Sid LEDAREN: Kloka, unga, energiska,
gamla – vi behöver dem alla. Både
på jobbet, i samhället och i kyrkan.
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PROFILEN: ALARIC MÅRD
”För mig har det varit viktigt att stå
kvar i att Gud ville mig.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Utanförskap,
ålder och vishet

Inte
varför
utan hur

det finns människor med en mogenhet och vishet som de förvärvat
redan tidigt i livet. Den insikten slår
en i mötet med Alaric Mård i veckans profilintervju. Han avfärdar elegant allas eventuella tycka-syndom-känslor på ett sätt som öppnar
ögonen för bredare reflektioner kring vad som är
normativt. Eftersom varje individ är unik, varje
livshistoria likaså, borde inte heller frågan om ålder få definiera oss. Tyvärr är det ändå så.
Åldersdiskriminering är ett faktum i Finland, i så
hög grad att den har identifierats som en störande faktor på arbetsmarknaden. En doktorsavhandling (Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä )vid
Tammerfors universitet för ett par år sedan lyfte fram att just Finland av någon orsak har mer
åldersrelaterad diskriminering och av flera olika slag än andra länder. Trots att grundlagen utgår från medborgarnas lika värde, trots internationella fördrag, är åldersdiskriminering det
vanligast förekommande slaget av diskriminering på jobbet.
Urtypen för den som blir förbigången är en
55-årig kvinna i huvudstadsregionen. Attitydgallupar avslöjar att uppfattningen om bäst-före-datum i yrkeslivet rent av sjunkit på bara ett
par år. När gränsen tidigare gick vid 49 år närmar sig deadline numera 45. Formerna är många
och katastrofala på individplanet. En privatföretagare berättar förtvivlad i ett
socialt forum att hans uppdrag tog slut när femtistrecket var passerat. Åldersrasismen förstörde hans företag.
När den negativa spiralen var
ett faktum var det svårt för
kunderna att få ihop att någon kunnat bli utan uppdrag ofrivilligt och utan
orsak – och de valde hellre någon annan. Hur
den här trista verkligheten går ihop med kravet
på att arbetstagarna faktiskt ska hållas kvar på
jobbet högre upp i åldrarna än förut är en märklig paradox.

Ingen av oss kan flyga. Ingen av oss orkar vad som
helst. Vi blir alla trötta, vi är alla begränsade. Kan vi
mötas där? frågar Alaric Mård. Han har en funktionsnedsättning men vill varken vara hjälte eller martyr.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Är man inte för
gammal är man
kanske för ung.”

Stämplarna slår till också i andra ändan av yrkeslivsbanan. Är man inte för gammal är man kanske
för ung. Åldergruppen 55–64 år följs tätt i hasorna av dem under 25 som kan vittna om åldersrelaterad segregering.
Förutom att en stor grupp unga i dag inte kommer in i arbetslivet överhuvudtaget är det inte
ovanligt att de yngsta på jobbet utsätts för segregering. En del av de unga växer naturligt ur problemet. Men det gäller långt ifrån alla, särskilt inte
dem som aldrig fick in foten i dörrspringan. Evenemanget Nuori2017 i Tammerfors, där församlingarna hade en synlig roll, synliggjorde i veckan, lagom till nationens hundrårsfest, bland annat den hårdnande konkurrensen om jobb. Också i kyrkan handlar det om att ge unga röst och
plats i det centrala beslutsfattandet.
ju bredare åldersspektrum, desto rikare och mindre sårbart. Det gäller på jobbet och i kyrkan.
Ung och klok. Gammal och kreativ. Fullt möjligt. Läs Alaric!
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

– En klok man sa en gång till mig: kom
ihåg att det inte är bara för att du har en
funktionsnedsättning som du har någonting att komma med.
Alaric Mård, 23 år, har en cp-skada
som främst syns genom ett annorlunda
rörelsemönster och försämrad balans.
I hur stor utsträckning har hans funktionsnedsättning gjort honom till den han
är? Egentligen är den frågan totalt omöjlig att svara på, säger han.
– Det finns ju inget parallelluniversum
där jag inte skulle vara den jag är.
Vi sitter vid ett fönsterbord vid Fabbes
café i Åbo, där han studerar för att bli lärare i religion och psykologi. Här har han
byggt ett liv som han älskar: innebandy
på måndagar, ett gemensamt hem med
frun Lovisa – de har varit ett par sedan
högstadiet – och studierna som ska föra honom tillbaka till den skolvärld som
han verkligen kände sig hemma i.
– Jag var jättebra på att gå i skola, och
det var något jag byggde min självbild på.
Visst stack jag ut, men jag har en sådan
personlighet att jag också gillar att stå i
centrum. Jag tror faktiskt att det var lättare att ha en cp-skada i högstadiet än att
färga håret i fel färg. Jag var väldigt fredad.
Han lärde sig tidigt att hans sätt att bemästra världen var att uttrycka sin vilja,
sina känslor och sina tankar i ord.
– Det gjorde mig till en annorlunda
pojke. När de andra killarna slank iväg
till sina mopeder tänkte jag: om jag skulle söka upp någon som jag kan prata lite
relationer med? skrattar han.
Han seglade förbi stereotypierna om
den tysta österbottniska mannen som
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Vad duktig du är!

En funktionsnedsättning som hans tenderar att få människor att se på honom på
två sätt: som martyr eller hjälte.
– Man gör min skada till något otroligt fruktansvärt eller också till något alldeles fantastiskt, och man tenderar göra
detsamma med mig som lever med den.
”Jag tycker synd om dig” är något han
kan uppfatta i människors blickar. Hjälteskapet kommuniceras mer direkt: ”Du
är nog så duktig!”
– Att man ser på människor med en
funktionsnedsättning som hjältar eller
martyrer hindrar oss från att vara helt
vanliga människor som inte klarar av
allting.
Han menar att vi alla står där, på samma arena: vi är människor som blir trötta, människor som inte har oändligt med
krafter, människor som har begränsade
valmöjligheter i sina liv.
– Jag önskar vi kunde mötas där. Jag
är begränsad, men samtidigt hävdar jag
att det är du också.
För lever vi inte alla i samma smärta:
med drömmar som vi inte kan förverkliga? För honom själv har den största sorgen varit att han inte kan utöva idrott i
den grad han skulle önska.
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ska ha skjutit ett djur för att vara en riktig karl.
– Jag var ändå aldrig som någon annan,
så jag fick bli vem jag ville. Men det här
är faktiskt en viktig sak, som jag driver:
att vi män också ska våga känna, tänka
och drömma – och kommunicera våra rädslor.
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– Det kan ju kännas banalt, men det
har varit det jag sörjt mest i mitt liv och
något som jag fortfarande konfronteras
med och kämpar med.
Han påpekar att det samtidigt säger något om hur trygg och privilegierad han
varit – att hans största sorg är att han inte
kan prestera som han vill i idrott.
– Men ändå är ju smärtan verklig.
Samtidigt är sorgen mognare nu än när
jag gick i lågstadiet. Då kom den när den
kom och jag tvingades hantera den, nu
är den snarare ett medvetet val.
På måndagar spelar han innebandy,
och det är det roligaste han gör på hela veckan.
– Ibland står jag kvar i sorgen där och
då, tänker: Nu är jag jättefrustrerad och
ledsen, för det går bara inte. Det är den
självvalda sorgen. Jag vill inte stänga av
mina känslor, stänga av smärtan och
kanske leva ett lite lättare liv men inte
riktigt fullt ut.
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ALARIC MÅRD
KOMMER FRÅN KÅLLBY, PEDERSÖRE. STUDERAR TEOLOGI, PSYKOLOGI
OCH PEDAGOGIK VID ÅBO AKADEMI.
BOR I ÅBO MED SIN FRU LOVISA.
ÄLSKAR ATT SPELA INNEBANDY OCH
ATT UMGÅS MED SINA VÄNNER.
BLOGGAR OM SIN FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ BLOGGEN ”LIKA MEN
OLIKA, OLIKA MEN LIKA”.

Glöm varför och fråga hur

Alaric Mård växte upp i Kållby i Pedersöre, som yngsta barnet i en familj på åtta
personer. Han är uppvuxen i den laestadianska väckelsen, men har rört sig i
många olika sammanhang. Han vill vara ekumenisk och försöker se det goda
i olika kristna traditioner.
När han var barn gick han i specialdaghemmet Snäckan i Ytteresse, och det
berättas att det där sades om honom: den
pojken kommer att bli antingen präst eller psykolog.
– Jag har alltid grubblat mycket. Det var
kanske det som drev mig till teologin: att
tvingas blir konfronterad med stora frågor, sådana som kommer att göra ont.
Frågan ”Är Gud på riktigt?” svarar han
ja på. Det handlar om en känsla av Guds
närvaro, ibland starkare, ibland svagare, men också om en oerhörd fascination
över den kristna berättelsen.
– Tänk en Gud som skapar allting och

Gemenskap är
ett viktigt ord
för Alaric Mård.
– Jag är med i
en helt underbar
cellgrupp, ett
gäng unga män
som stöder varandra i livet. Jag
tror inte att vi är
skapta till att stå
ensamma.

sedan stiger in i berättelsen och bär hela mänskligheten. En tro som drivs av
en sådan kärnberättelse är fantastisk,
säger han.
Men en tro på en Gud som skapar allt
och bär hela mänskligheten leder också till en annan fråga: Varför helar inte Gud mig?
– I min barndom tänkte jag: Jag har ju
det här och Gud har säkert en mening
med det. Sedan gick jag in i det mer karismatiska: Gud ska hela mig, det kommer att hända! Tills jag landat i att jag
numera försöker se mer ödmjukt på det.
Han påpekar att lidandets problem är
en av de stora frågor som tänkare har
brottats med under hela världshistorien.
– Kanske det är okej att jag inte formulerar ett helt tydligt svar på den frågan? För mig har det varit viktigt att stå
kvar i att Gud ville mig. Skulle jag få välja så är det klart att jag valde ett helande vilken dag som helst, men när det är

sagt säger jag också: vi är alla begränsade, det kommer vi inte ifrån.
Han har försökt vända på frågan ”varför jag?”. Från ett ”varför jag?” till ett
”hur?”.
– Hur ska du och jag, Gud, leva det här
livet tillsammans, oavsett om jag får uppleva ett mirakulöst helande eller inte?
Han påpekar att han tror på mirakel
och helande, men att förbönen alltid
måste springa ur en egen längtan. Det
har han fått nya perspektiv på när han
läst teologi om funktionsnedsättning.
– Om en människa inte längtar efter ett
helande kan hon känna att hon blir trampad på om någon påstår att hon borde helas. Är det något som är så fel med min
kropp att den inte får vara med? Måste
den bort? Där måste man vara försiktig.
Han har varit med i sammanhang
där förväntan på att det ska ske helanden och mirakel varit så stor att det blivit tungt att be.

Kotimaa publicerar predikosamling ”We see you Migri” nu på svenska
PREDIKNINGAR. Tidningen
Kotimaa publicerar predikningar på sin webbsida under rubriken ”Digipostilla”.
Predikosamlingen innehåller över tusen predikningar.
Den är gratis för alla predikointresserade och i den kan
man söka texter enligt predikantens namn, enligt helg,
bibeltext, år eller församling.
Samlingen innehåller också
svenskspråkiga predikningar.

Martin
Fagerudd
och Karl af
Hällström.

För tillfället har biskop Björn
Vikström, Martin Fagerudd,
kyrkoherde i Vanda svenska
församling, och Karl af Hällström, kyrkoherde i Lovisa svenska församling, lagt
in predikningar i Kotimaas
predikobank.

ASYLAVSLAG. Under fastetiden kommer ett trettiotal
församlingar i vårt land att
i gudstjänsten den 2.4 eller
i något annat församlingssammanhang att läsa upp
asylavslag från Migrationsverket. Detta för att uppmärksamma de asylsökandes utsatta situation och
rikta uppmärksamhet mot
vårt lands asylpolitik..
Migri-besluten har över-

satts till svenska
av fyra frivilliga,
en av dem teologen och författaren Katarina Gäddnäs, som fungerar som svenskspråkig kontaktperson för projektet.
Den församling som vill få
tillgång till översättningarna kan kontakta henne på
e-postadressen katarina.
gaddnas@aland.net.

– Min kravlösa Gudsrelation fick en
kraftig törn där. Jag tror att all form av
kristen tro som framställs i formen ”tio
steg till ett lättare liv” blir fel. I bästa fall
tappar man en del av budskapet, i värsta
fall är man helt ute och cyklar. Att vara kristen handlar om människans resa
tillsammans med Gud.
För honom själv har det varit en viktig insikt att han får stå tillsammans med
Gud. Också i sorgen står han tillsammans
med Gud.
– Jag kan ställa frågan: Vad håller du
på med, Gud? Med den hindrar inte oss
från att stå där tillsammans.
En av hans goda vänner brukar säga:
Se lite mer på Psaltaren, se vilken fruktansvärd kamp som förs där.
– Gud håller för de verkliga frågorna
och jag behöver inte låtsas inför honom.
Gud klarar av den sanna människan. Vi
ska kanske försöka att inte förenkla livet så mycket.

Lovisa och Alaric Mård är
KUng-teamet år 2017
UNGDOMSARBETE. Årets
KUng-team är paret Lovisa
och Alaric Mård från Åbo.
Teamets uppdrag är att i
sommar besöka skriftskolor, tonårsläger och andra
evenemang.
– Att vara KUng-team
kräver att man snabbt skapar ett förtroende och att
man vet vad man säger

och är väl förberedd. Vi ser
mest fram emot att få träffa alla ungdomar och lära
känna nya människor och ta
del av deras berättelser. Vi
vill visa vad ett liv med Jesus innebär.
Bokstavskombinationen
KUng står för Förbundet
Kyrkans Ungdom, unga och
att Jesus är kung.
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Kyrkbygget i
Karatusa
står stilla
MISSION. Takkonstruktionerna på
kyrkan i Karatusa i Sibirien har visat
sig vara undermåliga. Bygget har nu
stannat upp medan man utreder
vad som ska ske.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Kyrkbygget i Karatusa ser ut att bli en
utdragen process. Bygget har hållit på
sedan 2012 då den delvist förstörda kyrkan i byn Bulkanka flyttades till kommunens centrum Karatusa i södra Sibirien.
– Byggföretaget vi avtalat med gjorde inget kvalitativt bra arbete så vi sade upp avtalet, säger Vitaly Lutchagov, kyrkoherde i Karatusa. Han besökte Finland senaste vecka.
Enligt Lutchagov fungerade samarbetet med arbetsledaren för det nya
byggföretaget bra.
– Han stod på vår sida och gjorde som
vi ville ha det. Men det gillade inte företagets VD som sade upp arbetsledaren. Den nya arbetsledaren lyssnade
inte på oss så vi sade upp avtalet med
det företaget också.
Enligt Lutchagov är taket dåligt byggt
och dessutom har man använt onödigt
dyrt material.
– Vi hoppas kunna ta upp projektet igen i maj.
Taket uppges vara vattentätt men det
är oklart hur mycket belastning av snö
konstruktionen håller.
Förutom att man sagt upp avtalen
med två byggföretag så har man också sagt upp samarbetet med Folkmissionens finländska arkitekt som planerat kyrkan.
– I Ryssland vill man i första hand
tjäna pengar och därför lider kvaliteten på arbetena.
I Finland stöder Laestadianernas
Fridsföreningars Förbund LFF och
Folkmissionen bygget genom att sam-

Vitaly Lutchagov och Monica
Granö utanför
”Målas”, hemgården hon delar
med Johannes
Granö.

la in pengar. Penninginsamlingen pågår fortfarande, men man gör inga ansträngningar för att få in pengar så länge
det är oklart hur man ska gå vidare. Alternativen man ser på är att riva taket
och bygga om det eller att förstärka den
befintliga konstruktionen.
Enligt Vesa Pöyhtäri som leder utlandsmissionen inom LFF är det oklart
när bygget kan komma i gång igen.
– LFF fortsätter att stöda arbetet i Sibirien genom att sända förkunnare och
ungdomsteam dit, säger Pöyhtäri. Vi
söker också efter missionärspar som
skulle vara villiga att flytta till Sibirien.
Ursprungligen var det tänkt att kyrkan skulle stå klar 2013. Då Kyrkpressen besökte Karatusa i oktober 2014 var
bygget redan ett år försenat och då väntade man på leverans av taket.

