätthåller deras 
modersmål.

Gustav Båsk
Diplomingenjör, pensionär

Kandidat i Esbo

Annonsen är betald av kandidaten

671 
Esbo

MÖTESKALLELSE

Uthyres
2 rum+kök+bastu ca.82
kvadrat,med centralt läge i
Hitis ute i den Åboländska
skärgården, uthyres för
längre tid. Fina möjligheter för
den trädgårdsintresserade.
Båtplats ingår.
Goda färjförbindelser.
Hyra 690e/mån+el
Tel.0400-568 990

Arbetande, pålitligt och
rökfritt par söker förmånlig
tvåa i Helsingfors innerstad.
fr.o.m. 1.5 Tel. 044 2563887

Första årets studerande vid
Helsingfors universitet söker
bostad i södra och västra
delar av Helsingfors.
Hyresbelopp max
750EUR/mån. Tel:
040-1632465 /Melina Latvala

Nämpnäs
040-594 0359
patrik.rosenback@hotmail.com

Bilmåleri               Service
AutomAAlAmo      Huolto

carFix-rosenback
Nu även service
- Felkodsläsning/-radering
- Polering och vaxning av bil
- Krockskadereparationer, 
  målarbeten av bilar/lastbilar
- Vindrutebyten
- Stenskottsreparationer
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Boka SENAST 24.3 
så hinner du med!

endast 8 platser kvar!

MARKNAD

Föreningen Kyrkans 
Ungdom i Sibbo rf 
kallar till årsmöte 1.4 kl 18.30
i prästgården. Efter års-
mötet lördagssamling med 
Patrik Frisk.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo  
kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen 
den 29 mars 2017 kl. 18.00 i Esbo stads full
mäktigegård vid Esbogatan 5.

Ärenden
1. Anu Ristimäkis avsked från förtroende 
 uppdraget i gemensamma kyrkofullmäktige
2. Preciseringar i instruktionen för utvärdering s 
 direktionen
3. Omvandling av den gemensamma diakoni 
 sekreterartjänsten
4. Omvandling av tjänsten som ledande diakoni  
 tjänstinnehavare i Tapiolan seurakunta
5. Omvandling av tjänsten som ledande  
 ungdomsarbetsledare i Tapiolan seurakunta
6. Anslaget för det odelade globala ansvaret  
 år 2017
7. Avgifterna inom begravningsväsendet  
 från och med 1.5.2017

Esbo, 14.3.2017
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Valdemar Nyman – ”Allt liv är Ett”
Katarina Gäddnäs biografi beskriver präs-
ten Valdemar Nyman (1904–1998), som kom 
till Finström på Åland på 1930-talet, och som 
långt in på 1990-talet bjöd upp församlings-
borna till en svindlande dans i tanke, teolo-
gi, liv och litteratur. Han skapade korsdrag i 
trånga kulturkorridorer och instängda kyrkor, 
men fick också utstå kritik både från försam-
ling, kolleger och stiftsledning. Idag har dock 
många tagit honom till sitt hjärta.
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BIBELN TOLKNING

Orientera utan karta och kompass
”Utmaningen att hantera 
också vägskälen kvarstår”, 
skriver May Wikström i ett 
svar till min insändare i Kp 
nr. 11. Givetvis är det så. Men 
vår kyrka, och Wikström, gör 
det hela så mycket svårare än 
det borde få vara. Men så blir 
det när man ger sig ut för att 
orientera och väljer att inte 
ta med sig varken karta el-
ler kompass. Som lutherska 
kristna och som en luthersk 
kyrka borde det vara en själv-
klarhet att gå till Guds ord för 
att få svar på frågan vilken väg 
vi ska välja. Vi tror att Gud 
är god och att hans vilja är 
det bästa för alla människ-

or, samt att denna vilja finns 
uttryckt på ett för oss förstå-
eligt sätt i Guds ord. Återstår 
då bara frågan: Vill vi lyda 
och följa Guds goda vilja el-
ler väljer vi att följa världen 
på dess irrvägar?

