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”Förtvivlan över 
en situation när 
den moraliska 
kompassen in-
te stämmer med 
kartan är en ge-
nuin kraft.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vad får en präst 
egentligen säga?

det började med en väl bevakad de-
portering av en grupp afghaner och 
den stöddemonstration som ordnades 
spontant, och där en hel rad präster 
och pastorer syntes i ämbetsdräkt.

Synligast och ljudligast av alla var 
prästen Marjaana Toiviainen, som 

personligen fungerade som ombud för en berörd 
familj. I offentligheten fick hon –tog hon – rollen 
som civil motståndspräst. Reaktionerna lät inte 
vänta på sig. Både de blint hatiska trollen och de 
mer moderata skeptikerna vaknade. Var aktionen 
rätt av henne som präst, av alla andra som präster? 

Än en gång drogs likhetstecknen mellan präst 
och kyrka, och en sannfinländsk riksdagsman 
dundrade ilsket ut ur densamma för att han ”fått 
nog av den finländska kyrkans anarki”. Synligt, 
ljudligt. Toiviainen svarade häromveckan med 
att avisera på sin privata Facebookprofil att hon 
fått nog av Finland och lämnar landet. Med tu-
sentals vänner var det privata inlägget snabbt en 
offentlighet också det.

mycket HandLar om dessa symboliska handling-
ar, frukten av en övertygelse och åsikt. Men vilka 
har rätt att uttrycka dem? Också prästen? Ock-
så i det fall åsikten går stick i stäv med det egna 
kollektivets offentliga, myn-
digheternas linje, eller rent-
av lagens? 
Den frågan ställs i helgens 
Helsingin Sanomat.

Forskaren Leena Sorsa vid 
Kyrkans Forskningscentral 
välkomnar asyldiskussionen 
som en kritisk sådan som be-
hövs i vårt samhälle. Även om 
kyrkan rätt sällan gått emot 
statens linjedragningar så har 
det hänt tidigare, till exem-
pel när biskoparna i 1990-talets ekonomiska de-
pression tog ställning för välfärdssamhället, mot 
en hårdnande marknadsekonomi. Hon slår ock-
så fast att kyrkans medarbetare i dag har en större 
yttrandefrihet än någonsin. Det är positivt.

intreSSant nOG väljer HS att pejla även ex-minister 
Päivi Räsänens åsikter. Hon fick ordentligt stryk för 
sina stick-i-stäv-övertygelser i abortfrågor, när hon 
valde att luta sig mot Bibeln mer än mot lagen för att 
ge läkarna samvetsfrihet. I det fallet möttes hon av 
tystnad från kyrkans sida, påpekar hon. Hennes fall 
kompliceras av att hon samtidigt var minister, men 
visst är man tvungen att ge henne rätt i sak. I vilka 
frågor är det rätt att ha en egen moralisk diskurs?

FörtvivLan över en situation när den moraliska 
kompassen inte stämmer med kartan är en ge-
nuin kraft, sprungen ur det genuint mänskliga. 
Orkar man lägga polariseringen och enögdheten 
– och den egna sårade stoltheten – åt sidan är ci-
vilt motstånd under fredliga former ett immun-
försvar som skyddar den gemensamma kroppen, 
inte skadar den. Indignation kan få till stånd nöd-
vändig förändring. I den processen är det natur-
ligt att kyrkan, och kyrkorna, finns med i form 
av medlemmar som lever och bidrar till det sam-
hälle de är en del av. Med prästkragar eller utan.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Jag tillåter mig att våga drömma

– Det var så naturligt att dricka när jag 
var ung. Jag tänkte aldrig på att jag drack 
för mycket eller på att jag ibland drack 
för att bedöva mina känslor. Men i dag 
ser jag på det så här: kroppen samlar 
minnen. Om man har varit med om då-
liga saker så mår man inte så bra. Man 
ska inte vistas för mycket i det förflut-
na, men man kan plocka saker därifrån 
och använda dem. 

Eila Saapunki är nyutbildad erfaren-
hetsexpert och ska i framtiden kun-
na utnyttja sina egna erfarenheter av 
missbruk för att kunna stöda andra 
som kämpar med samma problem. 
När utbildningen avslutades i april bi-
drog hon med en performance, Från 
mörker till ljus.

– När jag funderat på varför jag själv 
hamnat i missbruk har jag kommit 
till att det handlar om ljus och mör-
ker. Kanske jag var tvungen att vara 
i mörkret för att hitta rätt, bli av med 
min stolthet?

När man inte har tillräcklig själv-
känsla blir man stolt, menar hon. Stolt-
heten lappar på och döljer den bristan-
de självkänslan.

– Så har det varit för mig. Men nu 
har den stoltheten ramlat av mig, bit 
för bit. Jag har blivit mer ödmjuk inför 
mig själv och inför det som sker i livet. 
Jag behöver inte spela teater längre, jag 
får vara mig själv. Jag är ärlig. Jag kän-
ner ofta att jag varit för ärlig. Men vad 
har jag att beskydda? Jag vill gärna va-
ra öppen, och jag är inte i problemen 
längre, jag är på väg.

Saknar stadiga rötter
Eila Saapunki är född i Kuusamo och 
växte upp i Rautio i norra Österbot-
ten. Hennes familj hade ett jordbruk 
med kor, höns, katter och en hund. 
Hon var nästyngst i en familj med åt-
ta barn, och med en pappa som bygg-
de hus och ofta åkte land och rike runt 
medan mamman stannade hemma 
med barnen.

När hon var åtta år inträffade hen-
nes första stora livsförändring: famil-
jen rev upp bopålarna och flyttade till 

Sverige. När Eila Saapunki började i 
andra klass i Finspång, nära Norrkö-
ping, kunde hon ingen svenska.

– Min föräldrar lärde sig aldrig språ-
ket, och jag och min bror bodde hem-
ma när de äldre syskonen flyttat ut. 
Jag minns hur de kunde komma till 
mig med en lapp från någon myn-
dighet och be mig översätta den. ”Ni 
kan ju svenska”, sa de, de förstod in-

te att jag inte kunde en sådan svens-
ka. Och jag vågade inte säga att jag 
inte förstod.

Hon har flyttat mycket i sitt liv, bott 
bland annat i Norrköping, Pyhäjoki, 
Uleåborg, Stockholm, Limingo och 
Ekenäs. Hon har plockat ihop kom-
ponenter till färgteven, jobbat som 
vårdbiträde i Stockholm, gått konst- 
och fotoutbildningar och blivit kera-

Jag behöver inte prestera. 
Jag behöver inte ha bråt-
tom. Jag behöver inte 
spela någon annan än 
jag är. Eila Saapunki fann 
friheten i att vara sig själv 
när hon klarade av att 
sätta punkt för sitt miss-
bruk.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
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Bidrag till Kristinestad och Korsnäs
UnderStöd. Kyrkostyrel-
sens plenum har förde-
lat sex miljoner euro i bygg-
nadsunderstöd till försam-
lingarna. 

I Borgå stift fick Eckerö, 
Kimitoöns, Korsnäs, Salt-
vik och Sund-Vårdö för-
samlingar och Kristinestads 
kyrkliga samfällighet statlig 
finansiering för sammanlagt 
åtta olika projekt. De störs-
ta summorna tillföll Kristi-

nestad (1,1 miljoner euro) 
och Korsnäs (410 000 euro) 
för kyrkorenoveringar.

– Vi fick mycket peng-
ar, men vi hade hoppats på 
mer, säger kyrkoherde Da-
niel Norrback. Det blir kne-
pigt att få finansiering för 
resten. 

Kostnadsförslaget på re-
noveringen av kyrkan går på 
2,5 miljoner euro och sam-
fälligheten hade hoppats 

på att få 70–80 procent av 
kostnaderna i bidrag. Nu 
fick man inte ens hälften.

– Nu kommer det an på 
kyrkorådet att ta ställning 
till hur vi ska lösa finansie-
ringen. Renoveringen kan 
inte lämnas på hälft, så det 
blir antagligen att ta mer 
lån, säger Daniel Norrback.

Renoveringen av kyrkan i 
Kristinestad ska vara slut-
förd på sensommaren.

Kyrkostyrelsen beviljade 
också sammanlagt 161 000 
euro i stöd till kyrkliga orga-
nisationer. Stöden ligger på 
samma nivå som tidigare år, 
men antalet ansökningar var 
i år betydligt fler än tidigare. 
Bland de organisationer som 
fått understöd finns svensk-
språkiga Förbundet Kris-
ten Skolungdom, Förbundet 
Kyrkans Ungdom, Kran och 
Retreatstiftelsen.

Jag tillåter mig att våga drömma

mikartesan. När hon studerade konst 
i Limingo hade hon bott i Stockholm 
i tio år.

– Det var en chock att komma från 
en storstad till en liten by där kossor-
na sprang omkring i hagen. Men när 
chocken lagt sig och jag bestämt mig 
för att stanna kvar i åtminstone ett år 
fick jag en känsla av att en pusselbit 
föll på plats. Jag kände: jag är ju finsk!

eiLa SaapUnki 
vill se framåt, 
men påminner 
om att vi inte 
vet något om 
morgondagen. 
Klokast att leva 
här och nu.

PROFILEN: EILA SAAPUNKI  
”Jag gick in i mitt eget mörker 
och möttes av ljus.”

EILA SAAPUNKI

NYUTBILDAD ERFARENHETSEXPERT 
MED EGNA ERFARENHETER AV AL-
KOHOLMISSBRUK.

FAMILJ: SEXTONÅRIG SON.

BOR I HANGÖ. ÄR AKTUELL MED 
KONSTUTSTÄLLNINGEN ”ATT VÅGA” I 
GALLERIET I HANGÖ BIBLIOTEK DEN 
29.5–16.6.2017.

Smygande sjukdom
Ändå förde livet henne några år sena-
re till Ekenäs, där hon träffade pappan 
till sin i dag sextonåriga son.

– Jag hade aldrig förr varit i Västny-
land, men genast när jag steg av tåget 
visste jag: det är här jag ska vara.

Hon trivdes i Ekenäs. Då sonen skulle 
börja i skola flyttade de till Hangö, och 
hon trivdes där också. Hon gick film- 

och videolinjen vid Evangeliska folk-
högskolan i Hangö.

– Det var där jag blev frälst.
Men trots att hon vittnade om Jesus 

och hade många järn i elden var hen-
nes alkoholförbrukning periodvis pro-
blematisk.

– Det är en sjukdom som kommer 
smygande, du blir inte alkoholiserad över 
en dag. För tre år sedan insåg jag att det 

gått så långt att jag inte kunde fortsätta 
som förr. Jag köpte öl nio på morgonen 
och kunde dricka två veckor i sträck, ut-
an uppehåll. Då gör man ju inte så mycket 
mer än dricker. Jag kröp inte omkring på 
golvet, men jag var smålullig hela tiden.