Kyrka för straffångar

Kyrkan byggdes ursprungligen 1892 och
var i tiden centralkyrka för hela Krasnojarskområdet. Under Sovjetperioden
förföll kyrkan och då Karatusa saknade
en luthersk kyrka beslöt man montera ner det som var kvar av kyrkan och
återuppföra den i Karatusa.
Den lutherska kyrkan i Karatusa
hör till den ingermanländska kyrkan
i Ryssland. Det ingermanländska intresset för Sibirien har att göra med att
många finländare, ester, letter och andra lutheraner förvisats till området på
1800-talet. Deportationen av balterna
fortsatte under Stalintiden. I byn Suetuk, cirka fyrtio kilometer från Karatusa, talas ännu estniska och där finns
också en estnisk skola. Även om enstaka bybor i Suetuk ännu kan lite finska är

byn i huvudsak numera en estnisk by.
– Trettio procent av befolkningen i
Karatusaområdet är lutheraner, säger
Lutchagov. Även om de inte fick någon undervisning under Sovjettiden är
många ändå döpta av en farmor eller
mormor. Men de vet inte vad det betyder att vara lutheran. Målet är att kunna undervisa dem.
Vitaly Lutchagov är ensam präst i
området. Förutom församlingen i Karatusa har han också hand om församlingen i den närmaste större staden Minusinsk och i Suetuk. Nyligen har det
också uppstått en söndagskolegrupp
med femton barn i byn Matorska.
– Det största problemet är att jag
är ensam präst sedan kollegan i Minusinsk flyttade till Novosibirsk, säger Lutchagov.

KYRKKLOCKOR ALEPPO

Pris till mannen
bakom klockringningarna
Kyrkans kommunikationspris går till Olli Sirén som
kläckte idén att ringa i
kyrkklockor för bomboffren i Aleppo.
Siréns förslag att ringa i

kyrkklockorna för bomboffren i Aleppo fick stor
spridning i oktober 2016.
Det är Kyrkostyrelsen som
har beviljat Sirén, vd för
Miltton Creative, priset på
7 500 euro.
I motiveringen till priset
konstateras att Siréns initiativ i den finska församlingen i Berghäll i Helsing-

fors hade stor betydelse
för spridningen av kristna
värden, så som medvetenhet om vår medmänniskas
nöd och hjälpbehov, i såväl
Finland som världen över.
– Jag vaknade och läste nyheterna om bombningarna. Frustrerad tog
jag telefonen och började presentera och utveck-

la tanken om att uttrycka
sorg och medlidande. Det
var besynnerligt att se hur
känslan började spridas i
kyrkorna och förvandlades
till tiotusentals klockringningar, berättar Sirén.
Klockringningen inleddes i Berghälls kyrka i oktober. Församlingar runt
om i Finland hakade på ut-

maningen. Klockorna ringde till och med 24.10 som
är såväl böndagen för fred,
mänskliga rättigheter och
internationellt ansvar som
FN-dagen. Klockringningen spreds från Finland över
fyra kontinenter och nådde sammanlagt över 800
kyrkor.
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KUNNIG
ERFAREN
PÅLITLIG
Egenskaper som
behövs när kommunen
förändras i de stora
reformerna
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NÄRPES
Verklighet och vision. Planschen på staketet visar
hur man tänkt sig att kyrkan ska se ut när den är
färdigbyggd. I oktober 2014 när Kyrkpressen besökte
Karatusa hade kyrktaket ännu inte levererats. Frågan är
nu om taket måste rivas.

”Vi söker efter missionärspar som skulle
vara villiga att flytta till Sibirien.”
Vesa Pöyhtäri

Han får hjälp med en del administration av sin hustru Antonina Lutchagova som också är söndagsskollärare.

Från Terjärv till Sibirien

Kyrkbygget i Karatusa har varit utlagt
på entreprenad. De talkogrupper från
LFF som gjort fyra resor till Sibirien
har renoverat en kyrkbyggnad i Suetuk, cirka 40 kilometer från Karatusa.
Den kyrkan byggdes sannolikt av både finländska och estniska straffångar
som förvisats till byn på 1800-talet.
Munsalakantorn Per Erik Lindholm
utsågs av kejserliga senaten till kateket för straffångarna i Suetuk 1880.
Han sägs vara en av initiativtagarna till att bygga både en skola och en
kyrka i byn. Kyrkan i Suetuk invigdes 1888 av Johannes Granö från Ter-

järv. Utgående från sin stationeringsort i Omsk var han präst för finländarna i ett område som täckte över
tvåtusen kilometer.
Johannes Granös hemgård i Terjärv står fortfarande kvar och Vitaly
Lutchagov besökte gården i samband
med att han var i Österbotten på inbjudan av Monica Granö och Johan
Saarinen. Även om de numera bor i
ett hus intill är gården också Monica
Granös hemgård.
– Johannes var min farfars morbror, säger Monica Granö.
Den äldsta delen av huset är byggt
i slutet av 1600-talet och är ett av de
äldsta husen i Terjärv. Huset stod också kvar efter Stora ofreden när ryssarna brände de flesta husen i Granö
by. Huset var bebott till 1985 och har

sedan dess tjänat som sommarstuga.
– Huset kallas ”Målas” eftersom det
bott två målare i det, säger Johan Saarinen.
Några direkta minnen av Johannes
Granö finns inte i huset. Men det bär
spår av kristen tro. På vinden finns
en bokhylla med bland annat gamla
psalmböcker och Sionsharpor.
Johannes Granö kom aldrig tillbaka
till Terjärv. Han dog 1913 i Omsk och
ligger begraven under det som idag är
en asfalterad idrottsplan. Hans söner
Paul och Johannes Gabriel återvände
senare till Finland. Paul som också var
präst i Sibirien och han återvände 1921
och Johannes Gabriel blev professor
i geografi i Helsingfors 1923. Han var
en auktoritet i Sibiriens geografi, särskilt Altaj som han skrivit en bok om.

Annonsen betald av kandidaten.

Rabbe Sandelin
Obunden/SFP Helsingfors
Digitalisering är helt okej.
Men man måste ändå alltid
kunna uträtta ärenden även
på traditionellt vis. Det är
inte en generationsfråga;
det finns människor i alla
åldrar med t.ex. kognitiva
hinder som gör det svårt eller
omöjligt att använda skärmar
eller tangentbord.
En dator eller
smarttelefon får aldrig
vara en förutsättning
för att räknas som
fullvärdig medborgare.

221
Helsingfors

rabbesandelin.blogspot.com
Annonsen är betald av kandidaten

Saga 1
Hållbar värme
från en äkta
heltäljstenspis!
3150,00€
Innehåller frakt
och montering!

Även Deko kaminer
från 1550,00€

FLYKTINGAR PAPPERSLÖSA

Polis bötfällde
i kyrka

Poliser har besökt Väinölä kyrka i Björneborg för
att bötfälla papperslösa
flyktingar som församlingen inhyser i kyrkan.
Kyrkoherden Kaisa
Huhtala bekräftar polisens besök till tidningen

Satakunnan kansa.
Flyktingarna har fått
ett negativt asylbeslut
och har även fått avslag
på sin överklagan.
– Med boten informerar polisen de papperslösa flyktinigarna om att
de vistas olovligt i landet,
säger kommissarie Marko Heikkilä.

FOSTER DIAGNOS
”Det var ingen som ifrågasatte det självklart goda i att läkarna nu kan ge ännu
snabbare och säkrare diagnoser på avvikande foster.”
Doktorn i teologi Carolin Ahlvik-Harju
kommenterar på YLE:s webbsida
nyheten att Åbo universitetscentralsjukhus som första sjukhus i Finland
börjar analysera NIPT-blodprov för
gravida.

Nunnauuni Jakobstad
Även allt inom bygg
och renovering!
Bottenviksvägen 33
Joni 0442090664
jan.fagerholm@byggcenter.fi
0504112295

Nunnauuni Vasa
Nunnauuni och
Kannustalo representation
Vörågatan 13, ti-to 10-16.30
Jan.fagerholm@byggcenter.fi
0504112295

Bottenviksvägen 33, Jakobstad

Vörågatan 13, Vasa

www.nunnauuni.com, www.kannustalo.fi
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Kerstin Borg hänvisar till retreaterna som ett ”tunt ställe”, ett ställe där gränsen mellan dimensionerna blir tunnare och man kan glipa in bakom de andliga gardinerna. - Vi märker
att det finns ett enormt behov av den här formen av andlighet, att i lugn och ro umgås med Gud, säger Li Ollil-Nylund.

Hjärtats tysta teologi lockar
STILLHET. Tre gånger om året och fullbokat varje gång. I Vasa svenska församling har tysta retreater varit en del av
verksamheten i redan två decennier.
– Retreaten handlar om hjärtats teologi,
säger retreatvärden Li Ollil-Nylund.
TEXT OCH FOTO: HEIDI HENDERSSON
Ett ”tunt ställe” som viker bort skikten mellan dimensioner och erbjuder
en plats för reflektion och att låta själen
hinna ifatt. Så beskriver Kerstin Borg och
Li Ollil-Nylund retreaten. För drygt 20 år
sedan drog verksamheten med regelbundna tysta helger igång i Vasa svenska församling, då i Gunnar Särs regi. Sedan två år tillbaka är det dessa två damer
som håller igång kontemplationshelgerna som blir allt populärare.
– Vi märker att det finns ett enormt
behov av den här formen av andlighet,
att i lugn och ro umgås med Gud, säger
Ollil-Nylund.
Vi träffar dem i Sundoms nätta präst-

”Jag har varit på
retreater där jag
bara gråtit mig
igenom allt.”
Li Ollil-Nylund

gård där de två bara är dagar ifrån att
rycka ut på nästa retreat. Temat för denna gång är ”Guds röst i vardagen – inte alltid veta, men ändå vara ledd”. Under hösten utforskades helig dans och
tidigare var det kristen djupmeditation
på schemat.
– Det är olika verktyg för andlig fördjupning, säger Borg.
Deltagarantalet är kring 17 varje gång
och domineras av medelålders kvinnor.
– Men vi har fler män som kommer
och även många par, säger Ollil-Nylund.
Vad är det som lockar?
– Dels tror jag folk drar sig undan prestationssamhället och stressen. Man vill
stanna upp och låta själen hinna ifatt. Det
är ett andningshål att vila ut i helt enkelt.
Kanske man också känner att man är i
behov av andlig fördjupning, säger Ollil-Nylund, som tror retreaten fungerar
som ett ypperligt komplement till den
övriga kyrkliga verksamheten.
– Mycket av det som är i kyrkan idag är
hjärnans teologi, men retreaten handlar
om hjärtats teologi. Retreaten är ett möte med sig själv.
Vistelserna ramas in av rutiner och
struktur.

– Man behöver inte själv hålla koll på
klockan, utan man bara följer med, säger Borg.

Väcker minnen till liv

Många uttrycker att de trots tystnaden
känner en stor samhörighet med de
övriga deltagarna.
– I tystnaden finns en djupare gemenskap, säger Borg.
Men det är inte bara positiva saker
som tystnaden medför.
– Jag vill inte försköna det heller.
Tystnaden kan väcka liv i minnen och
annat man bär på, säger Borg.
– Jag har varit på retreater där jag bara gråtit mig igenom allt. Sådant man
sprungit ifrån hinner i kapp en, säger
Ollil-Nylund.

En annan dimension

Kerstin Borg hänvisar till retreaterna
som ett ”tunt ställe”.
– Det är inte min benämning, uttrycket kommer egentligen från den keltiska
kristna traditionen. Vad som är tunna
ställen varierar nog från person till person. Nattvarden kan vara ett tunt ställe, meditationen och bönen likaså. Vi
tros leva i två olika dimensioner, den

där du och jag är just nu och runt om oss
finns en annan osynlig andlig verklighet. Ibland kan man känna att det blir
tunnare mellan de olika dimensionerna
och man får tillgång till något större som
förvandlar och ger ett nytt seende. Den
osynliga verkligheten är för mig Gud.

Ladda batterierna

De började själva båda intressera sig
för retreatverksamhet under 90-talet
och börjar nu ha ett antal tysta timmar
i rockärmen.
– Det som lockade mig var en nyfikenhet på Gud. Jag var med om en sån
här ”klassisk omvändelse”, ett omvälvande gudsmöte. Jag kom i samband
med en personlig kris till en punkt i
livet då det plötsligt kändes tomt och
jag längtade efter något annat, något
mer. Jag bad, sökte och fann. När man
är med om något sånt här behövs tid
för stillhet och reflektion. Retreaterna
erbjöd utrymme för att växa in i en ny
identitet, säger Borg.
För Li var det stillheten och tystnaden som tilltalade.
– Den ordlösa andligheten. Sedan
dess har det blivit ett behov. Det är lite som att sätta batterierna på laddning.
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FÄRÖARNA,
Ny resa 10–15.6
SYDAFRIKA

6 dgr 2.280 €

HURTIGRUTEN
FÄRÖARNA

3–9.8

7 dgr 2.180€

24–29.5
KANADA

2 280 €
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STORA NYA
ISLAND
ZEELANDS RESAN

23.1118.12

26 dgr 7.780 €

26.6–4.7

2 980 €

9 dagar

Läs om alla resor på
www.martinsresor.ax

eller ring mig på 0457 344 1132
eller mån–fre 9–16 på 018 23 215.
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Thomas
Öhman,
Vasa

En erfaren kraft
i förändringens tid!

341

Joakim Strand

Energi & Passion att utveckla
och försvara Österbotten!

330

Vasa stadsfullmäktigeordförande
Riksdagsman, jurist, ekonom
Stödgruppen

Kristen terapeut -utbildning
Tampereella 17.-18.5 2017
I Borgå 21.-22.5.2017 2017 (även på svenska)
Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia -koulutus (80 op)

i Vasa
KERSTIN BORG
• Yrke: Diakon i Sundom kapellförsamling.
• Bor: I Sundom, en by 8 km söderut från Vasa
• Det bästa med att vara retreatvärd: Hm, kanske att få
öva mig i gästfrihet, vara med och ge möjlighet till andlig
fördjupning i retreatens form och givetvis att själv få vara i tystnaden.
• Favorit-retreat minne: Jag har under åren haft förmånen
att lyssna till många goda retreatledare, till exempel att
lyssna till Kent Danielssons berättelser som går på djupet.

LI OLLIL-NYLUND
• Yrke: Jobbar som diakon.
• Bor: I Sundom.
• Det bästa med att vara retreatvärd: Att göra det möjligt
för människor att få dra sig tillbaka till stillhet och tystnad,
och se att det gör gott!
• Favorit retreat-minne: Då kyrkoherde och retreatledare
Kent Danielsson på en retreat på Alskat, efter att ha dukat
nattvardsbordet, inbjöd till nattvarden med orden ”Kom,
bordet är dukat – trons mysterium”.

Lösningsfokuserad kristen terapeut -utbildning (80 sp)
Ilmoittautuminen johon liitteenä CV:
Anmälning med egen CV:
AKATEMIA

mikko.takala@samaria.fi

Kristillinen terapeutti (Vaativa erityistaso) uusi koulutusohjelma
tulossa, seuraa sivuillamme. Koulutuspaikka Tampere.
Lisätietoa:
Information:

Kristillinen Tervehtymiskeskus
Kristna Center för Helande

www.samaria.fi / www.chcry.net / www.akan.fi

Nykyajan koulutusta nykyajan ihmiselle

Annonsera i

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
044 050 3020,
050 092 4528

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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FÖRÖDMJUKELSE. Vi har alla upplevt den: förödmjukelsens skam, vrede och sorg. Psykiatern Juhani Mattila
vill lyfta fram de upplevelser som krossat oss och lära
oss att leva med dem.