Wikström skriver ock-
så att alternativet till att in-
te hantera vägskälen är att 
vi får en kyrka som varken 
bryr sig om vägen eller om 
medvandrarna. Om jag tol-
kar Wikström rätt menar 
hon därmed att välsignelse/
vigsel av samkönade skulle 
vara att bry sig om. Sanning-
en är dock den motsatta. Om 
vår kyrka går in för att väl-

signa det som Guds ord kall-
lar för synd sviker vi de ho-
mosexuella och dömer dem 
till en tillvaro där sanningen 
inte längre har någon talan. 
Varför inte i stället gå in för 
att erbjuda ett genuint kris-
tet svar på den utmaning som 
landskapets förändring stäl-
ler oss inför?

Tvärnitandets teologi är 
sist och slutligen inte ett så 
dåligt alternativ om det vi-
sar sig att vi är på väg i helt 
fel riktning. 

kriSTian nyman
Esse

Svar: Nyman tolkar in mo-
tiv i min text som inte finns 
där. Han pekar helt riktigt 
på kärnproblemet i många 
av de svåra diskussionerna 
i vår kyrka: det är just i läs-
ningen av Bibeln synen skil-
jer sig. Denna spänning mås-
te hanteras på andra sätt än 
att utgå ifrån att ens åsikts-
motståndare skulle ignore-
ra Skriften – ett konstate-
rande som (för tydlighetens 
skull) inte heller det fälls för 
att driva någondera partens 
sak. För min del är diskus-
sionen avslutad.

RADBYTET ULF SÄRS

Kärlek viktigare än olydnad
Många har und-
rat varför rö-
relserna Ge-
menskap och 
Kom alla stöder 
präster som vi-
ger samkönade 

par, fast biskoparna anser att 
det strider mot kyrkans ord-
ning. Det är skäl att framhål-
la att rörelserna stöder också 
de präster som väljer att föl-
ja biskoparnas direktiv att be 
för civiläktenskap.

De flesta hoppas på en lös-
ning som möjliggör kyrklig 
vigsel, men inte tvingar en 
präst att viga mot sin äkten-
skapssyn. Men många fruk-
tar att det med kyrkomötets 
odemokratiska, indirekta 
valsystem kan dröja fram till 
2040-talet innan ¾-majoritet 
uppnås. De präster som viger 
nu hoppas kunna påskynda 

beslutet.
Flera lagkunniga, även er-

farna kyrkojurister anser att 
lag och kyrkoordning redan 
ger en präst rätt att viga sam-
könade par. Enligt kyrkola-
gen har en medlem i kyrkan 
rätt till kyrklig vigsel och la-
gen begränsar inte rätten för 
samkönade par. Frågan kan 
avgöras i domstol.

En präst som viger samkö-
nade par begår i alla fall civil 
olydnad, eftersom biskoparna 
förbjuder det. I dag är vi ova-
na vid civil olydnad. Men det 
finns en lång kristen tradition 

av att verka för att ändra la-
gar och påbud, som anses stri-
da mot Guds vilja och kränka 
människan, genom att bryta 
mot dem.

Civil olydnad betonar att la-
gen är till för människan, inte 
människan för lagen. Men det 
leder inte till anarki. De som 
begår civil olydnad ställer sig 
inte över lagen. De är bered-
da att ta sitt straff och att an-
vända rättsväsendet till att tala 
för den sak de driver. 

Många av de präster som 
väljer att viga samkönade par 
ser det som civil olydnad. Men 
de flesta gör det i första hand 
av medmänsklig och kristlig 
kärlek.

Många homosexuella har 
hunnit behandlas som kri-
minella och sjuka och tving-
ats hålla sitt parförhållan-
de hemligt i årtionden. Någ-

ra lämnade kyrkan på grund 
av dess uttalanden, men har 
återinträtt tack vare Kom al-
la och Gemenskap. De deltar 
i regnbågsmässor och bibel-
studiegrupper. För vissa par 
är det så viktigt att bli vigda i 
kyrkan att de inte har regist-
rerat sitt partnerskap.

Jag har stor förståelse för 
en präst som inte säger åt ett 
sådant par att ni måste vän-
ta på kyrkomötets beslut, fast 
de kanske inte hinner uppleva 
det under sin livstid. Jag stöder 
gärna de präster som väljer att 
viga dessa par, då kyrkan än 
en gång sviker dem. Vigseln 
är laglig och inga disciplinåt-
gärder av domkapitel kan be-
röva paren Guds välsignelse i 
deras äktenskap.