Hon var i botten, både fysiskt och psy-
kiskt. Hon vågade inte läsa Bibeln. Men 
när hon sökte sig till den lokala A-kli-
niken fick hon hjälp genast, först med 
avgiftning och sedan med en längre pe-
riod av terapi. Ett återfall har hon haft, 
men nu har hon inte druckit en drop-
pe på två år.

– Jag har försökt sluta kräva så myck-
et av mig själv och av andra. Nu har jag 
kommit ett steg framåt, och det är bra 
med det. Päivä kerrallaan, en dag i sän-
der. Det gäller att leva här och nu. När 
jag drack var jag ganska flyktig, jag var 
inte där för mina närmaste. Nu försöker 
jag verkligen lyssna när någon kommer 
och pratar med mig.

Våga drömma, våga önska
Hon återkommer ofta till sin längtan efter 
att använda sig av de erfarenheter hon har.

– Jag har ofta känt den heliga Andens 
kraft, jag vet att jag inte är ensam. Jag har 
bett så många gånger: Använd mig, jag 
vill vara ditt verktyg! Men jag tror att jag 
måste se vart min egen väg leder innan 
jag vet vad jag ska göra.

Hon säger att när en missbrukare slu-
tar dricka förändras också hennes sätt 
att tänka.

– När jag drack hade jag en viss bild av 
mig själv och andra, och när jag slutade 
gav jag upp de bilderna. Jag lärde mig att 
skilja på de bilder som var bra för mig 
och de som inte var bra.

Sjukdomen har inte försvunnit någon-
stans, den finns kvar, men med stöd av 
en kamratgrupp kan hon vara nöjd med 
det liv hon lever just nu. Hon känner an-
svar för sitt eget helande.

– Det är jag som måste göra jobbet.
För henne har det varit viktigt att vå-

ga drömma och önska sig saker, våga tro 
på att de kan bli sanna.

– Jag tror att jag är här av en anledning. 
Jag tror att jag har en uppgift.

kriStineStadS kyrka. Foto: Sara Bondegård/KP-arKiv
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Kors i Pargas som smycke
Ett smycke som föreställer det kors som kronar Par-
gas kyrka har tagits fram i Pargas. Smycket, som fått 
namnet Ljusets kors, är ett samarbete mellan en guld-
smedsaffär, Väståbolands finska församling och Juho 
Kopperoinen. Samarbetet inleddes sommaren 2016 då 
Åbo stifts biskop Kaarlo Kalliala besökte olika företa-
gare i Pargas.

Smycket görs i silver och guld och det tillverkas både 
som hänge och som pins.

Patrick Tiainen 
tar paus
Patrick Tiainen, som 
grundat rörelsen Word 
of faith eller Uskon sa-
na i Karleby, tar timeout 
från sin verksamhet som 
evangelist. I ett inlägg 
på Facebook skriver han 
att en olycka fått ho-

nom att in-
se hur trött 
han är.

På sin 
officiella 
Facebook-
sida skriver 
Tiainen att all 
utveckling som 
skett inom rörelsen in-
te varit god. ”Min egen 

brist på erfa-
renhet av le-
darskap och 
det att jag 
så snabbt 

blivit utsatt 
för en väldig 

mängd åsikter 
har säkert aktive-

rat omogna defenser hos 
mig själv”, skriver han.

Tiainen poängterar 
att han står bakom allt 
han sagt och att han in-
te misstror sitt kall. Just 
nu är hans plan att förbe-
reda en evangelisations-
kampanj i Kenya.

Patrick Tiainen försäk-
rar att församlingens ar-
bete fortsätter som förr 
även om han inte är med.

EVANGELIST KARLEBYSMYCKE VÄSTÅBOLAND

– Bäst att jag inte säger något.
– Den bokstavskombinationen var 

nog en svordom.
– Det tog mig ett år att känna mig 

bekväm med det, och då använder jag 
det varje dag.

– Det har gjort mitt jobb lättare än 
förr.

Det här är kommentarer om de da-
torprogram inom fakturering- och lö-
neräkning som alla församlingsanställ-
da har lärt sig att associera med Kyr-
kans servicecentral, alltså Kipa.

Under de tio år som Kyrkans service- 
central funnits har den kostat kyrkan 
drygt 36 miljoner euro, varav 18 miljo-
ner varit förlust. Förlusterna har varit 
så stora att servicecentralen har inlett 
samarbetsförhandlingar. I början av år 
2017 kom de sista församlingarna med 
– många av dem mot sin egen vilja.

Esse församling, som hör till Peder-
sörenejdens kyrkliga samfällighet, hör 
till nykomlingarna.

– Smidigare har det inte blivit, sä-
ger Kaj Granlund, som är kyrkoher-
de i Esse.

Sitta vid datorerna?
Kyrkans servicecentral erbjuder för-
samlingarna, de kyrkliga samfällighe-
terna, stiften och kyrkans centralfond 
tjänster inom bokföring och löneräk-
ning. Centralen har cirka 300 kunder 
och det finns en filial för svenskspråkig 
service i Borgå. I praktiken kan kontak-
ten till Kipa till exempel handla om att 
en anställd bokför ett kvitto med hjälp 
av Kipas datorprogram, varpå kvittot 
elektroniskt färdas vidare till en eko-
nomienhet inom samfälligheten, däri-
från till kyrkoherden för godkännande 

Det blev inte mindre 
jobb, men det 
fördelades på fler
KIPA. Svårt, trögt, sämre än förr, bättre än förr. Åsik-
terna om de datorprogram som tvingats på försam-
lingarna via Kyrkans servicecentral varierar. Masto- 
dontprojektet har gått kraftigt på minus – och i framti-
den väntar antagligen högre avgifter. Var det så här det 
skulle gå?

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

”Det har gått med enorm förlust, och det betyder i praktiken 
att vi kan vänta oss höjda avgifter.”
Helene Liljeström

och sedan till slutdestinationen, Kipa.
Församlingarnas feedback har inte 

varit nådig under de år Kyrkans ser-
vicecentral varit verksam. Många för-
samlingar hade redan välfungerande 
system för samma tjänster, och kände 
att de bytte till något sämre.

– Tidigare gick vi till ekonomikon-
toret och gav dem en bunt papper, nu 
lägger vi tid på den hanteringen själva, 
säger Helene Liljeström, kyrkoherde i 
Sibbo svenska församling.

Också Kaj Granlund tycker att da-
torarbetet tar mer tid än förr.

– Ibland tänker jag att Kyrkostyrel-
sen kanske tycker att vi ska sitta vid 
datorerna. Den känslan får man. Man 
får höra: ”Det här tar så lite tid, det här 
tar så lite tid.” Men när det är många 
saker som tar lite tid så är det bort från 
något annat, säger Granlund.

Röstade emot
Var det så här det skulle gå? Helene Lil-
jeström satt med i kyrkomötet då be-
slutet om att alla församlingar skulle gå 
med i Kyrkans servicecentral fattades.

– Vi var ganska starkt emot Kipa i den 
svenska gruppen. Första gången kyrko-
mötet röstade om Kipa gick det inte ige-
nom, sedan anställdes konsulter som 
skulle göra påverkansarbete. Vi fick ma-
terial som visade hur dumma vi var om 
vi inte röstade för. Jag röstade emot bå-
da gångerna, säger Liljeström.

Hon påpekar att de planer som i ti-
den presenterades för kyrkomötet in-
te blivit av.

– Det blev till exempel betydligt färre 
Kipa-enheter än vi trodde. Jag upplev-
de personligen att beslutet var styrt. Och 
det har gått med enorm förlust. Det be-

tyder i praktiken att vi i församlingarna 
kan förvänta oss höjda avgifter i framti-
den, säger hon.

Hon tror att en av orsakerna till att 
Kyrkans servicecentral väckt så myck-
et motstånd är att systemet bygger på att 
alla i församlingen ska använda det, till 
exempel för att godkänna fakturor inom 
sitt eget område. Ändå blir programmet 
rutin för ganska få.

– Det tar en hel del tid av alla som job-
bar i församlingarna. Ju oftare man gör 
något, desto bättre kan man det. Gör man 
det mer sällan blir det strul.

Problem med svenskan
Frej-Erik Sikström, ekonomichef i Kors-
holms kyrkliga samfällighet, har fyra 
års erfarenhet av Kyrkans servicecen-
tral. Han menar att vissa saker funge-
rar bättre än andra.

– Om man delar upp systemet i fak-
turahanteringen och personalsidan, 
så skulle jag säga att behandlingen av 
fakturor är något som de flesta är nöjda 
med. Vi skulle inte vilja gå tillbaka till 
pappersfakturor, säger Sikström.

Granlund håller med honom. Faktura- 
hanteringen är bra, det andra är min-
dre bra.

– Den logiska läsningen i program-
met är inte den bästa.

Svenskan är bedrövlig, det är de över-
ens om.

– Jag fick ett meddelande: överfört från 
aulan. Vad betyder det? Det vet jag fort-
sättningsvis inte, säger Granlund.

Frej-Erik Sikström berättar att de fått 
lära sig nya ord, men han är också rädd 
för att språket ska rättas till.

– När vi gick med i Kipa använde de 
ett helt nytt språk. Folk skulle lära sig 
det där, och nu när de försöker få det till 
sådan svenska som vi förstår här mås-
te vi igen lära oss nya ord, menar han.

– Men vi har haft gott samarbete med 
den svenska centralen i Borgå. Språk-
svårigheterna har också minskat med 
åren.

Om Kipa skär ner – vad då?
Granlund anser att det är oundvikligt 
att Kipa måste skära ner.

– Det går inte att bygga upp en per-
sonalenhet så att vi utökar antalet an-
ställda på Kyrkostyrelsen, medan vi i 
församlingarna tvingas dra ner. Vi kan 
inte leva i en sådan situation att vi har 
ett väldigt stort huvud och ingen kropp. 
Det är den här vägen det måste gå.
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Vasa avstår från fastigheter
Vasa kyrkliga samfällighet avstår från fyra fastigheter, 
antingen genom försäljning eller genom att säga upp hy-
resavtal. Det handlar om en klubblokal i Storviken, Päivä-
rantafastigheten i Sundom samt scoutlokalerna på Sto-
ra långgatan och Metviksgatan. Församlingarnas verk-
samhet i dessa utrymmen flyttar till samfällighetens an-
dra fastigheter. För att minska på kostnaderna överväger 
samfälligheten att avstå också från Dragnäsbäcks kyrka, 
bönehuset i Tervajoki, Skogsbergets församlingshem och 
församlingshemmet i Sunnanvik.