Såren som
vi inte ser
TEXT: SOFIA TORVALDS
Du närmar dig din partner, vidrör honom. Han svarar irriterat: Vad sysslar
du med? Och du stelnar till.
– Det fysiska samlivet hör till de livsområden där vi utsätts för de största
förödmjukelserna. Några ord kan vara
slutet på ett förhållande. De kan verkligen rasera det helt.
Det säger psykiatern Juhani Mattila, som har en lång karriär som läkare
och terapeut bakom sig. Han har länge
tyckt att terapeuter tenderar att förbigå det värsta, och det värsta är ofta en
känsla av förödmjukelse. Därför skrev
han boken Nöyryytys. Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä.
– Att bli förödmjukad är inte bara en
psykisk händelse: att du blir sårad. Det
är en process som till och med påverkar
hjärnans funktioner, och som kan leda
till fysiska smärtor, eller till att magen
eller hjärtat slutar fungera.
Men vi människor strävar oftast efter att dölja att vi blivit kränkta, att aldrig visa hur ont det gör. Då bearbetar
vi aldrig vår besvikelse, vår vrede, våra sår.
– Men de finns där, även om vi inte
ens minns dem. Förödmjukelsen söndrar någonting i oss. Ibland blir skadan
permanent.
Har vi alla blivit förödmjukade?
– Jo, det har vi. En sak som förödmjukar oss är verkligheten, helt enkelt. Livet. Det motsvarar inte våra förväntningar och förhoppningar. Våra drömmar kan gå i kras, och det är möjligt att
drömmarna eller motivationen aldrig
mer går att finna.
Han påpekar att människor som söker hjälp i terapi inte kommer dit för
att få hjälp med att hantera känslor av
förödmjukelse. Det kommer för att de
har ångest eller är deprimerade eller li-

Vad innebär förödmjukelse? Det innebär att du avkläs känslan av att vara värdefull. – Det är att tvinga en människa till underkastelse, i värsta fall offentligt,
säger psykiatern Juhani Mattila. Foto: Sofia Torvalds
der av panikstörning, till exempel. Eller också har de existentiell ångest: de
saknar motivation och livslust. Inget
spelar någon roll.
– Jag tror att det tyder på att kränkningarna lett till en förlust av något. Det
säger också något om att det inte längre finns några självklara värderingar att
hålla fast vid, inget att lita på. Det leder till en känsla av otrygghet och sedan till hjälplöshet – man kan ju inget
åt saken. Till exempel på jobbet: det är
så mycket du inte kan påverka.
Han säger att arbetslivets strukturer
är väldigt förödmjukande för de flesta
som jobbar – nästan för alla.
– Det är förödmjukande att hela tiden
behöva gå på tå, vara osäker på om man
får eller inte får behålla sitt jobb. Man
sitter där och väntar på nya samarbetsförhandlingar – och det är ju verkligen
ingen jämlik situation, man måste bara ta emot det som chefen bestämmer.
Han säger också att det finländska

arbetslivet traditionellt saknat en trevlig och uppbyggande feedbackkultur.
– Det anses ofta vara självklart att
man gör ett gott jobb. Den som utför en
arbetsuppgift extra bra får två nya som
belöning. Lönen stiger inte. På en arbetsplats med dålig moral kan två personer få samma lön, men den ena får
den lönen utan att behöva anstränga
sig särskilt mycket, medan den andra
jobbar jättehårt.

De känsliga förödmjukas oftare

Juhani Mattila har intresserat sig mycket för kopplingen mellan blyghet, känslighet och upplevelser av förödmjukelse.
Det finns två sätt att se på till exempel blyghet: det biologiska modellen,
som menar att temperamentsdrag är
nedärvda, och den som Mattila företräder, som menar att de flesta av våra reaktionsmönster är inlärda.
– Det som jag däremot tror att vi

Arbetslivet
förödmjukar
de flesta av oss.
– En samarbetsförhandling
till exempel, det
är ingen jämlik
situation, säger
Juhani Mattila.
FOTO: COLOURBOX

föds med är en reaktionskänslighet,
en känslighet i våra sinnen. Men bara för att man är känslig behöver man
inte bli blyg. Det beror på omgivningen, hur den reagerar på det barn som är
känsligt: Möter barnet förståelse? Beskyddas barnet?
Den som är känslig är mer utsatt för
förödmjukelser. De påverkar den personen djupare, de söndrar mer.
– En känslig människa tolkar lättare
och snabbare andras minspel och röst
och kan därför lättare uppleva att något är sårande eller kränkande. Också en liten ovänlighet. Det behöver inte hända något särskilt – ofta kan förödmjukelsen gå ut på att inget händer.
Du väntar dig uppmärksamhet och får
ingen uppmärksamhet. Och så undrar
du: Är jag något värd?
Han vill understryka att vi är skapade till dialog. Vi människor söker alltid
kontakt med varandra.
– Så man kan inte säga ”bry dig inte
om vad de andra tänker om dig”. Det
är klart att vi bryr oss om vad andra
tänker om oss! Ju känsligare vi är, desto mer bryr vi oss.
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Hur kan man som förälder skydda sitt barn
från förödmjukelser?
– Jag tänker tvärtom: när förödmjukelserna kommer, ta dem på allvar.
Tala om smärtan, säg inte ”bry dig inte, varför ältar du det där fortfarande,
tänk inte hela tiden på vad de sa”. Då
glömmer du smärtan. Jag tycker det är
viktigt att den smärta det innebär att bli
djupt sårad tas på allvar. Annars måste
du dölja den och spela hårdare än du är.
Den som inte får artikulera eller behandla en förödmjukande upplevelse
kan börja känna att känslan av att vara sårad och förödmjukad är ens eget
fel. Det leder till en känsla av underlägsenhet.
– Jämför den psykiska skadan med
en fysisk. Om du fick en fysisk skada
skulle du bli förstådd. Ingen skulle säga: ”Bry dig inte, varför går du hela tiden omkring med ditt blödande sår?”
Men om en skada är psykisk förbises
den mycket lättare.
Som en representant för den psykoanalytiska skolan går Mattila ofta tillbaka till händelser i barndomen. Men
han påpekar att han tycker att mam-

man ofta blir orimligt hårt behandlad.
– Men talar mycket om vad mamman
har gjort, mammans negativa effekter på livet. Men min erfarenhet är att
den negativa påverkan oftast kommer
från pappan. Där finns en snedvridning.
Han menar att människor ofta tänker att en person som varit så frånvarande att man inte har någon egentlig
relation till honom inte kan ha påverkat en så mycket.
– Då upptäcker man inte hur förödmjukande det är att hoppas på att få en
nära relation till sin pappa, men känna
att pappan inte vill gå in i den relationen. Att någon är frånvarande är ingen neutral sak. Det är ett slag. Min erfarenhet är att just när det gäller förödmjukelser spelar pappan en viktig roll.
Uttalanden som ”dig blir det nog inget av, du kommer inte att klara det”,
kommer oftare från pappan.
Man ursäktar pappan så lätt: han hade ju så mycket arbete. Också mamman
försvarar hans galna idéer.
– Barnet minns kanske att mamman
var nervös och inte orkade bry sig om
barnets liv, men sen blir det tydligt att

mamma var så nervös för att hon behandlades fel av sin man. Han var kanske otrogen, eller våldsam, eller hade
alkoholproblem. Men problemet syns
via mamman.
Just otrohet, säger Mattila, hör till
de största förödmjukelser en människa kan råka ut för.
– Det är något som verkligen kan rasera en människas jag, få henne att helt
förlora sin känsla av att vara värdefull.
Fast det kanske inte syns utanpå.

Reagera! Bli arg!

Hur ska man då bäst behandla sina upplevelser av förödmjukelse?
– Att lära sig att inte beröras av dem
är oftast till skada. Att reagera och föra saker på tal är ofta bäst. Till exempel om man bli förbigången i arbetslivet, då en tjänst ska fyllas på ens arbetsplats: Att bara foga sig kan leda till
större förödmjukelse. Är jag en sådan
typ att jag bara fogar mig! Det leder
till en känsla av skam. Kränkningar
orsakar nämligen skam. Om man försvarar sig bevarar man sin självrespekt. Och om man någon gång blir

Om du fick
en fysisk skada
skulle du bli
förstådd. Ingen
skulle säga:
”Bry dig inte,
varför går du
hela tiden omkring med ditt
blödande sår?”
Juhani Mattila

riktigt arg, kanske lite för arg – är det
så farligt?
Mår man riktigt dåligt måste man söka hjälp i terapi, där smärtan plockas
fram och bearbetas.
– Men det måste vara en målmedveten vård. Jag tycker tyvärr att det finns
alltför mycket dålig vård. Det är som att
äta medicin: om den inte hjälper, sluta
äta den. När jag hör om människor som
gått i terapi i tio eller femton år, tänker
jag: Men det är ju galenskap! Pengarna
kommer till ingen nytta.
Kan en Gudsrelation vara ett stöd?
– Jo, eftersom en Gudsrelation är en
relation till någon annan och innebär
trygghet. En bra sak med att ha en tro
är också att den hjälper en vuxen människa att hitta det hjälplösa barnet inom sig, att klara av att vara hjälplös. Då
kommer man loss från sin inbillning
att man är stor och klarar allt. Självtillräcklighetens illusion – den kan man
bli frisk från med hjälp av religion. Men
det hjälper också att se upp mot himlen en stjärnklar natt och tänka: jag är
inte universums centrum.
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FAMILJ. Att välja att leva som fosterförälder är inte att
välja ett lätt liv. Men för Bettina Westergård har det
varit att välja ett rikt liv.

Alla barn
har rätt
till en familj
TEXT OCH FOTO:
CHRISTA MICKELSSON
Redan när Bettina Westergård och hennes man sällskapade i tonåren bestämde de sig: Om de inte får egna biologiska barn så vill de adoptera.
– Vi hade lyckan att få två biologiska
barn, men då hade tanken redan funnits där så länge att det kändes naturligt att utöka vår familj med fler barn.
De visste att sannolikheten att få
adoptera är mindre för par som redan
har biologiska barn. De började fundera på fosterbarn.
– Det var dit vi blev ledda, säger Bettina Westergård.
Över tjugo år och åtta fosterbarn senare är Bettina Westergård med och utbildar personer som är intresserade av
att bli fosterföräldrar. Ett av de viktigaste råden hon vill ge någon som funderar på att bli fosterförälder är att det
främsta motivet inte ska vara att man
vill hjälpa någon annan person.
– Jag tror faktiskt att det allra viktigaste är att det finns en viss själviskhet
med i bilden. Det blir så lätt så att någon
tycker att de barn som kommer borde
stå i någon slags tacksamhetsskuld till
fosterföräldrarna. Så får det aldrig vara. Alla barn har rätt till en familj, rätt
att finnas till precis som de är. Barn ska
aldrig behöva stå i tacksamhetsskuld till
att de har en familj. Det måste finnas en
äkta längtan, en längtan efter fler barn
i familjen.

En del av familjen

Hon vill ogärna göra skillnad mellan familjens biologiska barn och fosterbarn.
– Jag talar helst bara om våra barn. En
del väljer att ha en mera yrkesmässig inställning till sitt fosterföräldraskap, men
det har inte varit min väg.
De första åren med fosterbarn hade hon också dagbarn. Efter fyra år, när
familjen fick sitt tredje fosterbarn, gick
hon in för att vara fostermamma på heltid. Senare har hon fått sällskap av sin
man, som också slutat förvärvsjobba för
att kunna vara hemma.
En förutsättning för att vara fosterför-

älder är att vara du med sig själv.
– Man måste kunna vara ärlig mot
sig själv och också kunna bearbeta den
ångest som insikten att fosterbarnen kan
flytta bort innebär. Det måste också finnas en beredskap att vara en öppen familj, och att ha ett delat föräldraskap.
När man får ett fosterbarn måste man
kunna stanna hemma i ett år med barnet. Om barnet redan är i skolåldern eller i tonåren kan det kanske räcka med
en kortare tid.
– Men det viktigaste är att man låter
livet stanna upp. Att komma till en ny
familj är en oerhörd omställning för det
barn som ryckts upp.
Den största utmaningen i den situationen är att se barnet, men att också se de
andra barn som redan finns i familjen.

”I en fosterfamilj kan man
inte nog betona vikten av att
förlåta både sig själv och andra.”
Bettina Westergård

– Det finns ingen som lyckas till hundra procent med det. Där måste man också kunna vara nådig med sig själv och
förlåta sig själv där man inte räcker till.
Med sin långa erfarenhet av fosterbarn säger Bettina Westergård att hon
flera gånger trott att hon gjort något bra,
men att hon, när hon sett i backspegeln,
märkt att det finns saker hon borde ha
gjort annorlunda, sagt annorlunda eller
sett annorlunda.
– Men i den situation jag var i då gjorde jag vad jag kunde med de resurser jag
hade.

Mentor som stöd

Numera är det vanligt att kommunen ordnar så att fosterföräldrar får en mentor,
en möjlighet som inte fanns när hon och
hennes man först blev fosterföräldrar.
– En mentor är en viktig resurs. Det är
så mycket som är nytt när man blir fos-

terförälder och alla behöver kanske inte
snubbla på precis samma saker.
Att kunna ta emot hjälp är en viktig
egenskap för den som vill bli fosterförälder.
– Det kommer alltid överraskningar
på vägen, så är det bara. Att ha fosterbarn innebär ett föräldraskap där du aldrig klarar dig ensam.
Varje fosterbarn har en egen socialarbetare som håller regelbunden kontakt
med familjen.
– Jag har valt att vara jätteöppen med
allt. Det är den väg jag tror på. Då har
också socialarbetaren lättare att kunna
sätta in stödresurser om det behövs och
kunna ge råd om hjälp eller fundera på
lösningar och utvägar.
Bettina Westergård konstaterar att det
i dag är ett faktum att många av de barn
som behöver fosterfamilj har stora utmaningar.
– Det betyder inte att man för att få ett
fosterbarn måste vara villig att ta emot
ett barn med vilka svårigheter som helst.
I den inledande processen kommer man
överens om vilken typ av barn man har
möjlighet att ta emot i den livssituation
man är i. Här är det också viktigt att man
i processen alltid utgår från barnet: Det
är barnet som har rätt att få en familj.
Då måste de ansvariga ställa frågan vilken familj som har bäst förutsättningar att möta de behov som barnet har.
Bettina Westergård och hennes man
har själva varit i situationer då de känt
sig hjälplösa med sitt fosterföräldraskap.
– I de situationerna har jag märkt att
det kamratstöd man kan få av andra fosterföräldrar varit guld värt. Annars tror
jag mycket på att vara öppen och ärlig,
inte gå och bita ihop och försöka lösa
alla problem själv.

Äldre syskon

En viktig sak att tänka på innan man tar
emot ett fosterbarn är hur de barn som
redan finns i familjen får hjälp med att
hantera situationen.
– Som vuxen genomgår man en lång
process där man tänkt och funderat, tagit reda på, fått utbildning, gått igenom
egna känslor och erfarenheter. Men för
det barn som redan finns i familjen kan
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Bettina Westergård är fosterförälder på heltid. Till
familjen hör också
hunden Elli.

INTRESSERAD AV ATT BLI FOSTERFÖRÄLDER?
• Det första steget är att ta kontakt med din hemkommun, en annan kommun eller en organisation som till exempel Rädda Barnen. Du får då genomgå
en process där det görs en gemensam bedömning om det i din familj finns de
färdigheter som behövs för att ta emot ett barn.
• Samtala och utbyt gärna tankar med personer som redan är fosterföräldrar.
• En fosterfamilj får utöver barnbidrag en summa pengar för varje barn varje månad. Den som är hemma med barnet under det första året får också ersättning för inkomstbortfall. Summorna kan variera beroende på vilken kommun man bor i.

det vara skrämmande att kastas in i ett
liv de inte valt och möta saker de inte
har ord för.
Samma sak gäller också när ett biologiskt barn föds in i en familj.
– Syskonen måste beaktas. Det är lätt
hänt att allt fokus riktas mot det nya barnet, oberoende av om det är ett biologiskt
barn, ett fosterbarn eller ett adoptivbarn.
Hon tror själv att det är bra om syskonen är så stora att de själva har ord för det
de upplever, ser och känner.
– Min känsla är att en två- eller treåring är för liten.
Hon säger att de äldre barnen i en
fosterfamilj länge varit ganska osynliga,
men att de nuförtiden tas mer och mer
i beaktande.
– Numera inkluderas de biologiska barnen i processen. Socialarbetaren
pratar med dem och i en del kommuner finns det syskongrupper där de kan
få kamratstöd.

Respekt en nyckel

Den som välkomnar fosterbarn i familjen
måste vara beredd på att barnets biologiska föräldrar vandrar sida vid sida med
fosterfamiljen.
– Jag har valt att älska fosterbarnen
som mina egna, men samtidigt känner
jag en enorm respekt för barnens rötter
och för den biologiska familjen. För mig
har det varit extremt viktigt att respektera dem och att tycka om dem.
Också i de fall den biologiska föräldrarna är i en livssituation där de inte aktivt kan ha kontakt med sitt barn ska de
få samma respekt.
– Där ser jag det som min uppgift att
berätta för barnet att det är älskat och efterlängtat, men att livet har tagit en väg
som ingen önskat.
Målet är att de stödresurser som behövs för att hela familjen ska må bra ska
finnas tillgängliga för alla fosterfamiljer.
– Men ibland räcker det inte till. Det
händer att fosterbarn flyttar från sina fosterfamiljer. I bästa fall är det för att de
biologiska föräldrarnas livssituation förändrats så att barnen kan flytta hem till
dem, men i vissa fall för att barnen har
så stora utmaningar att de behöver mera
stödresurser än en familj klarar av att ge.
I det läget gäller det att bejaka den sorg

som flytten ger upphov till, men också
att ta emot hjälp.
– Där kommer nåden in. Jag tror på förlåtelse i alla lägen. I en fosterfamilj kan
man inte nog betona vikten av att förlåta både sig själv och andra.