Ulf Särs är ordförande för 
Gemenskapsrörelsen.

Fler präster 
anmäls
I Sverige har anmälningar 
av präster till domkapit-
len ökat från cirka 30 till 
60 om året från 2000-ta-
lets början och fram till 
2013. Det visar en studie 
av professor Per Hansson 
som ändå inte tycker att 

de ökade anmälningarna 
kan tas till intäkt för att 
prästerna numera beter 
sig sämre än tidigare.

– En del anmälningar är 
lite onödiga. En präst an-
mäldes för att denne gick 
med till begravningskaffet 
medan en annan anmäl-
des för att han inte gick 
med till begravningskaf-

fet. Sådant kunde ha dis-
kuterats med prästen el-
ler dennes kyrkoherde i 
stället, konstaterar Hans-
son.

ANMÄLNINGAR SVERIGE

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

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

”Är faran över? Är 
högerpopulismen 
tillbakapressad i 
Europa? […] Så en-
kelt är det självfal-
let inte.”
Elisabeth Sandlund 
kommenterar i tidning-
en Dagen utgången i 
det nederländska valet.

OPINION INFORMATION VAL FRAMTID

Som ett hemligt 
havandeskap

jag kom hem från meditationsreträt-
ten på Snoan som en annan män-
niska. Trots många år i församling-
ens barn- och ungdomsverksamhet, 
teologistudier i Åbo och en period 
inom den karismatiska väckelsen 
hade jag aldrig upplevt Guds närva-

ro och kraft så stark och konkret som de där tys-
ta dagarna på meditationskudden med tillbed-
jan, tidebön och mässa. Och det var inget som 
gick över när jag kom hem till vardagen. Jag ha-
de blivit påmind om det jag någonstans alltid ve-
tat. Den heliga närvaron. 

jag cirkulerar i Guds blodomlopp och Gud i mitt. 
I varje andetag. I varje pulsslag. Rätt snabbt insåg 
jag ändå att det här skall man inte prata för högt 
om. Eller snarare: det gick inte att förklara eller 
sätta ord på. Det jag hade fått var bortom orden. 
Så jag teg och begrundade, men gick alla dagar 
med ett inåtvänt leende som ett hemligt havan-
deskap. Kristus lever i mig. Jag bär Kristus ut i 
världen samtidigt som Kristus bär mig.

Givetvis kommer det ökenperioder, då gruset 
knastrar mellan käkarna och det är långt mellan 
oasernas källflöden. Det har också funnits stunder 
av svartaste förtvivlan och mörker. Stunder då jag 
just och just i takt med andningen orkat be Jesus-
bönen i dess kortaste form: Herre förbarma dej! 

En sådan dag satt jag i Åbo domkyrka och grät: 
Låt mig behålla barnet, Gode Gud låt mig behålla 
barnet! Jag förlorade barnet och det är svårt att de-
la sorgen med andra när näs-
tan ingen annan hade vetat. 
Flera månader gick jag en-
sam med min hemliga sorg.

på Söndag firar vi Marie be-
bådelsedag. Hon den unga, 
utsatta blev utvald till ett 
stort och svårt uppdrag. Jag 
häpnas varje gång jag läser 
texten över hennes mod, 
hennes tillit. Som ogift och 
gravid kunde hon ha straf-
fats med döden, så sker än-
nu i dag i vissa kulturer. Men 
jag häpnas också över Jo-
sef, över hans mod och tillit. 
Han måtte ha älskat henne 
mycket, eller gjorde han ba-
ra sin plikt? Vad tänkte han 
i sina mörkaste stunder? 