VERKSAMHETSUTRYMMEN VASA

Sikström oroar sig för hur det ska gå 
med servicen för de församlingar som 
gick med i Kyrkans servicecentral först 
i början av år 2017.

– Jag hoppas Kipa inte skär ner för 
mycket för tidigt. De måste ta hand om 
de nya församlingarna.

Har övergången till Kipa sparat er pengar?
– Det är svårt att säga hur det hade bli-
vit utan Kipa, men min känsla är att vi 
inte har kunnat spara, säger Sikström.

– Vi betalar mer för mindre, sam-
manfattar Granlund känslan i Esse.

Sikström tror att det hade varit möj-
ligt att spara mer, ifall mer av det arbete 
som nu görs på ekonomikontoret hade 
gått att skjuta över till församlingarna.

– Vi provade på det och det höll på 
att gå riktigt dåligt. Kyrkoherdarna fick 
så mycket arbete att det riktiga arbe-
tet höll på att bli ogjort. Hade vi kunnat 
göra det hade vi kanske kunnat spara, 
men det funkade inte. Men vi försökte.

Helene Liljeström berättar att när 
samfälligheten i Sibbo gick med för 
några år sedan var det många på eko-
nomisidan som gick i pension. Tanken 
var att de inte skulle ersättas och att för-
samlingen skulle spara pengar.

– Vi hade fått den bilden att det ba-
ra behövs en ekonomiansvarig, och det 
visade sig ganska snabbt att det inte var 
så. Det blev inte så mycket mindre jobb 
än förr, jobbet blev bara annorlunda. 
Så vi har varit tvungna att utöka eko-
nomipersonalen efterhand, och nu är 
vi nästan tillbaka i utgångsläget. Det 
har inte blivit billigare.

Nöjda i Hammarland
Hammarlands församling gick med i Ki-
pa i början av året. Där är de nöjda med 
förändringen.

– Det är bättre nu, det är smidigare, 
säger församlingens kanslist Inga-Lill 
Blomster.

Tidigare använde församlingen sig 
av en bokföringsbyrås tjänster, vilket 
krävde postning och bilresor. Nu går det 
mesta att sköta vid datorn.

– Vi har fått jättebra hjälp från Kipa-
personalen, de har varit jätteduktiga, 
säger Blomster.

Hon tror att församlingen i längden 
kommer att spara pengar tack vare Kipa.

– Tidigare betalade vi ju bokförings-
byrån. Själv har jag fått mer jobb än ti-
digare, men jag tror att det jämnar ut sig 
när jag blir van med systemet, säger hon.

månGa FörSam-
LinGSanStäLLda 
kommer dagligen 
i kontakt med 
Kyrkans servi-
cecentral – via 
datorn.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans 
servicecentral har inlett samarbetsför-
handlingar. Målet är att effektivera verk-
samheten och få bukt med förlusterna.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Sami Savilaakso, chef för Kyrkans service-
central, kan inte säga när samarbetsförhand-
lingarna kommer att vara slutförda.

– Vi förhandlar tills vi behandlat alla de frå-
gor som måste behandlas. Efter att förhand-
lingarna är slutförda gör arbetsgivaren upp en 
plan för hur de nuvarande arbetsuppgifterna 
ska omorganise-
ras. Ifall en del ar-
betsuppgifter inte 
längre ska skötas, 
försöker vi erbju-
da dem som nu ar-
betar med dem nya 
uppgifter. Först i 
det skedet vet vi 
om någon kommer 
att bli uppsagd.

Förhandlingar-
na gäller alla an-
ställda utom dem 
som arbetar med 
bokföring och lö-
neräkning. Till ex-
empel kundtjäns-
ten, de som jobbar 
med att utveckla 
verksamheten samt med administration be-
rörs av förhandlingarna. Vid den svenska en-
heten i Borgå berörs bara en person av sam-
arbetsförhandlingarna, de övriga arbetar med 
bokföring och löneräkning.

– Vi garanterar svensk service också i fram-
tiden, försäkrar Savilaakso.

I församlingarna finns en oro för att nedskärning-
arna ska påverka Kyrkans servicecentrals service. 
Tror du att det finns risk för det?
– Även om läget är utmanande just nu är vår 
personal välmotiverad då det gäller att ge kun-
derna den service de behöver. Jag tror att vi 
kommer att klara de här prövningarna och 
komma ut starkare på andra sidan och kun-
na utveckla vår service ännu mer i framti-
den, säger Savilaakso.

Han räknar med att Kyrkans servicecentral 
i framtiden kommer att automatisera funk-
tioner och utveckla program och system till-
sammans med församlingarna.

– Det här kräver samarbete samt föränd-
rings- och utvecklingsvilja också från för-
samlingarnas sida, påpekar han.

– Nu när alla församlingsekonomier är med 
i Kyrkans servicecentral tror jag att det finns 
bättre förutsättningar att utveckla verksam-
heten än det gjort tidigare.

Kyrkans servicecentral har som mål att ef-
fektivera funktionerna och den vägen göra 
de tjänster som erbjuds församlingarna lön-
samma. Målet är en inbesparing på 800 000 
euro per år.

Spara, 
effektivera, 
automatisera

KYRKANS SERVICE- 
CENTRAL (KIPA)

• Från och med början av år 2017 är 
alla församlingar anslutna till Kipa.
• Det innebär att församlingarna be-
talar Kipa för tjänster inom bokföring 
och löneräkning.
• Kipa har gått kraftigt på förlust. Som 
bäst pågår samarbetsförhandlingar 
som kan resultera i att 15 personer av 
en personal på 130 sägs upp.

”Det här kräver 
samarbete samt 
förändrings- 
och utveck-
lingsvilja också 
från församling-
arnas sida.”
Sami Savilaakso

ralf@berny.fi      tel. 0500-260 751

Getavägen 196 AX-22410 Godby  
www.stallhagen.com

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har 
bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004.
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Joakim Strand
Stödgruppen

Ett ödmjukt Tack.
Arbetet fortsätter!

ARVS- OCH 
FAMILJEJURIDIK
Bouppteckningar, arvskiften, 

testamenten m.m.

Aktia Bank Abp  
Private Banking  

Juridiska tjänster 
Helsingfors ,tfn 010 247 6313* 

Vasa, tfn 010 247 5185*
*Via fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min., från 
mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.

FÖRMÅNLIGSTE
Fönster
Dörrar

Inglasningar
Uterum

Se: www.exellent.fi

Oravais: 040-034 0093
Vasa: 040 767 0049

FÖRMÅNLIGASTE

0400 777 946 / Håkan Libäck
0500 465 167 / Anders Wikar

info@wltrecon.com

Det mesta inom byggnads. 
Även timmerpanelförsäljning.

Flygfältsvägen 286, 68500 Kronoby • www.wltrecon.com

– Det som slog mig när jag bläddrade ige-
nom verksamhetsberättelsen för fjolåret 
var att ni har en väldigt mångsidig verk-
samhet. Ni har en barn- och familjeverk-
samhet som når ut till väldigt många ka-
tegorier och åldrar. Ni har också ett ak-
tivt diakoniarbete och ett aktivt musik-
arbete, konstaterade biskopen när han 
öppnade visitationsstämman som hölls 
efter söndagens gudstjänst i Sockenkyr-
kan i Karleby. 

Samtidigt var biskopen noga med att 
påpeka att det i församlingar finns en risk 

Biskopen på visit i Karleby
viSitatiOnSGUdStjänSten HöLLS i Sockenkyrkan. Torbjörn Sandell bär korset och bakom honom går Gunilla Aarnio, Per Stenberg, Peter Kankkonen och biskop Björn Vikström (skymd).

för att man inte vågar trappa ner sam-
manhang och mötesformer som levt ut 
sin tid. 

– Ibland måste vi också hjälpa varan-
dra till att våga ta de där tråkiga beslu-
ten att lägga ner en verskamhet som inte 
lockar så mycket folk längre för att i stäl-
let kunna börja något nytt. Det hör till det 
normala i en levande församling att be-
hoven ändras och då ska vi också våga 
ta de förändringsbesluten när det krävs.

Per Stenberg som sedan två och ett 
halvt år är kyrkoherde i Karleby svens-

ka församling erkänner att just den här 
problematiken är utmanande.

– Som kyrkoherde är jag oerhört tack-
sam både över medarbetarnas och för-
samlingsbornas engagemang, och när 
ivern finns kan det vara svårt att stiga på 
bromsen. Samtidigt är behoven omätt-
liga och kyrkan har ju traditionellt va-
rit bra på att tillgodose behov som upp-
stått där samhället inte räckt till. Dessut-
om har vi ju ett unikt budskap att nå ut 
med om nåd och frälsning i Jesus Kris-
tus, säger Per Stenberg.

Också utmaningar
Även om Karleby svenska församling 
kunde uppvisa ett positivt ekonomiskt 
resultat för fjolåret så har som bekant 
både stat och kyrkor kämpat med mins-
kade skatteintäkter de senaste åren. 

Dels på grund av konjunktur- och 
sysselsättningsläge men också på grund 
av minskat antal församlingsmedlem-
mar. Inte heller Karleby svenska för-

samling har undgått den trenden.
Gamlakarleby och Karleby svenska 

församlingar sammanslogs 2004 och 
sedan dess har församlingen minskat 
med 727 personer för att i dag parkera 
kring 6 000 medlemmar. Om man bort-
ser från differens i in- och utflyttningar 
samt skillnader i antalet födda och döda 
är det verkliga bortfallet ”endast” cirka 
300 personer.

Karleby svenska församling är en av de 
församlingar i Borgå stift som inte pre-
numererar på Kyrkpressen åt sina med-
lemmar. 

– Både ur ert och det övriga stiftets per-
spektiv vore det viktigt att så många som 
möjligt skulle nås av Kyrkpressen. Vi har 
märkt att det finns många som inte syns 
aktivt i församlingsverksamhet men som 
ändå läser Kyrkpressen. För många kan 
det ha en väldigt stor betydelse att få lä-
sa intervjuer med människor som berät-
tar vad tron betyder för dem i olika situ-
ationer, sade Björn Vikström.

VISITATION. Stiftets nordligaste utpost är en mycket livs-
kraftig församling. Det kunde Björn Vikström konstatera 
när han senaste veckoslut gjorde biskopsvisitation i Kar-
leby svenska församling. Samtidigt finns det utmaningar 
också i Karleby. 

TEXT OCH FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

”Det hör till det 
normala i en le-
vande försam-
ling att behoven 
ändras och då 
ska vi också vå-
ga ta de föränd-
ringsbesluten 
när det krävs.”
Björn Vikström
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På vår hemsida www.lindatours.com hittar 
du längre och kortare resor.