Längtan och kallelse

En kristen livssyn präglar familjen Westergårds liv.
– Jag lever och andas i Jesus. Det är
mitt allt. Från honom får jag min styrka.
Där jag inte räcker till, där får jag lämna
över mina barn till honom. Jag får lita på
att där finns en plats för dem och att där
också finns en plats för mig.
Hon upplever att hon och hennes man
är kallade att vara fosterföräldrar.
– Jag tror att alla människor är kal�lade att vara medmänniskor, men inte att alla är kallade att vara fosterföräldrar. Alla ska följa sin egen kallelse,
om det så är att ha fosterbarn, fungera som stödfamilj, vara stödperson, ha
ett fadderbarn i ett annat land eller gå
på kaffe med grannen. Jag ser inte i att
det finns någon skillnad i det man gör,
utan tror att man ska gå in i den kallelse som är ens egen.
Hon vill inte tilldelas någon helgongloria.
– Jag tänker mig att vi börjar längta
efter att göra det vi är kallade till. Om du
inte bär på en längtan att ta emot fosterbarn så är det antagligen inte din grej.
Har en familj en kristen livssyn så
kommer det fram i början av den process som inleder ett fosterföräldraskap.
– I vårt fall berättade vi att vi är kristna och att vår familj lever på kristen
grund. Där hade de biologiska föräldrarna haft rätt att säga till om de inte
hade velat att deras barn utsätts för en
kristen fostran. Men faktum är att flera av de biologiska föräldrarna till våra
fosterbarn antingen varit kristna sedan
tidigare eller blivit det under årens lopp.
När Bettina Westergård blickar tillbaka på de många år hon haft fosterbarn är
det en känsla som är starkare än de andra: tacksamheten.
– För oss har det här livet inte alla gånger varit det allra lättaste. Men jag är så
otroligt tacksam för allt. Jag upplever att
jag fått leva ett så rikt liv.
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Färdigtuggat

William Paul Young har
tidigare gett
ut bestsellern
Ödehuset
och följer nu
upp den med
Evas dotter,
en bok som
åtminstone
på utsidan
ser ut som en tropisk
karamell.
I Evas dotter dyker han
ner i Bibelns skapelseberättelse och funderar
på vad det var som
egentligen hände mellan
Gud, Adam, Eva och ormen. Som ramberättelse
finns en historia om en
svårt skadad ung kvinna
som räddas ur en container och tas om hand i
något som ser ut som en
framtida, något annorlunda värld. Det är den
unga Lilly som återvänder till skapelseberättelsen genom drömmar och
resor utanför kroppen.
Tanken är att hon ska
vara ett vittne, men naturligtvis finns det krafter
som vill grumla hennes
blick och locka henne att
själv stiga in i och påverka historien.
Evas dotter är en roman för den som tycker om att läsa berättelser
som presenterar färdigt tänkta livsvisdomar
på ett enkelt sätt. Den
är nästan som en andlig självhjälpsbok i romanform och kan jämföras med böcker i stil med
Mitch Alboms Tisdagarna med Morrie och Paulo
Coelhos Alkemisten. Visst
är det ett lovvärt initiativ
att Young försöker återupprätta Eva och i förlängningen kvinnor rent
generellt. Visst är tanken
att Gud älskar oss och
att vi ska möta livet med
tillit både fin och viktig –
men jag lyckas ändå aldrig bli engagerad på riktigt i den här berättelsen.
Problemet är kanske att
det återstår så lite för mig
som läsare att göra. Tilltalet är snudd på naivt
och personernas känslor
återberättas oftast i stället för att gestaltas. För
läsaren återstår inte så
mycket mer än att gapa
och svälja eftersom det
mesta redan är ganska
färdigtuggat.
¶¶ERIKA

RÖNNGÅRD
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Med Mark och en Lut
INFOTAINMENT. En samnordisk teveproduktion
dammar av reformatorn
med en av de gladaste
och godaste ciceronerna i
svensk underhållning som
dragplåster.
TEXT:MAY WIKSTRÖM
FOTO: JOHANNES SÖDERBERG/SVT
”Jag har Luther på axeln” är ett talesätt som används i Sverige när någon vill beskriva hur självförnekelsen slår till.
Det uttrycket används inte alls i
Finland – och förvånansvärt nog verkar det också omhuldas allra mest inom den svenska kulturelit som ofta
avvisar det lutherska arvet. Martin
Luther var i många avseenden det rakt
motsatta. Han gick från prestationstro till betoning av nåden som gåva,
från prestationslastat utbränd till frigjort nytänd. Han lade av ett asketiskt
munkliv med fasta och bön och blev
med åren både god och glad och rund.
Så varifrån kommer bilden av den
glädjelösa reformatorn?
Bland annat det här är frågor som
programledaren Mark Levengood i
sitt sökande ställer till en rad prominenta personer i både Sverige och
Finland.
Det är en både rolig och lärorik expedition i fyra avsnitt. Han gör den
även rent bokstavligt genom att besöka de historiska Lutherorterna: Wittenberg, där Luther undervisade, spikade (kanske) och predikade, Wartburg, där han satt gömd för världen
och översatte Nya testamentet till tyska under frivillig fångenskap.

Två länder, nästan samma story

Serien har kommit till inom ramen
för Nordvision, de nordiska statliga
radio- och tevebolagens samarbetsorgan. Till en början var det tänkt att
också Danmark och Norge skulle ha
varit med, minnesåret till ära, men
det blev inte så.
– Med facit på hand blev det mycket mer lätthanterligt med bara Sverige och Finland, säger projektledaren
Stefan Jansson från Yle Fem.
Sverige-Finland hörde naturligt
ihop och utvecklingen i länderna har
varit mer likartad. Men inte enbart:
– Det finns en skillnad i kunskap. Vi
vet mer om Luther här hos oss. Men
det märktes också hur starkt den lutherska kyrkan i Finland är präglad av
landets krigshistoria i modern tid. Det
här framkom mest när det gäller psalmen Vår Gud är oss en väldig borg och hur
man ser på den i de bägge länderna,
säger Jansson.

ny bästis i Martin Luther?
Tja, kanske inte fullt så
allvarligt för Mark Levengood. Men han gör en
innehållsrik och underhållande upptäcktsresa kring
reformatorn i en ny nordisk
samproduktion.

Och bubblorna brast
BOK
Alla bubblor brister. En
prosalyrisk berättelse
Text: Jolin Slotte
Bild: Nina Albrecht
Förlag: Marginal 2017
Jolin Slotte debuterade år
2011 med romanen Fråga
aldrig varför, tvivla aldrig

mer, som handlade om att
bli en Maria Åkerblomlärjunge och om att rycka
sig loss ur rörelsens grepp.
Nu är Slotte tillsammans
med bildkonstnären Nina Albrecht aktuell med
boken Alla bubblor brister – som kan definieras
till exempel som en bilderbok om kärlek och desperation.
Slotte och Albrecht gör

det mycket bra. Det regnar i Berghäll i Helsingfors,

Kontrasterna fascinerar

Lutherpsalmen framför andra användes
som kampsång i det trettioåriga kriget.
– Det var den arméerna sjöng innan de gick in i polska byar och våldtog
och brände, förklarar författaren Ylva
Eggehorn allvarligt i ett av avsnitten.
Det gör att psalmen har fått en skugga i Sverige, ett utmärkt exempel på
hur goda ting kan komprometteras. I
Finland var den tvärtom en text som
talade känslomässigt starkt till en
nation i skuggan av en mycket större granne.
Hymnologen Jocke Hansson beskriver hur folket på perrongen stämde
upp i psalmen när Paasikividelegatio-

berättarjaget har spelat
Tetris i flera dagar, men
nu ska hon räddas av en
moderlig vän: ”Du måste
äta. Du måste gå ut.”
Men vännen är sen
och som ett olydigt barn
väntar hon inte, för hon
har träffat en man med
en rosa Jopo, och snart
är han hemma hos henne och i hennes säng,
och cykeln står parkerad på hennes balkong,
medan de ”ängslas i varandra”.

nen rullade ut från Helsingfors järnvägsstation för att förhandla med Sovjet år 1939. Det ena landets skam var
det andra landets tröst.
Det här slaget av kontraster mellan
de bägge länderna – och som naturligtvis går utöver det egentliga temat
Martin Luther – är kanske det mest
spännande i hela upplägget. Hela reformationen kan och bör också betraktas utifrån avsikt, följder (på gott
och ont), maktbruk och missförstånd.
Antje Jackélen mot Kari Mäkinen.
President Tarja Halonen som ett raster över f.d. statsminister Ingvar Carlsson. Fräscht likaså med två historikerröster: Dick Harrison och Henrik

Varför fungerar den här
berättelsen?
Det är en kombination.
Det är bilderna, färger som
nästan metalliska träder
fram just då det duggregnar, då allt ser lite för hårt
ut, precis som det är i en
stad i oktober. Och det är
den täta, täta texten (här
finns inte ett onödigt ord),
som vem som helst som
någonsin varit urlakad och
trott sig räddad av kärlek
kan känna igen sig i.
Hur det fysiska, hur

samlagets dunk och hugg
och stöt snärjs in i allt det
emotionella: från känslan av att man äntligen
är trygg och omvårdad –
räddad – till att vara sviken, blottad och ensam.
En sådan berättelse kan
täcka flera år eller bara
några dagar, läs som du vill.
Som alla bra berättelser är
det här en som snabbt börjar handla minst lika mycket om hur dina egna bubblor någon gång brustit.
¶¶Sofia

Torvalds
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her på ena axeln

VÅGA FRÅGA

Stöda men inte pressa?

¶¶jan-erik

”nanne” nyberg
är familjerådgivare
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

Hur ska man göra som förälder när
ens tonåringar frågar efter råd om
skola, skolarbete och framtida yrkesval? Å ena sidan vill jag ge goda
råd som stöd, å andra sidan vill jag
inte ge sådana råd att de upplever
det som press i en redan alltför
ångestfylld skolmiljö. Samtidigt
vill jag inte heller vara likgiltig och
lämna dem ensamma i svåra beslut.

Din fråga handlar om hur vi vuxna ska
kunna förvalta det förtroende som de
unga visar oss. Du vill göra det på ett
sätt som blir till stöd för deras egna val.
Du vill inte pressa dem men inte heller
sätta ribban för lågt. Det här är en balansgång. De unga ber
om råd och vägledning, men ska själva ta sina egna beslut.
Som förälder lockas man till att ”ta över” beslutet, att själv
göra de val som är den ungas. Som om jag kunde veta vilket val som är det rätta. Det här kan man undvika genom att
säga rakt ut: jag kan inte veta vad som är bäst för dig, men
jag resonerar så här. Men ännu viktigare är att ställa frågor
som hjälper dem att formulera sina egna tankar, känslor och
önskningar. De behöver få ge uttryck för det som är motstridigt och diffust, viktigt och oviktigt. Genom att formulera vad de vet och inte vet om saken som de funderar på,
ser de också vägen till att hitta svar. Vi ska inte hjälpa dem
med vad de väljer utan med
Vi ska inte hjälpa
hur de gör sina val.
dem
med vad de
Vi vuxna har ett längre perspektiv, och mera erfarenhet. väljer utan hur de
Därför kan vi resonera med de gör sina val.”
unga kring vad de behöver tänka på när de tar beslut. Vi vet (kanske) vilka utbildningsmöjligheter som finns, eller hur man får reda på det. Men
vi vet inte hur arbetslivet ser ut när våra ungdomar söker
jobb. Som föräldrar till tonåringar tvingas vi att tänka tillbaka på våra egna val. Vad visste jag själv? Vad har hjälpt
mig att hitta rätt i livet?

”

blandade röster från Finland och
Sverige bidrar med kontrasterna i
programmen om Luther. Med är bland
annat Tarja Halonen, Ingvar Carlsson,
Antje Jackelén och Ylva Eggehorn.
Meinander kompletterar kunnigt men
lättillgängligt bilden av det som hände oss, som formade oss.
Det är en skicklig berättelse, en rent
av lite småslugt förpackad folkundervisning, som slinker ner hos tittaren
– allt under den godmodige och ursympatiske Marks handfasta guidning
och trevliga vinjetter. (Nåja, det anas
ett gediget manusarbete i bakgrunden också.)

Mark sexigare än Martin

Så pass välgjorda är avsnitten dessutom att det faktiskt går helt utmärkt att
titta på dem separat.
– Helt krasst är det så att Luther inte

är så mediesexig. Därför har vi utnyttjat
Mark till max, till och med i programnamnet, säger Stefan Jansson.

MARK OCH LUTHER
SÄNDS I YLE FEM

Vem har ni tänkt ska se det här programmet?
– Naturligtvis sådana som är intresserade av ämnet. Men också till exempel
gymnasieelever borde vara jätteintresserade. Hoppeligen når serien en något yngre publik, därför är den också
gjord lite med glimten i ögat.
Och som teaser och skvallerkuriosa: Mot bakgrund av biskop Björn Vikströms nära-Luther-ögonblick som
barn är det lätt att instämma med honom i att det är ett under att han fortfarande är på den vägen.

söndagen den 2 april kl 19
söndagen den 9 april kl 19
söndagen den 16 april kl 19
söndagen den 23 april kl 19
Efter sändningen ligger programmen
på Arenan.
Serien sänds i SVT i oktober.

Det viktigaste du kan göra just nu är att se, läsa och bekräfta dina ungdomar. Med se menar jag att du har en realistisk bild av deras begåvning och deras möjligheter. Berätta
för dem vem du ser när du ser på dem. Med läsa menar jag
att du följer med dem, du ser deras liv som en meningsfull
helhet. När vi läser handlar det inte bara om att förstå varje ord för sig utan den mening som orden tillsammans bildar. Med bekräfta menar jag att du litar på deras förmåga
att reflektera över sig själva och ta goda beslut. Det innebär att du finns där och vill hjälpa dem att förverkliga det
de strävar efter när de väl gör sina val.
Att vara förälder till tonåringar är enormt lärorikt och
värdefullt för oss vuxna. Det här glöms ofta bort när vi talar om föräldraskap. Låt dina tonåringar veta det. De är värdefulla och älskade, därför att någon ser, läser och bekräftar dem på resan mot vuxenlivet. Lycklig resa.

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

Textutgåva av nya psalmboken kommer i maj!
I vår kompletteras sortimentet av psalmböcker med en textpsalmbok
där psalmbokstilläggets 147 psalmer ingår.

Blått omslag i samma utförande som senaste psalmboken • Slitstark yta • Två märkband

2990

Den häftade utgåvan av psalmbokstillägget, Sång i Guds värld, är slutsåld.

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

STAMBEJ

ERFAR ENHET

INSYN

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET

FÖR NUFT

Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab

223

Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

Ordf. SFP Sydvästra H:fors.
Helsingfors
Partifullmäktigemedlem.

Kommunalvalskanditat
för SFP i Närpes

25

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

LAURA FINNE-ELONEN
laura.finneelonen

Utbildningen och skolornas framtid
Barnens och ungdomarnas framtid
Kulturen och fritiden

Ett urval av sommarens resor:

Sam Lindén

Helsingfors

493

4-barns far
(vårdledig)
lektor i religion

4-6.6
13-18.6
15-21.6
15-22.6
26-30.6
23-28.7
27-30.7

Hemliga resan 2.0 – Nu flyger vi!
Matresa till Italien med Tareq Taylor
Ö-kryssning deluxe i Adriatiska havet
Barcelona-Baskien
Ligurien, Italienska rivieran
Makarska rivieran, Kroatien
Calpe – Costa Blanca, Spanien

6-12.9
14-20.9
20-27.9
23-30.9
1-8.10
6-13.10
15-29.10

Drömresan! Jorden runt

6-27.11

Ett urval av höstens resor:

H ELS I N GFO RS

Trygg barndom
Värdig ålderdom
Fungerande socialoch hälsovård

Info: 0400 818 701

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Tuomas
Anttila

169

Med Skärgårdsfärjorna till Åland
Legoland med Köpenhamn
Midnattssolens land
Vandringsresa till Cortina, Italien
Kronstadt – vägen över finska viken
Hemliga resan
Resa i öst – Valamo, Ladoga, Karelen

Hälsocentralläkare. Stadsfullmäktigeledamot. Kultur
aktivist. Medlem i byggnadsnämnden. Förtroendeposter
i internationella och inhemska medborgarorganisationer
har get erfarenhet och kunskaper i skötseln av gemen
samma ärenden. www.finneelonen.net

SÄKERT VAL I VANDA
Patrik Karlsson

Fullmäk1ge- och stadsstyrelseledamot,
Skolföreståndare

Annonsen är betald av kandidatens stödgrupp

Allt detta och mycket, mycket mer...
Ta kontakt med oss för mer
information eller om du vill boka!
Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi
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UR EVANGELIET

OM HELGEN

”Hur ofta har jag
inte velat samla
dina barn så som
hönan samlar sina
kycklingar under
vingarna, men ni
ville inte.”
Läs mera i
Luk. 13:31–35

RUNT KNUTEN

Nu djupnar fastan

Den här söndagen firar vi den femte söndagen i fastan och inleder samtidigt den
djupare delen av fastan som pågår
ända fram till påsken.
Det är därför söndagen brukar
kallas ”Lidandets söndag” – för att
den blickar fram mot påskens berättelse om hur Jesus led och dog.