Det finns många människor som går med en 
mer eller mindre hemlig sorg över barnlöshet. 
Jag har vänner som berättat att den sorgen helt 
förlamat dem i många år. Varje barnvagn på stan, 
varje gravidmage är som ett hån, ett slag i an-
siktet. Livet blev inte som man tänkt sig. Man 
hittade aldrig en partner, det lyckades aldrig 
med en befruktning, adoptionsprocessen blev 
för lång. Sen finns det andra som blir gravida 
utan att vilja ha ett barn. De finns de som ak-
tivt väljer bort barn ur sin familjebildning. Li-
vet är svårt. Så är det. Det finns inga enkla svar 
eller lösningar. Men jag sträcker ut handen för 
att försöka nudda Marias blåa mantelfåll. Blått, 
den heliga tillitens färg.

Katarina Gäddnäs är författare.

”Livet är svårt. 
Så är det. Det 
finns inga enkla 
svar eller lös-
ningar. Men jag 
sträcker ut han-
den för att för-
söka nudda  
Marias blåa 
mantelfåll.”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

”Inga disciplinåt-
gärder av domkapi-
tel kan beröva paren 
Guds välsignelse.”

ÄKTENSKAP BIBELN

Kristus är Ordet
”Vem är Guds ord?” frågar 
Monika Pensar i Kp nr 10 och 
svarar sen själv på frågan: ”Jo, 
Kristus är Guds ord.” Allde-
les riktigt! Men sedan glöm-
mer hon totalt att just Jesus 
är den främste försvararen av 
det traditionella äktenskapet 
mellan man och kvinna ytt-
rande de eviga, oföränderli-
ga orden: ”För den skull skall 
en man övergiva sin fader 
och sin moder och hålla sig 

till sin hustru.” (Matt 19:5; 1 
Mos 2:24) Paulus är inne på 
exakt samma linje i 1 Kor 7:2.

Dessa två män: Jesus och 
Paulus, som båda levde ut-
an hustru, barn och egen fa-
milj blev de mest beslutsam-
ma försvararna av äktenska-
pet. Det faktum att den ene 
av dem är Guds Son ändrar 
inte på saken. Tvärtom! Bå-
da karlarna sublimerade sin 
sexualdrift till förmån för ett 

mycket högre syfte och mål: 
Guds rike. De var så gripna 
av sin mission, att de för-
nekade sig själva den obe-
skrivliga lycka, glädje, njut-
ning och värme som en egen 
familj med hustru och barn 
kunde ha gett dem. Något 
som ytterst få av oss skul-
le klara av. Inte ens självas-
te Luther. Bibeln känner inga 
andra äktenskap än det mel-
lan man och kvinna.

Hur vill vi ha det? Ska-
vi  även i fortsättningen va-
ra den levande Gudens för-
samling, sanningens stötte-
pelare och grundfäste – el-
ler skall kyrkan förvandlas 
till en vämjelig hybrid, ett 
mellanting; anstötligt för 
Gud och föraktat av världen?

helge ekman
Borgå



D
et var storm

 och kaptenen insåg att skeppet skulle sjunka. Han kallade till sig besättningen och frågade om
 det finns någon som

 kan be. –
 Jag kan be, svarade en av besättningsm

ännen.
–

 Bra, svarade kaptenen. För vi har en flytväst för lite. 

NÄSTA VECKA hälsar vi på i en fosterfamilj.
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Sorg och förlust går 
att bearbeta – men då 
får den inte förtigas. I 
april startar en grupp 
i sorgbearbetning 
i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Susann Stenberg är handledare i den 
grupp i sorgbearbetning som startar i 
Café Ankaret i Borgå i april.

– Vi har ordnat en grupp med 
samma metod för sorgbearbetning i 
Borgå tidigare, och jag har också lett 
en skilsmässogrupp där vi utgått från 
samma princip. Den går att använda 
både individuellt och i grupp, säger 
Stenberg.

Men den grupp som startar i Borgå 
är helt ny.

– Metoden i sig är sådan att man 
inte bara bearbetar sorg, man kan 
bearbeta många olika slags förluster: 
skilsmässa eller arbetslöshet till 
exempel, så samma människor kan 
använda metoden om och om igen på 
olika relationer.

Vad går metoden ut på?
– Den heter sorgbearbetning. Den är 
utvecklad av två herrar i USA, John 
W. James och Russel Friedman. De 
utvecklade metoden efter att själva gått 
igenom olika slag av förluster. De kände 
att de metoder som tidigare funnits för 
att bearbeta sorg inte fungerade för dem. 
Dessutom tyckte de att sorgeprocessen 
ofta blev skev, sorgen skulle tryckas 
undan. Man svepte iväg med sorgen 
med fraser som ”det blir nog bra” och 
”du hittar någon ny”. I stället för att ta 
itu med sorgen skulle man förtiga den. 