”KOM I FORM” RESA TILL SOLIGA 
RHODOS 22-29.9  flyg från Vasa 

reseledare/tränare från  PowerZone Fitnessclub 
6-8 pl.  finns kvar – Ring oss 06-2243350

DRUMSÖ. Johannes 
församling måste spara 
– men de ger inte upp 
S:t Jacob på Drumsö. Det 
beslutet fattade försam-
lingsrådet förra veckan.

TEXT: SOFIA TORVALDS

Verksamheten i S:t Jacobs kyr-
ka på Drumsö fortsätter som 
förr, beslöt församlingsrådet 
i Johannes församling. För-
samlingen avstår alltså var-
ken kyrkan eller andra utrym-
men på Kvarnbergsbrinken 1. 
I stället ger Johannes försam-
ling upp cirka hälften av sina 
utrymmen i Högbergsgården 
på Högbergsgatan 10. I prakti-
ken betyder det att persona-
lens kontorsutrymmen krym-
per, medan de flesta verksam-
hetsutrymmen, salar och kyr-
kor bevaras.

I höst blev det klart att al-
la Helsingforsförsamlingar 
måste spara pengar – anting-
en genom att göra sig av med 
fastigheter eller personal. Den 
finska församlingen Lautta-
saaren seurakunta hoppa-
des att Johannes församling 
skulle välja att spara bort S:t 
Jacob och dela på den större 
kyrksalen med dem – och på 
det viset underlätta den fin-
ska församlingens nedskär-
ningar. En arbetsgrupp med 
representanter från bägge för-
samlingarna utredde frågan.

– Församlingsrådets be-
slut är att Johannes försam-
ling stannar på Drumsö. I 
jämförelse med resten av 
Johannes område är Drum-
sö tät svenskbygd. Invånar-
antalet på Drumsö förvän-
tas också växa rejält i fram-
tiden, säger kyrkoherde Jo-

han Westerlund.
Samtidigt uppmärksam-

mar han det besvärliga läget 
för den finska församlingen 
på Drumsö, som inte har an-
dra verksamhetspunkter att 
avstå från.

– Vi försöker stöda och 
hjälpa där vi kan.

Hitta nya former
Fred Wilén är en av de 
Drumsöbor som kämpade 
för att församlingen skulle 
behålla de egna utrymmena 
på Drumsö.

– Beslutet är en glädje för 
Drumsö, men samtidigt en 
jättestor utmaning, för guds-
tjänstlivet i S:t Jacob håller på 
att skrumpna helt. Jag tyck-
er att hjärtat i en församling 
är den gudstjänstfirande ge-
menskapen.

Han hoppas att gudstjäns-
ten i S:t Jacob nu ska hitta nya 
former.

– Vi kan ju inte fylla kyrk-
salen bara på julfester.

Lotta Keskinen, Drumsöbo 
och medlem i församlingsrå-
det, hoppas på mer samarbete 
med den finska församlingen.

– Vi tyckte från båda hål-
len att det finns vissa eve-
nemang vi kunde samar-
beta kring. På Drumsö bor 
många tvåspråkiga famil-
jer som vi kunde vara bätt-
re på att rikta oss till. Fin-
ska kyrkoherden hade redan 
en massa planer kring sådant 
den finska församlingen re-
dan gör, och där vi från Jo-
hannes kunde komma med. 
Idéerna var helt okej, men 
det är viktigt att samarbetet 
sker redan i planeringssta-
diet av varje enskilt evene-
mang, så att inte vi, som mi-
noritet, faller i skymundan.

Johannes 
behåller kyrkan 
på Drumsö

jOHanneS FörSamLinG ger inte upp S:t Jakobs kyrka på 
Drumsö.  Foto: HelSingForS KyrKliga SamFälligHet

KYRKOMÖTET. I ett 
betänkande som kyrko-
mötets framtidsutskott 
gjort framgår det med 
all tydlighet att de flesta 
tycker att det är en dålig 
idé att bunta ihop kyr-
kans svenska central med 
Borgå stift.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

– Av alla förslag som fram-
tidskommittén kom med var 
det inget som så enhälligt fått 
tummen ner som tanken att 
slå ihop KCSA med Borgå stift, 
säger Patrik Hagman, med-
lem i kyrkomötets framtids-
utskott.

Framtidsutskottet har i ett 
nytt betänkande kommen-
terat kyrkans framtidskom-
mittés drygt 140 sidor långa 
publikation ”Kyrkan och 
verksamheten”, i vilket 
kommittén gett förslag på 
hur kyrkan borde förnyas.

– Alla instanser som gett 
utlåtande åt oss eller nämnt 
frågan har varit emot en 
sammanslagning. Så det 
finns ingen orsak att gå vi-
dare med det förslaget.

Svårt att göra besparingar
Däremot är allt öppet när det 
gäller hur den framtida om-
organisationen av kyrkans 
centralförvaltning ska skötas.

– Det finns ett tryck på 
att göra nedskärningar där, 
samt en vilja att utveckla ar-
betet mot mera nätverksba-
serad verksamhet. Proble-
met är förstås att det är väl-
digt svårt att åstadkomma 
några verkliga besparing-
ar på detta sätt - sådana här 
förändringar är svåra att ge-
nomföra, säger Hagman.

På sidan 13 i betänkan-
det frågar sig utskottet om 
det inte vore bättre att Kyr-
kostyrelsen lokalt fattar de 
eventuella beslut som gäller 
omorganisering i stället för 
att kyrkomötet ska göra det.

Det viktigaste i proces-
sen, enligt Hagman, är det 
som framtidsutskottet hop-
pas ska ske på lokalplanet.

– Det handlar om en för-
ändring av arbetskulturen 
i församlingarna med me-
ra betoning på lokala guds-

tjänstgemenskaper och möj-
lighet för församlingsmed-
lemmarna att vara verkligt 
delaktiga i församlingens liv 
och arbete. Om allt går så bra 
som det kan gå innebär den 
här processen att vi slutgil-
tigt blir av med vår prägel 
av tjänstemannakyrka, sä-
ger Hagman.

Lista med uppgifter
Det beslut framtidsutskottet 
föreslår att kyrkomötet fattar 
i maj är att kommitténs arbe-
te skickas till Kyrkostyrelsen 

för fortsatt beredning. Bered-
ningen föreslås göras ”raskt 
och öppet”, och utskottet vill 
att Kyrkostyrelsen ska höra 
bland annat församlingarna 
och stiften. Vid nästa kyrko-
möte, hösten 2017, förväntar 
sig utskottet en plan för hur 
arbetet ska gå vidare.

Utskottet föreslår också 
att Kyrkostyrelsen ges en rad 
olika uppgifter i samband 
med detta, och listar dessa 
uppgifter i nitton punkter. 

På sista sidan passar ut-
skottet också på att varna 

beslutsfattarna för passivi-
tet genom att citera Jak. 4, 
vers 17: ”Den som vet hur 
man handlar rätt, men inte 
gör det, han begår en synd.”

Framtidsutskott 
vill bevara KCSA

patrik HaGman, medlem i kyrkomötets framtidsutskott, säger att det som sker på för-
samlingarnas lokalplan är det viktigaste i processen med att förnya kyrkan. Foto: CHriSta 
miCKelSSon

Nej till kvoter, 
ja till unga
Kyrkomötets framtidsut-
skott stöder inte tanken på 
kvoter för personer yng-
re än 30 år i kyrkomötet. 
Det framgår i det betän-
kande som utskottet gjort 
inför kyrkomötet i maj (se 
ovan).

Däremot anser utskottet 
att kyrkan aktivt bör ar-
beta för att förbättra ung-
as möjlighet att delta i be-
slutsfattandet. Ett sätt att 
göra det på kunde vara att 
införa Ungdomens kyrko-
dagar á la Borgå stift i he-
la kyrkan, eller i alla stift, 
skriver utskottet.

I mars skrev KP om att 

nätverket NAVI vädjat till 
framtidsutskottet om att 
ungas möjligheter att på-
verka den lutherska kyr-
kans beslutsfattande mås-
te förbättras och kommit 
med en rad förslag på hur 
detta kunde ske. 

I den lista över uppgifter 
som framtidsutskottet vill 
ge kyrkostyrelsen är punkt 

nummer nio att kyrkosty-
relsen ska komma med ett 
förslag på hur en förtroen-
devald person kunde be-
hålla medlemsskapet den 
församling som hen är för-
troendevald i, även om 
personen flyttar till en an-
nan församlings område 
inom samma samfällighet.

 ¶ CHriSta miCKelSSon

KYRKOMÖTET KVOTER

KYRKOMÖTET

• Kyrkomötet är kyrkans 
högsta beslutande organ.
• Nästa kyrkomöte hålls 
2-5 maj i Åbo.
• Kyrkostyrelsen är kyr-
komötets beredande och 
verkställande organ.
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Osynlig 
linje 
skiljer 
dem åt
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

När Carl-Wilhelm Stenman och Alex 
Grankulla möts har de genast mycket 
att tala om. Samtalet rör sig i huvud-
sak mellan jakt och politik. 

Bara ett år skiljer dem i ålder. De har 
gått i samma låg- och högstadieskolor 
i Larsmo men på olika klasser. Bägge 
är aktiva jägare och tycker om att vis-
tas på sjön. 

Trots de många likheterna är de än-
då olika. Grankulla hör till den laes-
tadianska väckelsen och är en regel-
bunden besökare i bönehuset i Risö-
häll. Stenman hör till kyrkan men är 
inte aktiv där. Han har inte satt sin fot 
i något av de tre laestadianska böne-
husen i Larsmo. 

– Även om vi har samma intressen så 
lever vi annorlunda, säger Grankulla. 

Och det är det som Stenman har svårt 
att förstå. 

– Jag förstår inte varför vi undviker 
varandra i Larsmo då vi har så myck-
et gemensamt. Vi gör samma saker på 
fritiden och vi tycker om samma saker. 

Jag tycker det skulle vara självklart att 
umgås mera med varandra. På jobbet 
kan man diskutera och ha roligt till-
sammans men när arbetsdagen är slut 
tar gemenskapen slut, säger Stenman.

Den här frågan ställde Carl-Wilhelm 
Stenman också i en insändare som in-
gick i Kyrkpressen för en dryg månad se-
dan. Vi ville därför sammanföra honom 
med en jämnårig som delar hans intres-
sen. Stenman föreslog Alex Grankulla. 

– Jag har funderat på skillnaden 
länge, säger Stenman. En orsak är att 
jag studerar till lärare och då ska vi se 
tillbaka på den egna skoltiden. För två 
år sedan hade jag en arbetskamrat som 
är laestadian. Vi samtalade länge, bland 
annat om hur man inte vet något om 
varandra. Men när arbetsdagen var slut 
gick var och en hem till sitt.