INSIDAN
BETRAKTELSEN PÄR LIDÉN

#bönetwitter
Gud, hjälp mig att
förstå dem som
tänker annorlunda och gör saker
på annat sätt än
jag. Hjälp mig att
älska mina kristna trossyskon.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Pär Lidén.

ILLUSTRATION: Sofie Staffans-Lytz

Älska dina
trossyskon!
Jesus har gjort de två lägren till ett. Han har genom sitt
blod rivit skiljemuren, och stiftat fred mellan olika läger.
Hur kan det då vara så att vi så ofta delar upp oss i olika
läger? Detta händer ofta. Mellan sådana som ser annorlunda ut, tänker annorlunda, beter sig annorlunda. Jesus
ondgör sig över hur man i Jerusalem genom tiderna stenat dem som kommit från ”fel” läger med ”fel” budskap.
Men inom kyrkan, där lever vi förstås i fred med varandra. Eller? Som bekant pågår ju också inom kyrkan
uppslitande debatter och indelningar i läger. En vanlig
uppdelning är den i de så kallade konservativa och liberala. Också i dag haglar de verbala stenarna över dem
som framför ”fel” budskap.
Både från konservativt och liberalt håll kommer stenarna flygande. De kan bestå av kommentarer som att ”de
andra” brister i intelligens, är hjärtlösa eller är rent ut sagt
idiotiska. Eller att de inte är riktiga kristna, säljer sig för att
vara den allmänna opinionen till lags, eller brister i överlåtenhet. Ska vi på detta sätt avvisa Jesu dyrbara blod genom att dela upp oss i läger och slåss med varandra? Kanske dina ”motståndare” tänker fel. Men älska dem ändå!
Jesus säger till och med åt oss att vi ska älska våra fiender
och be för dem som förföljer oss. Hur mycket mer ska vi
då inte älska våra trossyskon? I praktiken kan detta innebära bland annat att vi ber om välsignelse, allt gott, för
dem som tänker annorlunda. Att vi använder vår energi till att hitta positiva sidor hos dem. Och att vi tar varje
tillfälle att också säga detta goda. Om vi anstränger oss
kommer vi att hitta också något positivt att säga.
En viktig sak: det här budskapet är inte riktat till någon annan. Det här budskapet är riktat till dig och mig.
Jag hoppas att du inte faller i gropen (som jag måste erkänna att jag själv lätt gör) att börja tänka: ”Ja just det!
Precis sådär borde ”de andra” göra! De borde behandla
mig/oss med mer respekt.” Försök göra det du kan för
att vända den negativa spiralen.
Du som har problem med de konservativas budskap:
älska och respektera de konservativa!
Du som har problem med de liberalas budskap: älska och respektera de liberala!
Låt oss alla göra vad vi kan för inte bygga upp skiljemurar som Jesus rivit ner!

Pär Lidén är församlingspastor i Korsholms svenska församling.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 65:1-3
ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 2:12–16
EVANGELIUM
Luk. 13:31–35
Femte söndagen i fastan. Temat är ”Lidandets
söndag”.

PSALMFÖRSLAG
844: 1-3 och 9,
845, 846, 943.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Hon är i välsignat tillstånd kan man säga om
någon som är gravid.
Uttrycket förekommer
på flera håll i Bibeln, till
exempel i Lukasevangeliet när Elisabeth hälsar
sin unga släkting Maria
med orden ”Välsignad är
du mer än andra kvinnor
och välsignat det barn
du bär inom dig”.
Källa: Bevingat.

”Kristus allena –
en väg eller Vägen?”

Oashelgens festkväll
på Söff i Yttermark lö
kl 19.

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

KALENDERN
30.3–6.4
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
SÖ 2.4 KL. 10: MÄSSA i SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka, Smeds
Helenelund. Karmel kapellförening
håller årsmöte efter mässan.
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan
med välsignelse av hjälpledarna,
Stråhlman, Puska, Lindgård, Söderström, Geisor, Anna HenningLindbloms gudstjänstgrupp, AnneMaj Westerlund.
TISDAG 4.4 KL. 10.30: BABYKYRKA
i Mariagården, Ta gärna med en
skallra. Efteråt serveras kaffe och
smörgås. Wilén
TI 4.4 KL. 16.30: PÅSKVANDRING I
FÖRSAMLINGSHEMMET för barnfamiljer kl. 16.30 och 17. En kort
vandring som berättar om påskens
händelser.
ON 5.4 KL. 13: MÄSSA i taizéstil i
kapellet på Lundagatan 5, Smeds,
Söderström
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 2.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SL, PJ
on 5.4 kl. 10: Öppet café i församlingshemmet, BR-S
on 5.4 kl. 18.30: Norrby-Kapellby
och Ingermansby-Rudom läsmöte
i Kycklings, SL, PJ
to 6.4 kl. 14: Missionskretsen i församlingshemmet, Carita Illman, SS
¶¶ LILJENDAL
sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
SL, PJ
må 3.4 kl. 18–20: Spelkväll för
5-7 klassister i Mariagården, Teresa Lindroos, Annabella Ikäheimo
ti 4.4 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården, GN
ti 4.4 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis,
Bebban Reinholm-Saarinen, Nea
Westerholm
to 6.4 kl. 9.30: Öppet café för alla
åldrar i Annagården, GN
¶¶ LOVISA
Sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Blom, Tollander, vokalgruppen
Mrs Bighill Singers. Efter mäs�san Gemensamt Ansvar-lunch i
församlingsgården
Må 3.4 kl. 18: Samkristen förbönstjänst, församlingsgården
Ti 4.4 kl. 11-13: En Euros Café,
församlingshemmet
Ti 4.4 kl. 13: Pensionärsföreningen, församlingsgården
On 5.4 kl. 8: Morgonmässa i kyrkan, af Hällström
To 6.4 kl. 8.30: Morgonkaffe, Tikva
¶¶ PERNÅ
Fr 31.3:
- kl. 10-11.30 Café Mikael: i Mikaelsstugan
Lö 1.4:
- kl. 18 Gospelkonsert med Mrs
Bighill Singers: till förmån för
Gemensamt Ansvar-insamlingen i
Pernå kyrka
Sö 2.4:
- kl. 10 Högmässa: i Pernå kyrka,
Minna Silfvergrén, Arno Kantola.

Jobbardagar 5–9.6.2017 på Snoan

Kom med och arbeta med praktiska uppgifter i trevlig gemenskap på Retreatgården Snoan, vi målar, fixar på gården, gör ved, mm. Det finns lämpliga uppgifter för var och
en! Dagarna ramas in av andaktsstunder och måltider. Vi
arbetar ca 4 timmar per dag. Ingen avgift för kost och logi
för den som jobbar.
Anmälningar och mera information: retreatkoordinator
Birgitta Udd, 040-630 7771.
Retreatgården Snoan
Lappvikgårdsväg 22 B
10820 Lappvik

019-244 3032

www.snoan.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

Må 3.4:
- kl. 13 Klubin goes Senior: i
Prästgården, Dan Krogars, Ingegerd Juntunen
Fr 7.4:
- kl. 17-19.30 Soppa klockan fem:
på Solbacka Isnäs, Soppa, påskpyssel, andakt. Pris 5 € familj / 2
€ person. Anmäl dig senast 5.4
Må – 0ns kl. 10 - 12 tel. 044 722
9242 eller To -fr. kl. 10 – 12 tel.
044 722 9200
¶¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 1.4 kl. 18: Musik vid helgmålsringningen, Sibbo kyrka. Mauriz
Brunell.
Lö 1.4 kl. 18.30: Kyrkans Ungdom i
Sibbo, årsmöte och lördagssamling
(18.30 efter helgmålsringningen).
Sö 2.4 kl.10: Mässa, Norra Paipis
Bykyrka. Helene Liljeström, Camilla
Ekholm, Lauri Palin. Under mässan
på Lidandets söndag läser vi upp
några avvisningsbeslut som berör
asylsökande och ber särskilt för alla
som lider under krig och förföljelse.
Sö 2.4 kl. 12: Mässa, Sibbo kyrka.
Liljeström, Ekholm, Palin, gudstjänstgrupp. Under mässan på
Lidandets söndag läser vi upp några
avvisningsbeslut som berör asylsökande och ber särskilt för alla som
lider under krig och förföljelse.
Ti 4.4 kl. 14.30: Samtalsgruppen,
Linda. Milja Westerlund.
Ti 4.4 kl. 16: Påskpyssel, Kyrkoby
församlingshem. Med finska församlingen.
On 5.4 kl. 18: Bibelstudier, Norra
Paipis Bykyrka. Stefan Djupsjöbacka.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 31.3
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10
E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 2.4 5 söndagen i fastan
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Repo-Rostedt, Almqvist. Chorus
Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Repo-Rostedt,
Almqvist. Kammarkören Jubilate.
Kyrkkaffe.
Må 3.4
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn under 1 år. Hollmérus.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob.
Salenius.
kl. 14-18: Häng i Tian. Öppet hus i
ungdomslokalen. Romberg.
kl. 17.45–20: Samtalsgruppen
Bibel, tro och tvivel. Plats: Hörnan.
Korkman, Tiiainen.
Ti 4.4
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Elisa Pelkonen.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2

åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan.
Lindström, Böckerman.
On 5.4
OBS! Ingen diakoniträff – personalens utbildningsdag.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Lindström,
Almqvist.
To 6.4
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob,
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1-5
åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
Middagsbön: i Johanneskyrkan
vardagar kl. 12.
Kom med på rekreationsdag för
ande, kropp och själ: till Nilsas
lägergård i Sibbo 23.5, med start
från Kiasma kl. 9.30 och retur till
samma kl. 17.30. Dagen består av
trevlig gemenskap; lunch, bibelstund och mässa i kapellet med
Stefan Djupsjöbacka. Pris: à 20€.
Anmälningar till Elina Tiiainen, tfn
050 380 1872 eller elina.tiiainen@
evl.fi senast 12.5.
Smaka på retreat: Maria RepoRostedt och Anna Maria Böckerman håller en dagsretreat för dig
som aldrig smakat på tystnadsretreat och för dig som redan fått
smak på den. Akvarellmålning med
Esa Tiainen. I S:t Jacob den 6.5, kl.
10-18, anmälningar till maria.reporostedt@evl.fi senast 27.4.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet öppet: må, ti, to,
fr kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
lö 1.4 kl. 10-13: påskpåyssel (2
vån). Dekorera påskris och pyssla
dina egna påskkort. Klipp ihop en
påskhare eller gör en kyckling av
hamapärlor. På plats finns hjälpledare som kan instruera och hjälpa
till. Du kan följa våra färdiga pysselidéer eller skapa fritt. Idéer och
modeller finns av olika svårighetsgrad för såväl barn som vuxna. Vi
använder oss också av en hel del
återvunnet material och försöker
därigenom uppmärksamma kampanjen Ekofasta inför påsken. Det
finns särskilda, lite mer avancerade
pyssel för vuxna. En frivillig material- och serveringsavgift uppbärs
av deltagarna.
I samband med pysseldagen ordnas
också en sångstund för de allra
minsta tillsammans med en vuxen,
Lördagsklapp & klang, i samma
utrymmen. Den början klockan 10
och leds av Catarina Bärlund-Palm.
Sångerna är bekanta för de flesta
som gått i församlingens baby- och
barnrytmikgrupper.
Sö 2.4 kl. 10: högmässa. Femte
söndagen i fastan (”Lidandets söndag”). Johan Hallvar, Anders Forsman. Kyrkkaffe i Olavussalen.
Må 3.4 kl. 17.30: Årsmöte för Matteus församlings diakoniförening rf,
Olavussalen 1 vån.
Ti 4.4 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.
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

VEGA

(med repris 9.10)
Fre 31.3 Tomas Ray, Helsingfors Sö 2.4
9.03 Ett ord om helgen Må 3.4 Nya psalmer. Helene Liljeström, Sibbo Ti 4.4 Samuel Erikson, Åbo Ons 5.4 Luisa Tast, Malax (repris från 29.6.2016) To 6.4 Inger Sjöberg, Esbo.

Ti 4.4 kl. 18.30: kyrkokören övar,
Anders Forsman.
On 5.4 kl. 15: Öppet Hus för ungdomar
On 5.4 kl. 15.30-17: VårTon, Mimi
Sundroos (1 vån).
On 5.4 kl. 18: MU-mässa och
kyrkfika.
To 6.4 kl. 11-12.30: Folkhälsans
sällskapsgrupp - en mötesplats för
seniorer. Vi samlas undantagsvis
denna gång i Matteuskyrkans första
våning, utbyter tankar och erfarenheter och diskuterar kring ett tema.
Gruppen leds av Karola Forstén.
Välkommen! Ingen anmälan.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fre 31.03
kl. 9 Hålligång Kirppis special: Kom
och ställ upp ditt eget kirppis bord
kl.9. Avgift 5 € till förmån för Petrus
Outreach. Vi kör Hålligång med lek
& sång kl.10. Efteråt fri lek, servering och dropp-in kirppis fram till
15.00. Anmälan via facebook event.
kl. 18 Ungdomssamling: Project
Love i Södra Haga kyrka.
Sö 02.04
Kyrkoherdeinstallation: i Munkshöjdens kyrka. Björn Vikström,
vokalensablen och lovsångsteam
medverkar. Barnpassning ordnas
under högmässan.
kl. 15.00 Installation: i ämbetet
kl. 16.30 Mat: och kaffe med tårta
kl. 17.30 Efterfest: med program
Må 03.04
kl. 10.00 Hålligång med lek & sång:
i Malm, Malmin srk-talo, Pehrsstråket 16. För barn 0-5 år med
förälder. Kaffeservering efteråt.
kl. 19 ManUp: på Café Torpet. Ta
med en favoritdryck av valfritt slag
och kom och häng med grabbarna
en stund. Snacks, goda samtal, en
skön stund med Daniel Björk och
gänget.
Ti 04.04
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Vesperv.
12. För dig som har barn under 1 år.
Vi diskuterar sånt som känns viktigt
just nu, umgås, sjunger och äter
något smått.
kl. 19 Förbön och Tack: i Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Gunnar
Weckström, Lassus och Ahlberg.
Förbönsämnen tas emot till tfn (09)
23407171 tisdagar mellan kl. 10-12
och per e-post pray.petrus@evl.fi
Ons 05.04
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, lek
och samtal på Café Torpet.
kl. 12.30 Månadslunch: i Hagasalen.
Anmäl till diakonissorna 09 2340
7227.
kl. 14.30 Barnkör: i Hagasalen, Vesperv. 12. Alla barn från 6 år uppåt
varmt välkomna!
kl. 18 Café m.m.: i Hagasalen. En
plats där vuxna får växa tillsammans genom intressanta diskussioner, gemenskap och bön. Kom med
och testa du också!
Övrigt:
Petra - frukost för kvinnor i alla
åldrar: 08.04. kl. 10. Spendera en
avslappnad förmiddag på Café Torpet. Jessica Högnabba är vår gäst.
Välkommen! Pris 8€ vuxen/5€
stud. Värd: Elina Koivisto.
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 anmälningsdagen 12.4 till petrus.fors@
evl.fi eller 09-23407100.
Barnläger: Välkommen med på

Aftonandakt kl. 19.15

VEGA

Fre 31.3 Maria Repo-Rostedt, Helsingfors Sö 2.4 Radioandakterna 85 år. Hedvig Långbacka och Lucas Snellman. Må
3.4 Claus Terlinden, Karis (repris från
30.3.2012) Ti 4.4 Amanda Audas-Kass,
Helsingfors (repris från 13.1.2015) Ons 5.4
Markus Andersén, Helsingfors To 6.4 Maria
Boström, Föglö.