Hur tar man då itu med den?
– I korthet kan man säga att man tittar 
ärligt på den relation man ska bearbeta. 
Man tittar på känslor och minnen, både 
positiva och negativa, och när man 
plockat fram minnena så skriver man ett 
brev om sina minnen. Där ber man om 
ursäkt för sådant man har gjort fel, och 
förlåter den andra för vad den personen 
gjort fel. Här vill jag betona att allt det 
den andra gjort inte behöver vara okej, 
men man förlåter för att kunna släppa 
taget om det som varit. Genom att man 
gör det så här konkret kan man börja 
hantera sin förlust och sedan börja läka.

Hur gamla förluster kan man bearbeta? 
Om jag varit med om en förlust för säg fem 
eller tio år sedan, kan jag gå kursen ändå?
– Absolut!  Man kan bearbeta 
barndomsupplevelser, eller bara någon 
liten händelse som ägde rum alldeles 
nyss. Om till exempel din kollega 
skulle komma in i ditt arbetsrum och 
säga något sårande, så kan du göra en 
bearbetning på just den händelsen. Det 
behöver inte vara en ny sorg, men det 
kan också vara en ny sorg – förutsatt 
att du kommit över den första chocken.

Sker bearbetningen främst på individ- 
nivå eller i grupp?
– Man jobbar individuellt med sin egen 
förlust, men i gruppen berättar man 
det man kommit fram till. Gruppens 
styrka finns i det att när jag uttalar 
min verklighet högt, det jag upplever 

Brev till den du saknar

att har hänt mig, så bekräftar gruppen 
att den hör mig. Det är inte mening-
en att man ska diskutera och älta sa-
ken i gruppen, utan att jag får känna 
att de andra lyssnar på min berättel-

se. Min sanning är sann, för 
mig. Det här är gruppens 

styrka.
– Det innebär 

också att den här 
metoden är ganska 
utlämnande, man 
blir ju väldigt na-
ken med sin upp-
levelse. Men sam-

tidigt tvingar vi in-
te någon att dela och 

berätta i gruppen. Och 

tystnadsplikten är viktig. Alla förbin-
der sig till den.

Du har själv testat metoden då du utbil-
dade dig till handledare i Stockholm. Vad 
tyckte du att metoden gav dig själv?
– Den gav mig mycket. Med den här 
metoden kan man ju bearbeta vilka 
relationer som helst, så på kursen gick 
vi igenom våra relationer i livet. Det var 
intressant, för jag märkte att den relation 
jag trodde att jag skulle bearbeta inte var 
den som steg upp som den viktigaste. 
Så metoden kan också vara ett sätt att 
få perspektiv på tillvaron. Man kan gå 
omkring och tänka att det här har sårat 
mig mest – det här är mitt trauma – men 
kanske det egentligen är något annat?

Hur passar den här metoden in i försam-
lingens diakoniarbete?
– Jag tycker den passar in väldigt bra, för 
vi ska ju se på människan som helhet, 
och det gör vi med den här metoden. 
Men jag vill också poängtera att man 
inte behöver ha en kristen tro för att 
komma med i den här gruppen.

Gruppen för sorgbearbetning startar 11.4 kl. 18 i 
Café Ankaret, Runebergsgatan 24, Borgå. Ingång 
från gården. Gruppen träffas varje vecka fram till 
16.5, alltså sex gånger. Medverkande är Susann 
Stenberg, socionom och certifierad handledare i 
sorgbearbetning, och Ulrika Lindholm-Nenonen, 
diakoniarbetare. Vill du veta mer? Skicka e-post 
till ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi.

aTT Skriva ett brev 
om sina minnen 
kan påbörja en 
läkningsprocess.  
FOTO: kP-aRkIv/
maLIn aHO

SuSann 
STenberg, 
till vardags 
diakon, har 
studerat 
sorgbearbet-
ning i Sverige.