Alex Grankulla känner igen sig i in-
sändaren.

– Den stämmer precis, säger han. Jag 
tycker inte att det är konstigt att du 
frågar varför. För mig är det ändå det 
ganska självklart. Jag undviker situa-
tioner där jag kan bli frestad. Då väl-
jer jag också mitt umgänge.

I lågstadiet umgicks de under skoltid 
men i högstadiet skedde en förändring.

– Som lärarstuderade vet jag att 
gruppindelningar finns i alla högsta-
dieskolor. Men gruppindelningen i 
Larsmo känns annorlunda. Den kom 
så plötslig att det var som om laesta-
dianerna gjort ett gemensamt val, sä-
ger Stenman. 

– I högstadiet börjar man tänka på 
hur man lever. Man vill undvika vis-
sa saker. På en arbetsplats ställs man 
vanligtvis inte inför de här valen. Det 
handlar inte bara om att supa utan ock-
så om andra små vardagliga saker, sä-
ger Grankulla.

Som vad då, undrar Stenman.
– Till exempel vilken musik man 

lyssnar på i bilen. Jag vill inte lyssna på 
vad som helst. Jag lyssnar mest på våra 
egna sånger och psalmer. Det handlar 
också om vad man gör tillsammans på 
fritiden, vilka filmer man ser. För mig 
känns det inte rätt att leva ett dubbelliv.

Känner du att du levde ett dubbelliv 
om du umgicks med icke-laestadian-
er, undrar Stenman

– Inte av att umgås på tumanhand 

med dig. Men jag vill inte färdas på stäl-
len där det finns det risk att min tro tar 
skada och jag kan gå vilse.

Men några problem att umgås över 
gränserna upplever de inte att de har. 
De hade de inte heller som barn.

– I lågstadiet leker alla tillsammans 
utan att tänka på vem som var vad utan 
alla leker tillsammans. Men efter sko-
lans slut jag lekte jag inte med laestadi-
anska barn. Även om de fanns i grann-
skapet, säger Stenman. 

Varför det var så vet han inte.
– Vi hade heller inga familjebekanta 

bland laestadianerna när jag var barn.
I lågstadiet umgicks Grankulla med 

skolkamrater som inte hörde till väck-
elsen. 

– Mina närmaste barndomsvänner 
var laestadianer. Men det hände sig att 
jag efter skolans slut for hem till nån 
som inte var det, säger han.

 
Talar man i bönehuset om att hålla avstånd?

– Ingen där har sagt åt mig vem jag 
kan umgås med. Men i bönehuset lär 
man sig vad som är rätt och fel. Jag vill 
följa det som är rätt, även om jag inte 

SAMHÄLLE. De är båda från Larsmo. 
De är jämngamla, har gått i samma 
skola och har många gemensamma 
intressen. Men ändå umgås de inte 
som vänner gör. Orsaken är att Alex 
Grankulla är laestadian medan Carl-
Wilhelm Stenman inte är det. 

”Jag vill inte  
färdas på ställen 
där det finns det 
risk att min tro 
tar skada och 
jag kan gå vil-
se.”
Alex Grankulla
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carL-WiLHeLm Stenman och Alex 
Grankulla har lätt att finna gemen-
samma samtalsämnen. Men ändå 
finns det en skiljelinje mellan dem.

alltid lyckas med det, säger Grankulla.
– Det finns de som medvetet tar av-

stånd från att umgås med laestadian-
er, säger Stenman. 

Men, påpekar han, det finns också de 
som obehindrat rör sig över de osynliga 
sociala gränserna. Till exempel de som 
spelar i samma fotbollslag.

– Jag spelar ishockey och volleyboll 
en gång i veckan. Men inte i ett lag utan 
med mina vänner. Jag är tveksam till 
om lagsport passar mig. Jag vill inte höja 
upp mig inför andra människor. Det har 
också att göra med att många match-
er är på söndagarna, säger Grankulla.

Vad kan göras för att överbygga klyftan?
–  Jag har inte lösningen, säger Sten-

man. Men man borde diskutera för att 
motarbeta fördomarna. Men det ver-
kar vara lite tabu.

Stenman säger sig ha har varit näs-
tan överallt i kommunen men inte i ett 
laestadianskt bönehus.

–  Av ren nyfikenhet tycker jag det 
skulle vara intressant.

–  Ingen har förbjudit dig att kom-
ma, säger Grankulla. 

Båda är ändå medvetna om de många 
undrande blickar från de övriga besö-
karna ett besök skulle föranleda.

– Men jag tror jag skulle möta samma 
blickar och funderingar om jag gick in 
i kyrkan också, säger Stenman.

Skutnäs bönehus i Jakobstad ordnade för 
några år sedan öppet hus där man uttryck-
ligen bjöd in Jakobstadsborna för att kom-
ma in och se. Skulle det behövas i Larsmo?

– Jag vet inte. Jag tror inte på att vi 
ska ändra på något utan bara visa vad 
vi gör. Vi annonserar ju varje samman-
komst. Men vi kunde kanske vara li-
te mera utåtriktade, säger Grankulla. 

– Jag tror jag skulle besöka ett böne-
hus om det hade öppet hus där. Jag är 
nyfiken och vill veta vad som händer i 
min närmiljö, säger Stenman. 

Att besöka bönehuset utan inbjudan 
har han inte tänkt på.

Sätter man inte sitt ljus under skäppan om 
man bara låter det lysa i bönehuset?

– Man låter det lysa på arbetsplatsen, 
och när man bekänner sin tro då man 
rör sig på olika platser. Men jag tror in-

”Jag har inte 
tänkt på hur 
viktig tron är för 
laestadianerna.”
Carl-Wilhelm 
Stenman

te man behöver söka sig till de här si-
tuationerna, säger Grankulla.

Vad tror du Guds vilja är i frågan?
– Min uppgift är tydligt beskriven i 

Bibeln. Det är att jag ska gå ut i hela 
världen. Men det börjar vid grannens 
postlåda. Jag ska inte sitta hemma och 
inte våga bekänna vad jag tror på. Kort 
sagt ska jag missionera. Och det är nå-
got vi är ganska dåliga på.

– Jag tycker det är viktigt att vi från 
båda sidor är tillmötesgående mot var-
andra. Ingen förlorar på det, säger Sten-
man.

– Nej vi ska bemöta varandra på ett 
bra sätt, säger Grankulla.

 
Hur skulle du reagera om laestadianerna du 
umgicks försökte omvända dig?

– Jag tycker om att tala så det skulle 
väl vara inledningen till en diskussion 
om existentiella frågor. Men jag vet att 
folk är känsliga för det här och man ryg-
gar tillbaka när någon talar om synd. 
Men man kan ju tala om annat. Jag har 
inte tänkt på hur viktig tron är för laes-
tadianerna, säger Stenman.

Är det ett hot att laestadianerna lever an-
norlunda?

– Nej, många människor i Finland 
2017 lever annorlunda. Men det är lite 
främmande och det skapar fördomar 
mot laestadianer. Och det blir jag som 
Larsmobo tvungen att förklara även om 
jag inte vet, säger Stenman.

Hur skulle du vilja ha det?
– Det ska vara en mera avspänd 

stämning i byn. Att man inte ska göra 
skillnad på Larsmoborna. Vi är en så 
liten kommun, säger Stenman. 

– Men det är ju skillnad på Larsmo-
borna beroende på var du bor. Jag tror 
att den bästa byagemenskapen finns i 
Bosund. Också mellan laestadianerna 
och den övriga byborna, säger Gran-
kulla.

Har du fått svar på din fråga, undrar 
Alex Grankulla slutligen.

– Att det är grundvärderingarna 
som skiljer och att du vill inte utsät-
ta dig för frestelse. Men fortfarande 
tycker jag att det inte är så enkelt. Folk 
är i grund och botten så lika, svarar 
Stenman.
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biSkOp anGaeLOS är en högt ansedd ekumenisk aktör från den koptiska kyrkan. Han betecknar det fanatiska våldet som en onska som blivit en gemensam utmaning för hela världen.  
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”Ondskan hotar 
allt mänskligt”
TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM

Biskop Angaelos – Anba Angaelos – är  
biskop för den koptisk-ortodoxa kyrkan 
i Storbritannien. Han är högt uppskat-
tad, och  premierad både av drottning 
Elisabet och ärkebiskopen av Canter-
bury för sitt påverkansarbete när det 
gäller ekumenik och religionsfrihet.

Angaelos är född i Egypten men upp-
vuxen i Australien. Han har examina 
i statskunskap, filosofi och sociologi. 
Efter att ha arbetat som församlings-
präst i England vigdes han till biskop 
av numera avlidne påven Shenouda III, 
som han också kom att arbeta som se-
kreterare för.

Påven Shenouda III har skimret av en 
slags fadersgestalt för många egyptier, 
inte bara kopter, och hans inflytande i 
det egyptiska samhället var stort. Han 
dog i hög ålder år 2012 efter att ha suttit 
på påvestolen i fyra decennier. Strävan 
efter enhet mellan de kristna i regio-
nen var en av de frågor Shenouda lyf-
te fram. Biskop Angaelos följer tydligt 
i sin lärofaders spår.

Gemensamt rum som måste delas
–  Som kopt avvisar jag minoritetsstäm-
peln därför att vi ser oss som infödda 
i Egypten. Det handlar om ett utrym-
me som vi har del av, som måste de-
las av alla. Det här är inte något man 
får undgå att erkänna – inte när vi ser 
hur andelen kristna i Irak och Libyen 
har krympt till nästan ingenting, säger 
biskop Angaelos.

Som den ekumen han är lyfter han 
också fram behovet av att fokusera på 
det de kristna har gemensamt, i stället 
för att bita sig fast i ”de massivt över-
drivna olikheterna”.

Den nuvarande utvecklingen kom 
inte som en tjuv om natten. Enligt Ang-
aelos började våldet mot kristna med 
en systematisk diskriminering 

– Eftersom det finns ett glastak för 
kristna inom många branscher i den 
allmänna sektorn har de varit tvung-
na att söka sig till den privata sektorn. 
Där blev många väldigt framgångsrika, 
vilket ledde till att de blev ännu mer 
utsatta, nu på grund av sin framgång. 

Allt det här pågick, enligt honom, 
medan världen teg om det som hän-

de. Den massiva förföljelse och det våld 
som sprider sig nu är något som inte 
går att ignorera:

  – Nu har problemen flyttat ut från 
Mellanöstern. De är ännu större än de 
har varit tidigare. Den situation vi står 
inför övergår vad en nation, stat eller 
kyrka klarar av ensam. Det är oerhört 
viktigt att vi kan hitta en lösning till-
sammans, säger han.