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 lämnas
redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift
50€, följande syskon 35€. Anmälan
på hemsidan.
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
TO 30.3 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 meditation i
Johanneskyrkan. Du behöver inte
ha någon tidigare erfarenhet av
meditation. Mer info: Maria RepoRostedt (050-5773995), Jessica
Högnabba (050 380 0662), Anna
Maria Böckerman.
Kyrkans musikfest: 19.-21.5 i
Helsingfors. Sångare som vill delta
i festen kan anmäla sig på hemsidan t.o.m. 31.3. www.kirkonmusiikkijuhlat.fi.
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-, nätoch telefonjour. Chattjouren är
öppen må-to kl. 18-20 och finns
på adressen www.samtalstjanst.
fi. Nätjouren 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 2.4. um 11 uhr: Gottesdienst
(Matti Fischer und Hans-Christian
Beutel)
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 1.4 kl. 18: Helgsmålsbön –
Musikandakt. Veera Surkka och
Markus Malmgren, orgel.
Sö 2.4 kl. 11: Högmässa. Ingemar
Tano, Marcel Punt.
On 5.4: Sussi Isaksson.
-kl. 10 Musiklek för 0-4 åringar.
-kl. 14 Musiklek för 3-6 åringar.
To 6.4 kl. 10: Babyrytmik för 0-12
månader. Sussi Isaksson.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor:
Lö 1.4. Olars kyrka, finska sidan,
kl. 15 konfirmation av Cityskriftskolan. Jäntti, Kronlund.
Sö 2.4. Esbo domkyrka kl. 12.15.
von Martens, Kronlund. Kyrkkaffe
i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. Jäntti,
Wikman. Kyrkkaffe.
Kvällsmässa: Södrik kapell ti 4.4
kl. 18. von Martens, Marcel Punt.
Kyrkkaffe.
Psalttamus – spelmanspsalmer:
Esbo domkyrka sö 2.4 kl. 19.
Senni Valtonen, kantele, orgel,
blåsinstrument, Timo Alakotila,
piano, Maria Kalaniemi, dragspel. Fritt intr. Arr. i samarb. m.
JuuriJuhla-RotFest & Espoon tuomiokirkkosrk.
Musikinstitutet Kungsvägens

bleckblåskonsert: Alberga kyrka
lö 8.4 kl. 18.30.
Heinrich Schütz´ Opus Omnium
(Der Schwanengesang): Esbo
domkyrka sö 9.4 kl. 18. Körerna
EsVoces och Vox Lapsus samt
Esbo Barock uppför Heinrich
Schütz´ Opus Omnium (Der
Schwanengesang). Dirigent är Pia
Bengts. Fritt intr. Arr. i samarb. m.
Espoon tuomiokirkkosrk.
Gemensamt Ansvar-brunch:
Carlberg i Gammelgård, Ungdomsv. 10, lö 22.4. Njut av en
läcker hemlagad lördagsbrunch
och stöd insamlingen Gemensamt
Ansvar! Alla intäkter går oavkortade till GA. Pris 15 € vuxna,
5 € barn. Arr. i samarb. m. Esbo
Marthaförening rf. De 50 först
anmälda ryms med. Anmälningar
senast 12.4 till Esbo svenska församlings kansli, må-fre kl. 9-15,
09 8050 3000 eller esbosvenskaforsamling@evl.fi
Samlingar för seniorer & daglediga kl. 13-15: Köklax kapell ti 4.4,
Södrik kapell on 5.4, Karabacka
kapell to 6.4.
Öppen mottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, varje helgfri må och to
kl. 10-12. OBS! 10.4 undantagsvis
kl. 10-11. Ingen mottagning på annandag påsk 17.4 och må 1.5.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, varje ti kl. 12-14.
Pris 5 €.
Handarbetsgruppen: Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16-19.
¶¶ GRANKULLA
To 30.3 kl. 10-11 Lovsång och
bön: i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Sö 2.4 kl. 12 Högmässa: Ulrik
Sandell, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 4.4 kl. 9.30 Familjelyktan: i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning:
och brödutdelning.
Kl. 15 Glad idag-tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos, Catherine Granlund.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 5.4 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
Kl. 16-18 Närståendevårdarträff: i
Sebastos, Karin Nordberg.
To 6.4 kl. 10-11 Lovsång och bön:
i övre brasrummet, Catherine
Granlund.
Församlingsutfärd 25.4: Vi åker
först till Gumbostrand Konst &
Form, där vi njuter av konst och
buffélunch. Sedan bekantar vi
oss med Diakonissanstalten i
Helsingfors, som i år fyller 150 år.
Utfärdsandakt och eftermiddagskaffe hinner vi också med.
Anmälan senast 18.4 till kansliet, tfn (09) 512 3722, eller Karin
Nordberg, 050 343 6885. Anmäl
också eventuella matallergier.
Pris 10€/deltagare.
Start kl.10, tillbaka i Grankulla senast 16.45. Välkommen med!
Välkommen med på pensionärsläger i Vivamo Bibelby
5-8.6.2017!: Priset per person
är för Grankullabor 110€/enkelrum 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
¶¶ KYRKSLÄTT
Sommarläger för barn i åk 1-4:
dagläger må-fr, 5-22 juni, kl. 9-15

Gudstjänst kl. 13.03 VEGA
Sö 2.4. Mässa med Sankt Henriks katedralförsamling. Predikant: Anders Hamberg. Kantor och organist: Marko Pitkäniemi. Solosång: Laura Wenzel.

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 31.3 kl. 13-16: Effa på Lyan för
åk 3-4. Prästgårdsbacken 2.
Sö 2.4 kl. 11: Tvåspråkig scoutmässa i Kyrkslätts kyrka. Ståhlberg, Siltala, Salmela
Må 3.4 kl. 18.30: Sång och bön i
koret i Kyrkslätts kyrka.
Ti 4.4 kl. 9.30: Påskandakt för
stora och små i Masaby kyrka.
Ti 4.4 kl. 9.30–11.30: Föräldrabarn på Lyan.
On 5.4 kl.15-17: Biljard&Chill på
Hörnan för ungdomar i åk 7 och
äldre.
To 6.4 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik för föräldrar och barn i åldern
0-3 år på Lyans övre våning.
To 6.4 kl. 9.30: Påskandakt för
stora och små i Kyrkslätts kyrka.
To 6.4 kl. 13-15: Hörnan MC för
åk 5.
To 6.4 kl.18: I Luthers fotspår,
föreläsning i Kyrkslätts bibliotek
med Aino-Karin Lovén.
Kyrkoherdeämbetet öppet måto kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.
fi. Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 2.4 kl 11: Högmässa i SvH,
Antero Eskolin, Anni Nousiainen,
Marjukka Manner, altfiol.
Ti 4.4 kl 10-12: Mammor, pappor
och barn i SvG
Ti 4.4 kl 13.15-15.20: Tisdagsklubben i SvG
Ons 5.4 kl 13: Onsdagskaffe i
SvH, Hur berör musiken oss, Essi
Helisma
¶¶ VANDA
S:T LARS KAPELL, Högmässa 2.4
kl. 10
VÄSTERKULLA KYRKA: Tystnadens kväll 6.4 kl.18 – liten
kvällsretreat med Qigong, bön
och nattvard
BAGARSTUGAN: Familjecafé 3.4
kl. 17, Ungdomskväll 5.4
KLUBBUTRYMMET I MYRBACKA,
Pysselcafé: för barn i åk 3-6
måndagar kl. 13-16
Familjecafé: torsdagar kl. 9.30-12.
KLUBBUTRYMMET I BRÄNNMALMEN: Pysselcafé onsdagar
kl. 13-16
FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN PÅ
VALLMOV. 5 A, 2.VÅN:
Veckomässa 5.4 kl. 9 -9.30 i diakonins utrymmen
BARNENS PÅSKANDAKTER:
Må 3.4 kl. 9.30 Kartanonkosken
päiväkoti, Tilkuv. 5
Ti 4.4 kl. 9 Koskikujan päiväkoti,
Forsgr.7
kl. 9.45 & 10.45 Daghemmet Timotej, Skumgr. 13
Fre 7.4 kl. 9.30 S:t Martins kapell,
Strömfårav. 1
Må 10.4 kl. 9 Håkansböle daghem,
Galoppbr. 5
kl. 10.30 Folkhälsanhuset, Vallmov. 28
To 13.4 kl. 9.30 & 10 Dickursby
daghem, Idrottsv. 4

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Fr 31.3:
-kl. 9.15 Barnens påskkyrka:
i Snappertuna kyrka. Wilman,
Henriksson.
Sö 2.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs
kyrka. Cleve, Burgmann.
- kl. 18 Kvällsmässa: i Tenala
kyrka. Cleve, Burgmann.
- kl. 18 Vårlig musikstund: i
Ekenäs kyrka. Gunnar Westman,
orgel, Mats Karlsson, oboe. Fritt
inträde, programblad.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Sö 2.4:
- kl. 10.00 Högmässa: i Ingå
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Må 3.4:
- kl. 10.00 Babyrytmik: i församlingshemmets källarvåning.
Högström.
- Kl 18.30 Bibelgrupp: i Prästgården. Hellsten.
Ons 5.4
- kl. 14.00 Församlingsträff för
pensionärer och daglediga: i
Prästgården. Tema: Tom Hellsten
berättar och visar bilder från studieresa i Israel. Annette Taipalus.
- kl. 16.30 Musikstund för 5-6
–åringar: i församlingshemmets
källarvåning. Högström.
To 6.4:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: i
församlingshemmets källarvåning, Eklund.
¶¶ KARIS-POJO
Ung gudstjänst, To 30.3:
kl. 18 i S:t Olofs kapell, Karis
Högmässor, Sö 2.4:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
S:ta Maria barnkör medverkar,
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Kvällsbön i fastetiden, On 5.4:
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Andakt, To 6.4:
kl. 12.45 i Mariahemmet Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 2.4. kl 12: Familjegudstjänst
i Lilla Lars, Lojo. Dagklubben
medverkar. (Sibeliusgatan 2.)
Församlingen 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 gudstjänst i Virkby kyrka.
Kyrktaxi.
Sö 16.4. kl 13: Påskdagens högmässa i Lojo kyrka. Kyrkkaffe och
kyrktaxi
Lojo församling ordnar en retreat:
på Snoan i Lappvik 28-30.4.2017.
Sista anmälningsdag 13.4. anmälning till Mari Nurmi, sms eller
epost, meddela dina kontaktuppgifter och matallergier. Pris 60€,
innehåller mat, logi samt retreat
programmet. Med ryms 12 deltagare. Raimo Kuismanen fungerar
som ledare för retreaten.
Mari Nurmi 044 3284273 eller
mari.s.nurmi@evl.fi
¶¶ TUSBY
Högmässa: Sön 16.4. kl 13 i Tuusula Kyrka. Pastor Tiina Partanen.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.4 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka,
Heikkilä, Lehtonen. Ungdomssöndag.
On 5.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 2.4 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Granström, Ollila. Kyrkkaffe efter högmässan.
Korpo kapellförsamling:
Sö 2.4 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Houtskär denna
vecka.
Iniö kapellförsamling:
Sö 2.4 kl. 11: Gudstjänst i Iniö kyrka,
Vuola.

ÅBO

to. 30.3 kl 18: Bönegruppen, Aurelia
sö. 2.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Björkgren (pred), Mullo (lit), Danielsson.
Silverkören Argentum (dir. Kurt-Erik
Långbacka). Barnhörna. Kyrkkaffe
må. 3.4 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ons. 5.4:
– kl 12: Frukostklubben, Svenska Klubben. Bruno Lönnberg ”Min tid som
krigsbarn i Danmark”
– kl 13: Café Orchidé, Aurelia, lunch 8€/
pers till förmån för Gemensamt Ansvar
- kl 17.30: Fasteserie, Aurelia. Gustav
Björkstrand ”Livet är ett lagspel – en
biografi om John Vikström”, mera info
www.abosvenskaforsamling.fi
– kl 18: Veckomässa, Aurelia. Öhman
to. 6.4 kl 18: Bibelsamtalsgruppen,
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

5 sö i fastan/Lidandets söndag, 2.4:
Gudstjänst kl 12
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan.

JOMALA

Fr 31.03 kl.11.00: Fredagsmässa S Äng,
F Erlandsson, J Boholm-Saarinen
Sö 02.04 kl.11.00: Högmässa Roger
Syrén, E-H Hansen, S Winè , J BoholmSaarinen
Sö 02.04 kl.19.00: Läsmöte i Kungsö
hos Gunnel o Sven Eriksson R Syrén,
E-H Hansen
On 05.04 kl.11.00: Klapp o klang i kyrkan F Erlandsson
To 06.04 kl.12.00: Herrlunch R Syrén

MARIEHAMN

SÖ 02.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans, J-E K, J D. Kyrkkaffe.
SÖ 02.04 kl. 15.00: Orgelkonsert i S:t
Görans, Sven-Olof Ray – orgel.
TI 04.04 kl. 18.30: Kyrkofullmäktigemöte i S:t Görans församlingshem.
ON 05.04 kl. 19.00: Pjäsen ”Luther i
enrum” med Johan Fagerudd i S:t Mårtens kyrka.
ON 05.04 kl. 15.00-19.00: Påskpysseleftermiddag i Villa Carita. Pysslet
är gratis.
TO 06.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans, J-E K, J D, Trio Force Machaut.
TO 06.04 kl. 12.00: Sopplunch i S:t Görans församlingshem. Pris: 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 2.4 kl. 11.00: Cafégudstjänst i
Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen,
Pipsa Juslin.
Måndag 3.4 kl. 19.00: ”Luther i enrum”.
En monolog om Martin Luther med Johan Fagerudd. Vårdö bönehus kl. 19.00.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

 o 30.3 13.00: Solglimten i FörsamlingsT
hemmet.
Fre 31.3 18.30: Karasamling i Församlingshemmet med Bjarne Ismark som
gäst.
Lö 1.4 18.00: Fiskarna från Larsmo i
Församlingshemmet. Musik och andlig
sång. Christina och Bengt Björkholm
medv. med missionsinformation. Kaffeservering och lotteri för missionen.
Möjlighet till matbit mellan kl.17-18,
anmäl.dig om du vill äta senast fredag
31.3 till Hanna.
Sö 2.4 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm. Predikant:
Sture Wargh.
Sö 2.4 13.30: Andakt i Helenelunds bya-
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VANDA LÖPNING

Spurta för Gemensamt Ansvar

smoothie-café och chilla.
Mer information och anmälning: www.vandasvenskaforsamling.fi/evenemang/2017-05-06/ga-spurt

Vanda svenska församling ordnar GA-spurt lördagen den
6 maj med start från Bagarstugan. GA-spurt är ett löpevenemang till förmån för Gemensamt Ansvar. Man kan
välja att gå eller springa 3, 5 eller 10 kilometer – för varje kilometer bidrar man med en euro. I priset ingår en Tskjorta.
Barnen erbjuds eget program, bland annat en kort hinderbana, tillsammans med församlingens barnledare och
hjälpledare.
Efter löprundan kan man sitta ner i Bagarstugans

gård. Pred. Yngve Svenfelt, Sture Wargh
och Guy Kronqvist.
Sö 2.4 15.00: Andakt i Korsbäck byagård. Pred. Yngve Svenfelt, Sture Wargh
och Guy Kronqvist.
Må 3.4 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Ti 4.4 13.00: Taklax missionssyförening
i Bönehuset.
Ti 4.4. 19.00 Träffpunkt i Taklax bönehus.
To 6.4 13.00: Molpe missionssyförening
i Bykyrkan.
Fre 7.4 18:30: Gemensam kara-och
kvinnosamling. Gäst: lungspecialist
Peter Riddar.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 1.4 kl 11-14: Vårmarknadssoppa
+ kaffe i Kstads förs.hem, pris 8 € till
förm. för Gemensamt Ansvar
LÖ 1.4 kl 18: Kvällsmässa i Dagsmark
bönehus. Saarinen, Rosengård
SÖ 2.4 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds kyrksal. Saarinen, Martikainen
SÖ 2.4 kl 12: Högmässa i Kstads förs.
hem. Saarinen, Rosengård
SÖ 2.4 kl 14: Sångövning med blandade
kören i Kstads förs.hem med Nanna och
Jeanette
SÖ 2.4 kl 18: Musikandakt i L:fjärds
förs.hem, församlingens orkester,
kyrkokörerna, gitarr-kantelegruppen.
Saarinen, Martikainen. Kollekt för Gemensamt Ansvar
ON 5.4 kl 12:30: Missionsstugan i Kstads
förs.hem
ON 5.4 kl 10:30-12: Pensionärssamling i
L:fjärds församlingshem
FR 7.4 kl 18-20: INFO-träff om kampanjen ”Kraft till förändring” i Kstads
förs.hem. Onni Haapala från IRR-TV informerar. Öppet för alla intresserade!
FR 7.4 kl 19: Pärlbandet, samling för
kvinnor i L:fjärds förs.hem. Judisk sedermåltid tillsammans med Margita
Engelholm. Kl 21 mässa, Saarinen,
Martikainen. Anmälan senast 4.4 till
pastorskansliet eller Erica Norrback tel:
040-5914992
LÖ 8.4 kl 18: SLEF:s avdelning i Kristinestad firar 100-årsjubileum i Kstads
förs.hem. Medv A. Häggblom, L Nisula,
D Norrback, G Stenlund, B Jern, Slef:s
ledningsgrupp, Gerbykvartetten