Biskop Angaelos vill också komma 
bort från semantiken om kyrkor i Öst 
och Väst.

– I vår Herres värld finns det inget 
öst eller väst. Vi är förenade i budska-
pet om hopp. Inte likadana, nej, men 
förenade trots våra olikheter.

Måste tala för allas rättigheter
Ju mörkare världen ter sig, desto större 
är uppdraget, menar biskopen och på-
minner om den bibliska liknelsen om 
lampan på lamphållaren:

– Det handlar om det ljus som ski-
ner för hela världen, och det är något 
vi måste slå vakt om. Du förstår: Mitt 
budskap som biskop blir bristfälligt om 
det gäller enbart de kristna. Om han ger 
sin kärlek till de som är förskjutna och 
förföljda vare sig de är baha’ier, yasi-
dier, judar eller muslimer så får inte 
heller jag vara partisk. Religionsfrihet, 
rätten att välja själv är gåvor från Gud, 
givna till hela mänskligheten.

Biskop Angaelos citerar eftertänk-
samt den lutherska prästen Martin Nie-
möllers kända strofer om hur de intel-
lektuella i Nazityskland inte agerade 
mot regimen:

”Först hämtade de kommunisterna, och 
jag protesterade inte, för jag var inte kom-
munist;

Sedan hämtade de de fackanslutna, och 
jag protesterade inte, för jag var inte fack-
ansluten;

Sedan hämtade de judarna, och jag pro-
testerade inte, för jag var inte jude;

Sedan hämtade de mig, och då fanns ing-
en kvar som protesterade.”

– Mänskligheten är utsatt för en ond-
ska som hotar oss alla, slår Angaelos 
fast.

Och han tillägger med eftertryck:
– Förstå mig rätt här! Jag talar inte om 

islam. Jag talar om ondska.
Det tumult ondskan förorsakar 

är rent konkret en ström av flyende 

människor, bland dem kristna som 
lämnar sina ursprungstrakter.

– Vi måste stöda dem medan det här 
pågår. Om de vill stanna så måste det 
absolut vara deras eget beslut, det är 
inget någon annan ska uppmana dem 
att göra för kyrkans skull. Om de be-
höver en säker flyktpassage är det vår 
uppgift att säkra den.

Men den koptiska kyrkan har en an-
nan utgångspunkt:

– Det finns 13 miljoner av oss i Egyp-
ten. Vart skulle vi ta vägen? Vi är i hus-
arrest och har inte planerat att gå nå-
gonstans. Klarade vi av Diocletanus 
(den romersk kejsare som iscensatte en 
massförföljelse av kopterna på 280-talet, 
red. anm.)  så klarar vi det här.

Demokratiprojekt som slår fel
Trots alla grymheter är biskop Angaelos 
analys av läget i Egypten överraskande:

– Jag är inte orolig för ett islamistiskt 
styre. De kommer att misslyckas. Det 
som oroar mig är den våg av ateism som 
kommer att svepa över oss på grund av 
människors besvikelse över religiösa 
auktoriteter. Det här är vad som har 
hänt på andra ställen. Och det är här vi 
måste erkänna att det inte finns en en-
da lösning på demokratins utmaning. Vi 
måste erkänna behovet av anpassning.

Demokratibegreppet är problema-
tiskt. Likaså de snedgångna demokra-
tiprojekt som västerländerna försökt 
sig på i regionen.

– För många länder har begreppet 
demokrati blivit en symbol, en slags 
stämpel för att man bor i ett civilise-
rat land. 

Men demokrati går inte att överföra 
rakt av. Flyttar man dess former utan 
att se till dess väsen går det snett. Det 
gäller enligt biskop Angaelos att hålla i 
minnet vad den ska slå vakt om:

–  Demokratin är det redskap genom 
vilket människor känner sig beskydda-
de, befullmäktigade och värdiga. Om de 
inte gör det – då är demokratin miss-
lyckad. Det som har hänt i Mellanöstern 
när man har försökt skapa demokra-
ti enligt västerländskt snitt är att man 
har skapat misslyckade demokratier. 
Det är redan försent för Libyen, Syri-
en och Irak. Men tack och lov inte för 
Egypten. Det är ett mirakel i sig att det 
hela inte gick längre än det gick.

Vem är svag eller stark?
Finns det en risk att ISIS nu vänder blicken 
mot kopterna och vad kan man göra i så fall?
– Problemet med den strategi de har 
antagit är att det handlar om ensam-
vargens anfall. Det kan hända var som 
helst. Jag tror att det enda som hjälper är 
att vara en kristen, att älska och förlåta.

90 procent av världens kopter bor 
fortfarande i Egypten. 

– Men vi ser oss fortfarande som en 
enda gemenskap. Förföljelsen fogar oss 
samman. Förstås är de som bor utom-
lands oroliga för sina familjer, det är 
värre när du själv är långt borta. 

År 2013 upplevde de kristna en rad 
systematiska attacker, när anhänga-
re till det Muslimska brödraskapet at-
tackerade och brände över 40 kyrkor, 
bland annat i Minya.

– Vad hände i landet med den största 
kristna populationen i regionen, männ-
iskor som känt sig marginaliserade och 
som såg sina kyrkor förstöras? De gick 
ut och skrev förlåtande budskap på de 
brända väggarna. När 21 kristna mig-
rantarbetare i Libyen togs till fånga och 
fördes till en strand där de dödades med 
kniv, vad såg vi? Fanns styrkan hos de 
maskerade männen med förvrängda 
röster i videon eller hos männen som 
bara yttrade ord av bön? 

Ju mörkare det blir i världen, desto 
tydligare skiner och syns ljusen, enligt 
biskop Angaelos. Och nu tycks det ty-
värr som om den blir allt mörkare. Än-
då säger han:

– Vi måste göra något åt den här si-
tuationen. Vi måste börja diktera be-
rättelsen. Vi är inte offer!

”Förstå mig rätt 
här! Jag talar in-
te om islam. Jag 
talar om ond-
ska.”
Biskop Angaelos 

KOPTISKA KYRKAN. Från glastak till gudstjänst-
bombningar. Hotet är verkligt – och allt otäckare.
Den största kristna gemenskapen i Mellanöstern och 
Nordafrika gör som förr: tror, hoppas och uthärdar. 

DEN KOPTISKA KYRKAN

• En av de äldsta kristna kyrkorna i 
världen. Kopterna ser evangelisten 
Markus som kyrkans första ledare.
• Hör hemma i Egypten. Exakt med-
lemsantal oklart. Uppskattningar va-
rierar mellan 8 och 15 miljoner bero-
ende på från vilket håll de kommer. 
Ytterligare ett par miljoner lever i exil.
• På palmsöndagen drabbades kop-
terna av ännu ett attentat, då två 
kyrkor i Tanta och Alexandria bomba-
des. 45 gudstjänstfirare dog.
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Splittrad självhjälpsbok
BOK

Rötter och vingar. Att leva 
sannare, modigare och 
helare

Författare: Göran Larsson
Förlag: Libris 2017

Göran Larssons bok Rötter 
och vingar gör mig förbryl-
lad, och det beror på att jag 
har svårt att sätta fingret på 

vad den här boken egentligen 
handlar om.

Den rör sig mellan olika 
genrer, varvar självbiografiska 
scener med typiskt andakts-
boksmaterial, och svänger 
sedan in på vägen för psyko-
logisk självhjälpslitteratur.

Det är tydligt att Larsson, 
som är präst och psykote-
rapeut, frimodigt har sam-
lat erfarenheter från hela sin 
karriär – Rötter och ving-

ar är en titel som ger rum för 
mycket. Alltså finns här lite av 
varje: Maslows behovstrappa, 
självmedkänsla enligt Paul 
Gilbert och intressanta po-
änger om dialog som något 
som kan hjälpa oss att bli he-
lare människor.

Slutresultatet blir något 
splittrat. Gilberts teorier kring 
självmedkänsla (CTF, com-
passion focused therapy) 
bygger till en del på buddhis-
tisk meditationspraktik, och 
det syns också i den här bo-
ken. Göran Larsson kommer 

fram till Gud i slutkapitlet (Lev 
andligt), men vid det laget 
har åtminstone jag drabbats 
av känslan att Gud bara är en 
metod bland många andra.

Känslan av att det är svårt 
att få grepp om materialet 
ökar av att Larsson är gan-
ska återhållsam med att be-
rätta saker om sig själv – he-
la boken inleds till exem-
pel med en scen som handlar 
om hans egen kraftiga ångest 
under en resa till Guatemala 
– men den finns där bara för 
att läsaren ska förstå att ock-

så författaren drabbats av de 
okända bråddjupen i den eg-
na själen, för han går egentli-
gen aldrig in på vad som led-
de honom dit eller därifrån.

Följden blir att den självbi-
ografiska berättelsen inte kan 
bidra med en stomme (typ: 
uppväxt, problem, kollaps, 
återhämtning), även om den 
strukturen impliceras i de oli-
ka avsnitten. Resultatet är att 
jag har svårt att identifiera det 
i den här boken som eventu-
ellt kunde gälla mig själv.

 ¶ SoFia torvaldS

Med ena ögat mot 
stjärnorna, andra 
mot fötterna

– Varför känner vi människor alltid 
att något fattas? Varför vill vi alltid ha 
något mer? Det var ur mänsklighe-
tens eviga sökande tillbaka till para-
diset som titeln till pjäsen föddes, sä-
ger Fabian Silén.

Han har skrivit pjäsen Paradisdoktri-
nen, som har premiär nu på lördag. Det 
är den fria teatergruppen Teater Mes-
tola som sätter upp pjäsen som gäst-
spel på Viirus i Helsingfors.

– Idén var ursprungligen att göra 
en parodi på det som gjorde att Gud 
frös ut Adam och Eva ur paradiset. 
Pjäsen skulle utspela sig i Edens lust-
gård. Även om idén utvecklades fanns 
tanken om paradiset kvar.

Han upplever själv att han längtar 
tillbaka till barndomen, tonåren och  
det paradisliknande tillstånd när inga 
avgörande val för hans egen del än-
nu var gjorda.

– Vi är besatta av att hitta det till-
ståndet. Men det är flyktigt, det kan va-
ra en stund men sedan vill vi ha mer.

Pjäsens titel är också en lek med or-
det indoktrinering.

– Ibland upplever jag att vi nästan 
är hjärntvättade av tanken på en para- 
disisk tillvaro. Jag har i olika samman-
hang, särskilt under de senaste åren, 
upplevt att motstånd inte är särskilt 
attraktivt. 

Människor förväntar sig att livet ska 
vara en dans på rosor.

– Men motstånd har alltid puffat mig 
i en ny riktning, som visat sig vara rätt. 
Ett visst motstånd hör till livet, man 
kan inte bortse från det. Att försöka 
göra det är farligt.

Gå mot något främmande
År 2015 debuterade Fabian Silén som 
pjäsförfattare med Komedin om Felix 
liv, som nominerades till Antoniapri-
set samma år.

TEATER. Vad betyder det att vara människa? Det frågar sig Fabian 
Silén i pjäsen Paradisdoktrinen, en komedi som börjar med att Gud 
sitter bortglömd i ett svart hål, tjurig över att inga människor lyssnar 
på honom eller ber till honom längre.

TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

– Det blev ganska mycket materi-
al över från den pjäsen och jag börja-
de snabbt tänka att det vore roligt att 
jobba vidare.

I processen har han läst på och lå-
tit sig inspireras allt från författarna 
Kaari Utrio och Yuval Harari till kre-
ationister i USA.

– Nuförtiden är det väldigt lätt att 
bara googla och serveras åsikter som 
påminner väldigt mycket om ens eg-
na. För mig har utmaningen varit att 
vara självkritisk: att inte stanna i min 
egen bubbla och välja de forskare och 
tänkare som tänker på samma sätt 
som jag gör. I dramatik måste det fi-
nas konflikter, man måste våga gå mot 
det mörka.

Tanken med sociala medier var att 
vi skulle bredda vår syn på livet, men 
resultatet har ofta blivit det motsatta, 
vi gillar och kommenterar i våra eg-
na åsiktsbubblor.

– I mitt skrivande har jag funderat 
mycket på i vilken mån jag kan använ-
da min egen erfarenhet, eget tänkande 
och egna värderingar och hur myck-
et jag vågar gå mot något som känns 
främmande. Att placera Gud på sce-
nen är kanske ganska vågat, men för 
mig är det en del av den processen.

Väntar på jordens undergång
Pjäsen börjar med att Adam och Eva, 
de två sista levande cyborgerna (hälf-
ten människa, hälften robot), år 2117 
står och väntar på jordens undergång.

Berättelsen börjar i ett parallellt uni-

”Jag har själv en dödsskräck som jag 
upplever att jag lider av dagligen. ”
Fabian Silén

versum men kommer sakta men sä-
kert in på köksrealism och den vanli-
ga människans mikronivå.

– Det finns så många mysterier, så 
mycket oförklarligt i våra dagliga liv. 
Men vi glömmer bort dem, för vi blir 
galna om vi går och tänker på dem. 
Vad är universum, hur ser det ut där 
ute, vad händer när vi dör?

Han har alltid fascinerats av uni-
versum.

– Jag upplever att jag har ena ögat 
mot stjärnorna och andra mot fötter-
na. Det finns två delar i mig, en med 
storhetsvansinne och en med själv-
kritik och mycket jantelag. 

De stora existentiella frågorna, som 
den om döden, påverkar oss dagligen, 
menar Silén.

– Jag har själv en dödsskräck som 
jag upplever att jag lider av dagligen. 
En av mina största farhågor är att dö 
ensam. Jag tror att alla människor vill 
bygga något slags bro till evigheten, 
genom det vi gör, de avtryck vi läm-
nar efter oss, det vi tror på eller ge-
nom våra relationer. 

– Vi människor behöver tro, hopp 
och kärlek, alla tre. Vi behöver fram-
tidsutsikter, något som driver oss 
framåt och en kontext där vi upplever 
att vi har betydelse. Vi behöver kärlek 
och närhet. Men vi behöver också nå-
got att tro på. För mig handlar mening-
en med existensen mycket om hurdan 
människa jag vill vara.

Vad ska vi göra?
I pjäsen kämpar Gud, Adam och Eva 
med att passa in i former.

– Gud upplever att hans uppgift är 
att påverka, men han upplever att han 
inte får göra det. Ingen lyssnar på ho-
nom längre och ingen ber till honom. 
Han har gett människan fri vilja att själv 
leka Gud, men han börjar ångra att han 
kastat ut dem ur paradiset.

Eva i sin tur tampas med katastrof-
tankar och styrs av tanken på att värl-
den ska gå under. Vad ska hon göra inn-
an det?

– Och så har vi Adam som tampas  
med medelåldern, han drömmer om 
stora saker men inser att han måste 
skynda sig om han ska hinna åstad-
komma stordåd.
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Hotellresor till Tallinn
Bekväma restider, tre centrum-

hotell att välja mellan, båtre-
sorna med Tallinks splitternya 

Megastar. Resor: 16-18.6, 
14-16.7.

Türi blomstermarknad
Den stora blomstermarknaden 
i Estlands ”vårhuvudstad” Türi. 

Resa 18-20.5.
Skåne 

Med Kalmar, Öland och två 
heldagsturer i Skåne och 
Österlen. Resa 8-14.6.

www.ot-resor.fi

Bornholm med 
Köpenhamn

Tre nätter och två heldagsturer 
på Bornholm och en natt i 
Köpenhamn. Resa 3-9.7.

Utö
Finlands sydligaste bebodda 

ö med Åbolands skärgård 
och Nådendal i sommarskrud. 

Resa 4-7.7.
Borgå

Herrgårdar, Runeberg, Fazer 
och Mannerheim. Intressant 
Finlandsresa med två nätter 

på Hotell Haiko Gård. 
Resa 10-12.7.

Gotland i sommarskrud 
Tre nätter i rosornas och 

ruinernas stad Visby, utflykter 
söderut och norrut med besök 

på Fårö. Resa 17-22.7.
Geiranger – Trollstigen  
Resan med Norges kanske 

mest kända naturupplevelser! 
Resa 13-19.7.

Vallarnas Friluftsteater   
Årets skrattfest på Vallarnas 
Friluftsteater ”Soldat Fabian 

Bom” med Göteborg och 
Gekås i Ullared. Resa 23-28.7
Höga Kusten med Ulvön
Utflykter och sevärda miljöer i 
Sveriges högsta kustområde. 

Resa 27-29.7.
Lofoten – öriket

En riktig Lofotenresa, med tre 
nätter i rorbu. Resa 29.7-4.8.

Hardangervidda 
En fantastisk resa kring den 
storslagna Hardangervidda 
med Kjeåsen, Bergen och 

Oslo. Resa 6-13.8.
Det okända Estland  

Med rundturer i Narva och 
Tartu. Boende på högklas-

siga hotell i Narva-Jõesuu och 
Tartu. Resa 8-12.8.

Dessa och många fler 
resor på vår hemsida:

Martin Luthers fotspår
500-års jubileet av reformatio-
nen, en resa i Martin Luthers 
fotspår med besök i Erfurt, 
Eisleben och Wittenberg. 

Resa 12-18.8.
Vandringsresor

* Slovenien – Julianska 
Alperna 19-25.8.

* Österrike – Zillerdalen 
26.8-2.9.

* Italien – Dolomiterna 2-10.9. 
Sound of Music

Den vackra naturen och de 
många sjöarna i österrikiska 
Salzkammergut blir vår bas 

under resan i spåren av 
“Sound of Music”. 

Resa 18-24.9. 
Ligurien & Toscana

Ligurien – Italiens norra kust 
med Cinque Terre och Porto-
fino. Toscana – ett av Italiens 

vackraste landskap. 
Resa 25.9-2.10

Apulien
Italiens okända skatt. 

Landskapet beläget på den 
sydöstra delen av den italien-

ska halvön ”klacken”. 
Resa 2-9.10.
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En bok för de redan invigda
BOK

Bulevarden och andra 
texter

Författare: Tove Jansson
Förlag: Förlaget M 2017

Förlaget M har med hjälp av 
redaktören Sirke Happonen 
grävt i arkiven och sam-
lat ihop femton texter sig-
nerade Tove Jansson, tex-
ter som inte tidigare funnits 
tillgängliga i bokform. Re-
sultatet är en vacker utgå-
va där texterna kombineras 
med en stor mängd illustra-
tioner och med en analys 
av Sirke Happonen. 

De flesta av novellerna i 
boken har tillkommit mel-
lan åren 1934 och 1940 och 
miljöerna är tydligt inspire-
rade av den unga Tove Jans-
sons resor till Paris, Tysk-
land och Capri. Här finns 
också en humoristisk novell 
om livet kring en båtbrygga 
i skärgården samt en verk-
ligt fin essä om kärleken till 
en ö. Här finns också litte-
rära godbitar för mumin-
fantasten: En mycket vuxen 
novell om en hemul – som 
påminner påfallande myck-
et om en kulturman – och 
en beskrivning av model-
len av Muminhuset, ur-
sprungligen publicerad i tid-
ningen Arkkitehti 1979. Tove 
Jansson skriver också om 
skrivandets hantverk och 
eventuella uppdrag i texter-
na Den lömska barnboks-
författaren och En gång i 
en park.

Det märks tydligt att en 
stor del av texterna och il-
lustrationerna kommer från 
en ung Tove Jansson. Visst 
har en del av de tidiga no-
vellerna en viss charm, men 
det renskalade och lättfly-
tande språket (perfekt för 

högläsning) som 
präglar hen-
nes senare tex-
ter lyser här helt 
med sin frånva-
ro. Illustrationer-
na har i de flesta 
fall parats ihop 
med de tex-

ter de ursprungligen gjordes 
för och följer alltså samma 
kronologi. Det här gör det 
uppenbart att det inte bara 
är Janssons litterära språk 
som blivit mer stringent 
med åren, utan även hen-
nes bildspråk.

Det här är inte en bok att 
greppa om man vill bli be-
kant med Tove Janssons 
skönlitteratur för vuxna – i 
det fallet skulle jag snara-
re rekommendera exem-
pelvis Sommarboken. Bu-
levarden är intressant för 
att den samlar ihop mate-
rial som inte tidigare före-
kommit i bokform och gör 
det tillgängligt för de läsa-
re som kan sin Tove Jans-
son och vill läsa allt över-
komligt. Jag kan också tän-
ka mig att den fungerar fint 
som bredvidläsning till Bo-
el Westins eller Tuula Kar-
jalainens biografier över To-
ve Jansson. Som en krono-
logisk beskrivning av Jans-
sons författarskap fungerar 
Bulevarden däremot mindre 
bra eftersom det finns sto-
ra hål i kronologin. Hoppet 
från 1940 till 1961 är stort 
och den häpnadsväckan-
de skillnaden mellan texter-
na gör det tydligt att det var 
under dessa decennier som 
författarskapet utvecklades 
som mest. Därför blir Bu-
levarden oundvikligen ett 
komplement till övrig litte-
ratur och konst av och om 
Tove Jansson, inte ett sam-
lingsverk som står stadigt 
på egna ben.