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
VårOas i Närpes 31.3-2.4: program se
oas.fi och vår hemsida.
Fr 31.3 kl 19: VårOasens inledningsmöte
på Söff: Skriften allena – är Bibeln tillräcklig? Zacharias Fjellander, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai.
Lö 1.4 kl 11: Bibelstudium på Söff, Tron
allena – vem är rättfärdig? Boris Salo,
Mats Sjölinds lovsångsteam.
Lö 1.4 kl 16: Lovsångs- o förbönsmöte
på Söff, Nåden allena – vem hjälper i
nöden? Z.Fjellander, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai.
Lö 1.4 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
Santa Marian kuoro, S.Lindén.
Lö 1.4 kl 19: Festkväll på Söff, Kristus allena – en väg eller Vägen? B. Salo, Mats
Sjölinds lovsångsteam, Machol l’Adonai.
Sö 2.4 kl 12: Högmässa B. Salo pred.,
Jakobsson, G o S Lindén, Mats Sjölinds
lovsångsteam, Machol l’Adonai.
Sö 2.4 kl 14: Skriftskola för vintergruppen i förs.hemmet, G.Linden, Sjölander.
Må 3.4 kl 18.30: Sorgegrupp i förs.
hemmet.
On 5.4 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, börjar med mat. Birgitta o
Gustav Lawast tema: ”Några intryck från
ett besök i Israel. Wallin, S.Lindén.
To 6.4 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga,
Lövdahl, Wikström.
50-års konfirmander: Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1967 är med
maka/make/vän hjärtligt välkommen
på 50-års träff söndag 25.06.2017.
Högmässa kl 12. Efteråt mat och kaffe
(15 euro/pers.), program o fri samvaro
i förs.hemmet. Anmäl senast 16.6 till
+358 (0)6 220 4200 eller narpes.pastorskansli@evl.fi meddela ev. dieter.
Övermark
On 5.4 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, Gunvor o Bo Skogman, Jakobsson, Wikstedt, Carling.
Pörtom
Ti 4.4 kl 18.30: Träffpunkt för kvinnor
i Velkmoss byagård, Vivan Norrback,
Carling.
On 5.4 kl 19: Varblagruppens möte i
förs.hemmet.
Kom ihåg att fylla i frågeformuläret om
frivilligarbete, lämna in senast 30.3.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 2.4 kl 14: Högmässa, Björklund,
Brunell
Må 3.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Må 3.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Må 3.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
Ti 4.4 kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On 5.4 kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund
har semester 20-26.3 och 30.3-5.4. Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM

To 30.3:
kl 18 Musikandakt med musikskolans
elever: i dag i församlingshemmet i
Gamla Vasa. Andakt, Göran Särs
Fre 31.3:
kl 9.30-11 Välkommen alla öppna familjedagklubbar: till Gamla Vasa. Rundvandring, kaffe o saltbit, musikstund.
Sö 2.4:
kl 10 Högmässa: i kyrkan. Lindblom och
Nordqvist-Källström. Kyrkkaffe och Nepalinfo av Maria Westerling.
kl 18-19.30 Qvinnoliv – mötesplatsen
för diskussion och reflektion: Diskussionsgrupp för kvinnor i åldern 30-65
år. Träff i Smedsby församl.gård (Niklasvägen 3, ingång D).
Ons 5.4:
kl 14 Karagruppen: träff i Smedsby
församl.gård.
To 6.4:
Diakonimottagningen stängd.
kl 19 G.F. Händel, Oratoriet Messias: i
Korsholms kyrka. Kammarkören Psallite
och Vasa stadsorkester. Dirigent, James
Lowe. Biljetter: 26/22/18€.
Lö 8.4
kl 9.30-11.30 Morgonfrukost för kvinnor: på Hotell Vallonia i Smedsby. Gäst
Febe Westerlund. Anmälan till H-M
Hakala, hanna-maria.hakala@evl.fi el.
tel 0443226707.

KVEVLAX

SÖ 2.4 kl. 10: Högmässa, BergströmSolborg, Vidjeskog.
SÖ 2.4 kl. 18: Kvinnocafé i fh. Tema
Jag – en människa? Talare Jessica
Bergström-Solborg.
MÅ 3.4 kl. 19: Bön för bygden i Missionskyrkan.
TI 4.4 kl. 18: Mammalådor tillverkas i
konf. rummet.
ON 5.4 kl. 18: Symöte i ds.
TO 6.4 kl. 9.15: Karakaffe i ds.
LÖ 8.4 kl. 10: Missionslunchens talko
i fh.
SÖ 9.4 kl. 10: Familjegudstjänst, E. Kuni,
Andrén, Barnkören.
SÖ 9.4 kl. 11-14: Missionslunch i fh,
avgift vuxna 10€, barn 7-12 år 7€, barn
under 7 år äter gratis.

MALAX

SÖ 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Kjell Lolax.
MÅ 3.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 4.4 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
TO 6.4 KL 19: Finskspråkig Önskesångskväll i FH. Kaffe från kl 18.30. Kollekt till
Gemensamt Ansvar.
LÖ 8.4 KL 15: Körkonsert i KH. Kören
Maximus från Replot med dir. Peter
Sjöblom och kören Sing for Joy (Damkören) i Malax med dir. Johnny Sandsten.
Servering. Avgift för kaffet till förmån för
Gemensamt Ansvar. Fritt inträde.
LÖ 8.4 KL 18: ”Kom som du är” –
kvällsgudstjänst i kyrkan.

PETALAX

Högmässa: sö 2.4 kl. 11. Björklund, Brunell. Predikant: Peter Thylin. Kyrktaxi.
Syföreningen: on 5.4 kl. 13 i församlingshemmet.
Fredagssamling: fr 7.4 kl. 13 i församlingshemmet. Björklund, Brunell.
Kontakten medverkar. Dragning i syföreningens lotteri.Taxi.

REPLOT

Sö 2.4 kl. 10: Högmässa Replot Kaski,
Wargh.
To. 6.4 kl.13: ”Vi över 60” pensionärssamling med soppa i Replot församlingshem. Medverkande: Christina och
Bengt Björkholm berättar och visar bilder om församlingens arbete i Istanbul,
M-L Örn. Pris 10 € för mat och kaffe.
Anmäl om deltagande senast må 3.4 kl.
12. till pastorskansliet.

SOLF

Sö 2.4 kl. 10: Högmässa, Ann-Mari
Audas-Willman, Karolin Wargh, gästpredikant Tero Lehtola från Gammallaestadianerna, Hanna Lång, pianosolo.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionsafton: lö 1.4 kl 18 i stora förs.
salen, Skolhusg. 28. Hopp o Tro i Nepal.
Missionärerna Maria o Ben Westerling
medv. med bilder, berättelser o sång.
Martin Sandberg, Mikael Heikius. Servering.
Högmässa med missionstema: sö kl 13
Store, Brunell, Heikius. Bildglimtar från
olika missionsprojekt.
Ungmässa ons: 5.4 k 18 Mäkelä, Lindblom, Heikius.
Morgonbön: to 6.4 kl 9 Brunell, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Särs.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 med drop-in morgonmål fr. kl 9. Lindblom, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 31.3 kl. 20: Ungdomssamling i Fyren,
Simon Tallgren.
Sö 2.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk,
Frantz. Sång av killarna från Storgjuto.
Textläsare Ritva Kronqvist, dörrvärdar
Slätkulla-Fors-Gers.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 3.4 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet, Cederberg.
On 5.4 kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby
skola, Cederberg.
- kl. 19: KU-kretsen i Esse håller årsmöte i församlingshemmet, Fyren. Leon
Jansson deltar.

JAKOBSTAD

FR 31.3 kl. 19.00: Ung gudstjänst Församlingscentret, Krokfors, Tyni, Östman.
SÖ 2.4 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Gemensam lunch.
SÖ 2.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads
kyrka, Turpeinen, Wester.
SÖ 2.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand.
SÖ 2.4 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. ”Lovsång och förbön”, Tommy
Nyman, Ralf Salo.
TI 4.4 kl. 11.00: Kyrkan öppen för bön

och samtal.
TI 4.4 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Stefan Erikson.
ON 5.4 kl. 17.00: Kyrkvärdsträff i Församlingscentret. Om du vill bli kyrkvärd
välkommen till detta tillfälle.
TO 6.4 kl. 10.00: Fasta och bön för Finland i Församlingscentret.

KRONOBY

Fre 31.3 kl. 19.00: Countrykonsert i
Söderby bönehus med The Purple Hulls.
Andakt Ventin. Fritt inträde, kollekt. För
mer info se www.kronobyforsamling.fi/
evenemang.
Lö 1.4 kl. 19.30: Ungdomssamling i församlingshemmet.
Sö 2.4 kl. 10.00: Högmässa. Ventin,
Ellfolk-Lasén.
Må 3.4 kl. 9.00: Seniorcafé. Anneli
Grankull informerar om aktualiteter.

LARSMO

Sö 2.4 kl. 10 Högmässa: Lassila, Wiklund, sång Anna-Lena Anderssén och
Marina Rintamäki. Kyrkvärd: Sandvik,
Hannula.
- kl. 18 Missionsafton: i församlingshemmet. ”Äventyr på Himalaya”. Olle
Rosenqvist från Martyrkyrkans Vänner
medverkar. Servering.
Ti 4.4 kl. 19 Kvinnokväll: i församlingshemmet. ”Mod att vara den du är”.
Maria Forsblom medverkar. Drop-in och
kaffeservering från kl. 18.30.
Ons 5.4 kl. 18-20 Kaffekväll med lotterier: i Bosund missionsstuga. Försäljning
av hembakt m.m.

NEDERVETIL

TO 30.3 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka
Vårdcenter, Smedjebacka, Kyrkokören.
FR 31.3 kl. 13.00: Läsmötesandakt i
pensionärshemmet, Smedjebacka, Dalhem, Carola Salo-Back och Lars Back.
Servering.
SÖ 2.4 kl. 10.00: Högmässa med
gemenskapsmåltid i fh, Wallis, Smedjebacka.

NYKARLEBY

GEMENSAMT
Bibelns röda tråd 1-2.4: Jeppo fh, Leif
Nummela, Vesa Ollilainen. Lö kl 1830.20 GT del 1, sö kl 10-18 GT del 2, NT.
Barnprogram. Delta hela helgen el. när
du hinner!
Samling för invandrare: lö kl 15.30

Kredu. Merzek Botros på arabiska.
Evangelium för muslimer: lö kl 19 Nkby
fh, Merzek Botros, Leon Jansson, Sandvik, servering
Valdebatt i Nkby fh: sö kl. 18, partiernas
representanter diskuterar värdefrågor
Dagklubbsanmälan: barn födda 201213, anmäl senast 25.4 till ann-charlott.
ek@evl.fi, lämna in blankett till dagklubb
el. kansli
NYKARLEBY
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
-kl 16 Babykyrka: fh
Må kl 18 Kenyamissionen: fh, Albert
Häggblom
Ti kl 19 Läsmöte i Markby hos Petra och
Kenneth Nygård, Sandvik
Ti kl 13 FMS-mission: fh
On kl 13 Pensionärsträff: fh, Reformationen: Helge Hedman
MUNSALA
Fr kl 19 Vårauktion: Pensala bönehus
Sö kl 12 Högmässa: Edman, Lönnqvist
To kl 14 Församlingscafé: Monäs klubblokal
JEPPO
Ti kl 18 Bibelsits: fh, välkomna
-kl 18.30 Läsmöte: hos Petra o Kenneth
Lindén, västra nedre läslag
To kl 18.30 Läsmöte: hos Kati o Caj
Nordström, västra mell. läslag

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Andakt: To 30.3 kl 17.30 i Pedersheim,
Kållby fridsförening
Ungdomskväll: Fr 31.3 kl 20 i Kyrkhemmet i Bennäs
Sammankomst: Lö 1.4 kl 19 i Flynängens
bönehus, Erling Wälivaara, tolkning,
radiering
Gudstjänst: Sö 2.4 kl 10 i kyrkan, Forsbykören, lit. Häggblom, pred. Erikson,
kantor Sandstedt-Granvik, textläsare
Anders Salo, dörrvärdar Edsevö gamla
Sammankomster: Sö 2.4 kl 15 och 18 i
Flynängens bönehus, Erling Wälivaara,
tolkning, radiering
Symöte: Må 3.4 kl 13 i Forsby bykyrka
Symöten: Ti 4.4 kl 13 i Lövö bönehus,
kl 13.30 i Hedbo seniorboende, kl 13.30
Karby-Sundby hos Viola Knuts, Eklund
Bönegrupp: To 6.4 kl 18.30 i Kyrkhemmet i Bennäs
Bibel och bön: To 6.4 kl 19 i Forsby
bykyrka

PURMO

To 30.3 kl.19.30: Projektkör övar i Kyrkhemmet inför påsken, Johansson.
- kl. 20: Bibelfilmen del 7 och 8 i Åvist
bykyrka.
Fr 31.3 kl. 20: Öppet hus i Lyjo.
Sö 2.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin,
Djupsjöbacka.
Ti 4.4 kl.13: Missionsmöte i Sisbacka
pensionärsbostäder, Kung.
- kl. 13.30: Kenyamissionsgrupp hos
Gunvor Sjöskog.
On 5.4 kl. 19: Mariamoment i prästgården.
To 6.4 kl. 14: Andakt i Purmohemmet,
Kung, Johansson.
- kl. 19.30: Projektkören övar i Kyrkhemmet, Johansson.
- kl. 20: Bibelfilmen del 9 och 10 i Åvist
bykyrka.
Skärtorsdagen 13.4 kl. 16: Vi bekantar
oss med den judiska påskmåltiden tillsammans med Ulf och Ann-Sofi Axell i
Kyrkhemmet. Pris 10 €. Anmälan till Carina tel. 0403 100 465 senast den 6.4.

TERJÄRV

TO 30.3 kl 19: Läsmöte med Skytte
läslag hos Mona-Lisa och Johan Grankvist.
FR 31.3 kl 19: Ungdomssamling, förs.h.
Amazing race.
Vårvinterdagar: i Kortjärvi 31.3-2.4.2017:
- fr 31.3 kl 19 Stugmöte hos Strengells,
Jan-Erik Sandström, kantorn, medv.
- lö 1.4 kl 19 Möte i Kortjärvi bönehus,
Jan-Erik Sandström, B. Strengell, kantorn medv.
- sö 2.4 kl 14 Möte i Kortjärvi bönehus
Jan-Erik Sandström, khden medv.
SÖ 2.4 kl 10: Högmässa, khden, kantorn, sång av Forsblommorna.
ON 5.4 kl 18: Finsk bibel- och samtalsgrupp i förs.h, A-M Hästabacka medv.

Musikfest i Helsingfors i maj
Över 4 000 sångare från olika
orter i Finland har redan anmält sig till Kyrkans musikfest
i Helsingfors. Den landsomfattande musikfesten ordnas
den 19-21 maj och fyller Helsingfors centrum, Senatstorget och domkyrkan med musik. Konserter ordnas också
i andra kyrkor i Helsingfors.
Oratoriet Händels Messias
samlar 900 sångare till Senatstorget på lördag kväll den
20 maj. Sångarna har på olika håll i Finland övat Halleluja
och andra populära delar av
verket. Messiasoratoriet som
leds av Seppo Murto framförs av Storkören tillsammans med solister och Lojos
stadsorkester.

Svenskt program

Lördagen den 20.5 kl. 15.30
firas mässa i Helsingfors
domkyrka . Närmare 200
sångare från Finlands svenska kyrkosångsförbund framför Then Nya Pingstmessan av
Timo Kiiskinen. Then nya
Pingstmessan beställdes av
Kyrkosångsförbundet för
Kyrkomusikfesten 2015.
Verket är en komplett musikalisk helhet för en festlig
mässa, där den röda tråden

900 sångare kommer att framföra Händels Messias på Senatstorget. Foto: Kyrkans
musikfest
består av de bekanta mässmelodier som sjungs i gudstjänsten varje söndag – Kyrie,
Gloria, Sanctus och Agnus Dei.
Till dessa satser har Kiiskinen
fogat flerstämmiga kör- och
orkesterarrangemang, förspel och mellanspel och på
så sätt byggt ut gudstjänstmusiken till ett genomkomponerat musikkonstverk.
Församlingen sjunger med
i nästan alla delar av mäs-

smusiken. Precis som i alla
gudstjänster ingår även flera psalmer i praktfulla körarrangemang, bland annat
Sanningens Ande, Ljud högt
du psalm att lova och Herren
vår Gud är en konung. Markus
Malmgren sitter vid orgeln.
Andra instrumentalister är
Timo Kiiskinen och studeranden från Sibelius-Akademin. Nina Kronlund dirigerar kören och som liturg

fungerar Johan Westerlund.
Publiken är särskilt välkommen till den här mässan, festens främsta svenskspråkiga inslag!
Tidigare samma dag firas
en tvåspråkig veckomässa i
Gamla kyrkan under temat
”Kör för alla”. Musiken leds
av Jan Hellberg med husband.
På lördagskvällen firas orgelmässa Missa surrexit Christus i Johanneskyrkan.
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MARKNAD

LEDIGA TJÄNSTER

ÖNSKAS HYRA
Hemflyttande diplomatfamilj
önskar hyra 4 rok från 1.8.
Gärna i centrala Helsingfors.
Tel 050-5993855
Högskoleutbildat och rökfritt
par önskar hyra
radhuslägenhet i Kvevlax.
Två eller tre rum och kök.
Tel: 0445285768 /
0405887148
Hej! Jag är en pålitlig 22 årig
tjej från Karis som studerar i
yrkeshögskolan Diak
(Helsingfors) till
socionom-diakon.
Hyresbostad önskas hyras i
Helsingfors regionen.
Max hyra: 600 €/mån
Tel: 0503547182
Kvinnlig läkare önskar hyra
etta i Åbo nära TYKS från 1.5.
SMS 050-5707234

Önskas hyra 4h+k i
Helsingfors/Esbo f.o.m
maj/juni.
Vi är en 4 pers. familj som
flyttar från Vasa p.g.a. jobb.
Skötsamma, röker ej, inga
husdjur. Tel: 045-3209404

UTHYRES
Tvåa i centrum av Vasa
(Skolhusgatan). Hyra 600
e/mån + vatten (25 e).
Tel:0503224378/Nina
Tvåa med bra läge i Åbo
uthyres fr.o.m. juni för
sommaren eller för längre tid.
Nyrenoverad.Inglasad
balkong. Bra planlösning. Tel.
0500-368456.

KÖPES

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
















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

DIVERSE
Charmige dvärgtaxen Hugo
söker dagmatte/husse 3-5
vardagar/vecka i Munksnäs/
västra/centrala Helsingfors.
Gärna promenader men viktigast är sällskap. Andra hundar
går bra. 0504092346

Köpes dödsbon samt källar- och vindstömningar. Ring
Stefan 0400313970 Esbo































LEDIGA TJÄNSTER
Korsnäs församling är en svenskspråkig församling på den
sydösterbottniska kusten. Vi lediganslår ett vikariat som

DIAKON/DIAKONISSA

Matteus församling

för tiden 6.9.2017 - 28.5.2018. Eventuellt kan en förlängning
bli aktuell. Behörig diakon/diakonissa avlönas enligt kravgrupp 501 i kyrkans kollektivavtal. Om vi inte får behörig
sökande, kan också någon med annan lämplig utbildning
och erfarenhet komma i fråga. Den som väljs till tjänsten
bör vara konfirmerad medlem av Finlands ev. luth. kyrka.
Ansökningar riktas till Kyrkorådet i Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37, 66200 Korsnäs och bör vara oss tillhanda
senast den 13.4.2017. Den som antas till vikariatet bör uppvisa lagstadgat straffregisterutdrag. Närmare upplysningar
ger diakon Hanna Östman, tel. 044-4101825 eller khde Guy
Kronqvist, tel. 044-4101821.
Kyrkorådet

STIPENDIUM

Otto A. Malms
donationsfond
utdelar stipendier för verksamhet som främjar
folkbildning och allmänt väl
Stipendierna kan beviljas personer, organisationer
eller arbetsgrupper. Ansökningarna med bilagor (kort
projektplan, budget, den sökandes eller den projektansvariga personens CV) sänds i elektronisk form
via stiftelsens webbtjänst (adress http://www.ottomalm.
fi). På webbsidorna ges också noggrannare anvisningar. Ansökningstiden är 1-30 april 2017. Mottagarna av
stipendier underrättas per brev före utgången av juni.

anställer diakon / diakonissa

Köpings pastorat i Västmanland, Sverige
söker

Präst 100 %
Vi söker en svensktalande präst
till vårt pastorat som ligger vid sjön Mälaren,
ca 15 mil väster om Stockholm.
Ansökan senast 2017-04-20
Läs mer om tjänsten på
www.svenskakyrkan.se/koping

En tjänst för diakonin i Matteus församling förklaras ledig att sökas senast den 7.4.2017 kl 16. En fritt formulerad ansökan riktas till Församlingsrådet i Matteus församling, och inlämnas till kyrkoherdeämbetet i Matteus
församling, adress Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors.
Av de sökande förutsätts av kyrkostyrelsen fastställd behörighet. Matteus församling verkar i östra Helsingfors
med utmanande behov inom diakonin. Vi uppskattar
därför om de sökande har kännedom om situationen i
Helsingfors, erfarenhet av handledning av frivilliga och
utåtriktat arbete, utveckling av verksamhetsmetoder
inom diakonin samt kännedom om det som Cablemetoden innebär.
Närmare information lämnas av kyrkoherde Stefan
Forsén, tel. 09 2340 7310.
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INKAST FREDRIK PORTIN

SKÖTSEL BERÖM

PSALMBOKSTILLÄGGET KRITIK

Sexuellt
utnyttjade barn

Finland
hundra år

Materialism är inte förnyelse

20 procent av världens barn har blivit sexuellt utnyttjade.
Den siffran är fruktansvärd, men
kanske även trolig. Det kan till exempel upplevas mer än sannolikt att
man påträffar ett högt antal utnyttjade i fattiga och krigshärjade områden i världen. Så trots att jag vill gråta när jag hör
den siffran, så kom den inte som någon chock för
mig. Chocken kom däremot när jag fick veta att
20 procent även är siffran för Sverige.
När jag hörde det var min första tanke att det
inte kan stämma. Jag bor för tillfället i Göteborg,
och om siffran var korrekt skulle vart femte barn
i min dotters dagisgrupp ha blivit sexuellt utnyttjad. Eller var det kanske så att statistiken hade lite luft i sig? Räknas också sådana fall när någon
äcklig gubbe på staden gjort olämpliga kommentarer till ett barn som ett sexuellt utnyttjande?
Siffran kunde inte bortförklaras. I undersökningen som statistiken byggde
på svarade 20 procent av
de intervjuade att de som
barn ”övertalats, pressats
eller tvingats till att onanera åt någon, ha sex med
någon, att någon försökt klä
av dem eller tagit på deras
könsdelar fast de inte ville”. 20 procent av barnen i
det land som jag bor i har
faktiskt blivit sexuellt utnyttjade!

Hemma vid köksbordet har
många världshändelser gåtts
igenom under årens lopp.
Även saker på nära håll har
kommit på tal.
Det är att min andra hälft
och jag i samband med bilutflykter har svängt av och
vandrat vid kyrkor och
gravgårdar i svenska Österbotten.
Främst har det varit på
sommaren men även vintertid. Nog måste man ge ett
stort plus till alla dessa församlingar som håller sina
kyrkor och gravgårdar i så
bra skick.
Vi har även lag märke till
att krigargravarna sköts om
på ett bra sätt.
Fina sommarblommor
som sedan byts ut till mera
höstliga blommor har vi sett
på dessa gravar. I maj månad firas de stupades dag.
Nu när Finland firar
hundra år av självständighet kom vi att tänka på dem
som tvingades sätta livet till
för vår självständighet.

”Om vi som
vuxna inte
pratar om att
övergrepp mot
barn är vanliga,
riskerar vi att
skapa en verklighet där vi lever i en trygg
okunskap.”

Jag tittade då på statistiken
för Finland. Den var svårare
att hitta. (Pratar man eventuellt mindre om denna fråga i Finland?). Det jag hittade var en undersökning som
hävdade att 6,8–12,3 procent av finländska barn
har blivit sexuellt utnyttjade. Även den siffran är
chockerande. I en normalstor skolklass i Finland
finns det lite över 20 barn. Två av dem skulle i så
fall enligt denna statistik ha blivit sexuellt utnyttjade. Trots att siffran var mindre borde även den
radikalt tvinga oss att omvärdera vår grundläggande bild av samhället.
Varför pratar vi inte mera om detta fruktansvärda problem? En förklaring är naturligtvis att
pedofili är kopplat till ett stort socialt stigma och
att man därför är ovillig att anklaga någon i onödan. Men varför ska vi vara mer villiga att sätta
en vuxens heder framom ett barns säkerhet och
trygghet? Är inte vårt första ansvar som vuxna
att försvara barnen?
Om vi som vuxna inte pratar om att övergrepp mot barn är vanliga, riskerar vi att skapa en verklighet där vi lever i en trygg okunskap. Men det är en verklighet som är långt från
den som otaliga barn tvingas genomleva. Just nu
finns det i vår närhet barn som gråter av rädsla
för att en vuxen åter ska tvinga sig på hen, och
det barnet kommer att förbli gråtande så länge
som vi vuxna kan leva i en annan verklighet.
(Om du vill veta mer, googla ”Detta borde alla
veta om sexuella övergrepp mot barn”).
Fredrik Portin, präst som försöker bli teolog.

Karl-Erik Sundin
Sundom

Amanda Carlshamre som är förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga är i en
kolumn i Kyrkans Tidning trött på att behöva
försvara organisationens existens för äldre.

de handlingsprogram är inte förnyelse utan byråkrati.
Själva sångurvalet i PT väcker inga känslor hos mig, men
två fakta kvarstår: oförskämt
många alster härrör från PTkommittén själv och dess
närmaste krets (det finska
PT är ännu sjufalt värre i det
här avseendet!) och i motsats
till 1970-talsföregångarna är
urvalet i PT 2016 nästan helt
oförankrat i kyrkligt bruk i
vår tid. Den stab av sakkunniga och referensgrupper som både Björn Vikström
(i KP 16.3.) och arbetsgruppen för PT (KP 16.2.) hänvisar till är ingen bred förankring utan en skendemokrati:
hela staben är ju rekryterad
ur samma inre krets!
”Inte slår man ju nytt vin i
gamla läglar” hette det i biblisk tid, och med rätta. Däremot ställer varje vingård en
liten del av varje vinskörd
i lager. Bara en bråkdel av
det lagrade vinet blir s.k. årgångsviner – det mesta blir
ättika – men de få partier som
förädlas med åren blir dyrgripar som kan rädda vingården från undergång under år
av dåliga skördar. SÅ fungerar traditionen – man förnyar den inte, utan den förnyas. Agnar skiljs odramatiskt
från vetet genom att det håll-

bara består och trender förgår. Psalmboken är ett officiellt dokument, vars status
är och ska vara överlägsen
även den populäraste sångsamling. Därför är det missbruk att konservera trender
i psalmboken. Att späda ut
psalmboken i – som det förefaller – ytterst smalt ideologiskt syfte är inget annat än
officiellt sanktionerad propaganda.
PT är ett (men bara ett) uttryck för kyrkoelitens mission att förnya kyrkan till
döds. Kyrkans 4 miljoner
medlemmar borde uppmuntras att ihärdigt sjunga
sina få men högt älskade
och av traditionen förädlade
sånger, i ständigt nya tappningar givetvis, för och med
nya generationer av psalmsångare. Så skulle psalmskatten med tiden förnya sig själv.
Istället sätter man sig bryskt
över traditionen och ympar
med byråkratiskt våld nytt
vin – helt obeprövat material – bokstavligen in i den
psalmbok vars sångurval endast getts 30 år, en enda generation(!), på sig att mogna
och förädlas.

Markus Malmgren
Esbo

ASYLBESLUT DISKUSSION

SAMKÖNADE FÖRTYDLIGANDE

En diskuterande kyrka

Inte borgerlig
vigsel i kyrkan

Negativa asylbeslut kommer
att läsas upp i gudstjänsten
under fastan i bland annat
Matteus församling dit jag
hör (KP 11/2017). Jag är inte säker på att detta är rätt
sätt och rätt plats att ta ställning i en viktig fråga, men
kanske det är så här kyrkan bör agera för att kännas relevant. Det finns säkert flera aktuella politiska ställningstaganden som
kyrkan skulle kunna ta sig
an. Själv tycker jag kyrkan
borde klämta i kyrkklockorna och väcka opinion mot
försvarsmaktens miljardinvesteringar i nya krigsflygplan. Dessa miljarder skulle behövas för folk som har
det svårt både här hemma
och i utlandet.
Historiskt sett har de
nordiska länderna känne-

UNGA IFRÅGASATTA UPPSLITANDE DEBATT
”Svenska kyrkan
behöver Svenska
Kyrkans Unga!”

Mikaela Westerling-Nylund styrker (KP 16.3.) det
jag hävdat: psalmbokstillägget är åter ett av dessa dyra, skattefinansierade projekt som genomdrivits av en
andlig överklass med självpåtagen rätt att definiera vad
slags språk kyrkans medlemmar bäst förstår. Det är
MW-N som segregerar både kyrkfolk och musikstilar, inte jag.
Så många är insyltade i
att antingen sy eller lovprisa kejsarens nya kläder att
dessa likasinnade varken vill
eller förmår se att kejsaren
ofta är naken. Det gör däremot tiotusentals av de skattebetalare som står för räkningen och inte fattar till vilken nytta. Finansieringsbasen för den exklusiva andliga
hobbyverksamheten utarmas när dessa drar sin slutsats och lämnar kyrkan. Och
det är givetvis inte de som
ger respons till BV på hans
tjänsteresor (se KP 16.3.).
BV slår in öppna dörrar,
när han upplyser mig om
behovet av förnyelse. Han
vet mycket väl, att jag är allt
annat än en motståndare till
förnyelse. Men att påtvinga
kyrkans medlemmar och
yrkeskår ständigt nytt material och kostnadskrävan-

tecknats av frihet att säga
sin åsikt och möjligheter
till debatt.
Detta om något borde vara en självklarhet för kyrkan att följa. Jag hoppas
därför att församlingarna ger regeringspartiernas
representanter möjligheter att motivera asylpolitiken samt Migrationsverket tillfälle att kommentera
asylbesluten. Sist men inte
minst bör församlingsborna också kunna komma till
tals. En dylik öppet diskuterande kyrka skulle kunna
ge oss något nytt och viktigt
– bort från opinioner som
inte förstår varandra.

Torsten Winter
Helsingfors

OPINION

”Personer jag räknat som mina vänner har
mer eller mindre sagt upp bekantskapen
med mig efter boken.”

Skicka insändare till:

Patrik Hagman konstaterar i tidningen Dagen att
det kostat på att sticka ut hakan och ifrågasätta de lutherska trossatserna med boken ”Inte allena
– varför Luthers syn på nåden, Bibeln och tron inte räcker”.

Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall. Insändarnas längd är högst 1 200
tecken. Redaktionen
förbehåller sig rätten att
förkorta insändarna.

E-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi

I förra KP återgavs min
kommentar i tidningen
Åland gällande Mariehamns
kyrkoråds beslut att möjliggöra en kombination av
borgerlig vigsel och kyrklig
förbön för samkönade par
i kyrkorummet. Jag håller
fast vid bedömningen att
det är bra att man sökt kreativa lösningar i en laddad
fråga, och avstår från kyrklig vigsel.
Däremot vill jag precise-

ra att min rekommendation är att borgerlig vigsel
inte sker i kyrkorummet,
utan i annat lämpligt utrymme.
Det här har ju varit praxis även när det gällt heterosexuella par.

Björn Vikström
Biskop

NÄSTA VECKA tittar vi på hur vårdreformen påverkar
familjerådgivningen.

Påskresa

12 – 17.4

Lediga rum

www.raitismaja.fi

vecka 14

0400 126 830

Om Jesus kommer till fullmäktige för att lösa politikernas problem, är han en uppenbarelse.
Om politikerna själva kan besluta något, är det ett mirakel.

NÄRA DIG I VANDA
Martin Andergård
Hotelldirektör
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Thi Mem Vu
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Allan Buss
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Fotograf
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Jean d´Amour Banyanga

Ha Hoang

Software Engineer

Ekon.mag., försäljare

Pensionär, hälsov.mag.
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Stefan Hauk

Jani Kiviaho

VH
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Ulla-Stina Palomaa

IT-arkitekt
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Solveig Halonen
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Melker Olenius

Studerande

VD, pensionär
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Marianne Sieviläinen

Barn- och ungdomsledare

Patrik Karlsson

Pensionär

Karolina Mikkonen

Fredrika Fellman
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Guy-Erik Baarman

Fil.mag.
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Per-Erik Aura

Fil.mag., pensionär
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Jan-Erik Eklöf
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Product Manager
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Håkan Sandell
Tekn.lic.
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Berit Selenius

Pensionär, verksamhetsled.
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EN HÖGKLASSIG
ÄLDREOMSORG
ÄR EN HEDERSSAK

Annonsen betald avSFP i Vanda
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