 ¶ eriKa rönngård

bULevarden SamLar mindre kända texter ur Tove Janssons 
produktion. Foto: ©moomin CHaraCterS™”PreSSKitFileS

på den här innergården på 
Mariegatan i Kronohagen, där 
Fabian Silén växte upp med hela 
sin pappas familj omkring sig, 
känner han sig hemma. 
– Min farmor dog för tio år 
sedan, men på något plan för 
jag ännu en dialog med henne 
varje dag.

PÅ TVÄREN MALIN AHO

365 dagar
Jag gillar att resa. Jag gil-
lar att upptäcka nya platser 
och besöka städer jag in-

te besökt ti-
digare, både i 
grannländerna 
och längre bort. 
Men av de 365 
dagarna av året 
är jag på re-

sande fot max 30 dagar. Då 
blir det 335 dagar kvar som 
jag spenderar i mitt närom-
råde. Ifall jag bara skulle gå 
och räkna dagarna till nästa 
resa skulle det bli en hel del 
räknande.

Som tur är trivs jag också 
hemma. Vissa perioder av 
året trivs jag bättre än an-

dra. Våren och sommaren, 
med den spirande grönskan 
och den efterlängtade vär-
men är förstås i topp. Ock-
så början av hösten är väl-
kommen, då man anar en 
annalkande vinter men sol-
ljuset ännu är närvarande. 
Efter dessa är jag nere i 145 
dagar, men det är ännu en 

hel del dagar av längtande 
någon annanstans.

Tack vare julen och julens 
budskap blir december en 
uthärdlig månad. Då lyckas 
vi med hjälp av ljus, sånger 
och gemenskap hålla mörk-
ret på behörigt avstånd i en 
tid då dagsljuset är försvin-
nande litet. Efter julen sät-

ter förhoppningsvis vintern i 
gång på allvar. Den har ock-
så små ljusglimtar. Dagar då 
solen glittrar på orörda snö-
drivor och vinden tiger still.  

Då är jag nere i 61 dagar av 
slask, mörker och våta skor. 
Dagar då det enda ljuset 
som når mig är från tv:n el-
ler en ljuslampa. Dagar som 

dessa vill jag försvinna in i en 
god bok eller en spännan-
de film. Men tack vare vän-
ner, bekanta och familjen får 
också dessa slaskdagar en 
aning av guldkant. Och un-
der de 30 dagar då jag är på 
resande fot märker jag att 
det är just familjen och vän-
nerna jag saknar mest.
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens 
frågesport. Vår tävlande den här veckan är Joakim Strand.  
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: JOAKIM STRAND
DAG & ANTAL BESÖKARE VID GUDSTJÄNSTER 2015

a) Julafton   1) 60 000 
b) Första söndagen i advent  2) 320 000 
c) Påskdagen   3) 75 000
d) Självständighetsdagen  4) 100 000
e) Alla helgons dag  5) 120 000

Resultat: 2/5

SVENSKA KVINNLIGA POLITIKER & PARTI

a) Margot Wallström 1) Socialdemokraterna
b) Annie Lööf  2) Centerpartiet
c) Anna Kinberg Batra   3) Moderaterna
d) Cecilia Malmström  4) Liberalerna
e) Isabella Lövin  5) Miljöpartiet

Resultat: 5/5

KVINNLIGA POLITIKER & RÖSTER I KOMMUNALVALET 2017

a) Laura Kolbe  1) 1656 
b) Eva Biaudet  2) 1976 
c) Sari Multala  3) 2684 
d) Li Andersson  4) 3583 
e) Maarit Feldt-Ranta 5) 6374 

Resultat: 5/5

KANADENSISK STAD & NHL-LAG

a) Ottawa  1) Jets 
b) Toronto  2) Canucks
c) Montreal  3) Senators
d) Winnipeg  4) Canadiens
e) Vancouver  5) Maple Leafs

Resultat: 5/5

OLIKA FORMER AV STATSSKICK & BETYDELSE

a) Hierokrati 1) Makten innehas av en avliden person 
b) Plutokrati 2) Makten fördelas enligt förmögenhet
c) Teokrati 3) Prästvälde 
d) Teknokrati 4) Gudsvälde
e) Nekrokrati 5) Makten ges åt den som har den  
  vetenskapligt bästa kunskapen

Resultat: 3/5

Namn: Joakim Strand.
Ålder: 34.
Yrke och/eller titel: Riks-
dagsman och stadsfull-
mäktigeordförande i Va-
sa.
Hemort: Vasa.
Favoritmat och -dryck: 
Kött och fisk och vatten.
Lyssnar helst på: Allt från 
Strauss till One Desire.
Favoritidrottsgren- och/
eller –lag: Fotboll och Va-
sa IFK.
Rekommendera en 
bok!: Sture Udds visions-
analys för Kvarkenregionen.
Skulle vilja resa till: Flera orter i Kina.
Tråkigaste hemgörat: Dammsuga.
Min åsikt om frågesporter: Alla frågor med herr von 
Hertzen har hittills varit väldigt trevliga!
Favoritslogan eller ordspråk: ”Some people ma-
ke things happen, some people watch things happen, 
while others wonder what has happened”. Samt ett 
på finska: ”Nöyrästi muttei nöyristellen”.
Höjdpunkt från det gångna året: Att personligen få 
framföra en hälsning från Vasaregionens energikluster 
åt Kinas president Xi Jinping.

FråGeSpOrtSreSULtat: 20/25

Svaren:
Dag & Antal besökare vid gudstjänster 2015: a-2, b-5, 
c-1, d-3, e-4
Svenska kvinnliga politiker & Parti: a-1, b-2, c-3, d-4, 
e-5
Kvinnliga politiker & Röster i kommunalvalet 2017: a-2, 
b-4, c-3, d-5, e-1
Kanadensisk stad & NHL-lag: a-3, b-5, c-4, d-1, e-2
Olika former av statsskick & Betydelse: a-3, b-2, c-4, 
d-5, e-1

WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 
BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

EN FARTFYLLD OCH ROLIG MUSIKAL 
OM SVENSKHETEN OCH IKEA

FÖR HOTELL- OCH 
MIDDAGSPAKET KONTAKTA: 

HOTEL ASTOR 06 326 9111

SE THOMAS LUNDIN, ERIK-ANDRÉ 

HVIDSTEN, ANNA-MARIA HALLGARN M.FL. I

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

Sång i Guds värld
Ackompanjemangsbok

Psalmerna är försedda med ackordbeteckningar. 
Komp- och rytmrutor bidrar med inspiration.

Pris 85 euro
Församlingspris 75 euro
Utgiven av Kyrkostyrelsen, spiralpärm, 306 sidor.

Beställ från Fontana Media! Du hittar den också 
i bokhandeln Sacrum på Sandvikskajen 13 .

För dig som vill spela 
de nya psalmerna.

Låt skaparglädjen flöda!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
LÖ 29.4 KL. 16: KNATTEKYRKA i 
Lilla kyrkan, Wilén, Kerstin Busk-
Åberg, dagklubbsbarn sjunger
SÖ 30.4 KL. 10: GUDSTJÄNST i 
Kullo bykyrka, Eisentraut-Söder-
ström, Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan 
Lindberg, Wilen, Eric-Olof Söder-
ström, Gunvor Flykts gudstjänst-
grupp, barnansvarig Anne-Maj 
Westerlund. 
TI 2.5 KL. 12:ANDAKT MED LUNCH 
i församlingshemmet, R. Stråhl-
man
ON 3.5 KL. 13: MÄSSA i taizéstil 
i kapellet på Lundagatan 5, L. 
Stråhlman. Tollander

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 30.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan
on 3.5 kl. 10: Öppet café för alla 
åldrar i församlingshemmet, GN
on 3.5 kl. 14.15: Barnklangen övar 
i församlingshemmet, PJ
to 4.5 kl. 14: Missionskretsen i 
församlingshemmet, Carita Ill-
man, SS
Utfärd till kyrkodagarna i Åbo: 
lö 20.5. Start kl. 8, tillbaka ca 18. 
Pris 40 €/pers. inkl. lunch, kaffe 
och konsert. Anm. senast 10.5 till 
0503827521. Mera info på våra 
nätsidor

 ¶ LILJENDAL
lö 29.4 kl. 17.30: Cellis i Maria-
gården
sö 30.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan
ti 2.5 kl. 10: Vuxen-barn i Maria-
gården, BR-S
ti 2.5 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis. 
BR-S, Nea Westerholm
to 4.5 kl. 9.30: Öppet café för alla 
åldrar i Annagården, GN
Utfärd till kyrkodagarna i Åbo: 
lö 20.5. Start ca kl. 8.15, tillbaka 
ca 18. Pris 40 €/pers. inkl. lunch, 
kaffe och konsert. Anm. senast 
10.5 till 0447229241. Mera info på 
våra nätsidor

 ¶ LOVISA
To 27.4 kl. 18: Enligt Markos i 
kyrkan
Sö 30.4 kl. 10: Högmässa i kyr-
kan, K af Hällström, S af Hällström
Ti 2.5 kl. 11-13: En Euros Café i 
församlingshemmet
Ti 2.5 kl. 13: Pensionärsföreningen 
i församlingsgården
On 3.5 kl. 8: Morgonmässa i kyr-
kan, Blom
To 4.5 kl. 8.30: Morgonkaffe i 
Tikva
På kommande:
Sö 7.5 kl. 16: Mässa med små och 
stora i kyrkan. Musikalen Luthers 
ungar av Karin Runow.

 ¶ PERNÅ
Fr 28.4: 
- kl. 10-11.30 Café Mikaeli Mika-
elsstugan, Ingegerd Juntunen
Sö 30.4: 
- kl. 18 Taizémässa i kyrkan  Min-
na Silvergren, Marcus Kalliokoski

 ¶ SIBBO
Mer information: på Sibbo svens-
ka församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Vårutfärd för pensionärer 10.5: 
Årets utfärd går mot Tavastehus. 
Vi besöker bland annat Hyvinge, 
Sibelius födelsehem, Tavastehus 
slott och glasmuséet i Riihimäki. 
Förmiddagskaffe, lunch och ef-
termiddagskaffe ingår. Anmälning 
och förfrågningar senast 3.5 till 
Mikael Grönroos, tfn 0400-496 
976, e-post mikael.gronroos@evl.
fi eller Milja Westerlund, tfn 050-
566 3690, e-post milja.wester-
lund@evl.fi.
Fr 28.4 kl. 20: Meditativ Mässa 
i Sibbo kyrka. Camilla Ekholm, 
Lauri Palin, Katja Korpi.
Sö 30.4 kl. 12: Familjemässa på 
Valborg, Sibbo kyrka. Söndags-
skolans avslutning. Barnkör. Ca-
milla Ekholm, Lauri Palin, Mauriz 
Brunell.
Sö 30.4 kl. 18: KU:s valborgsmäs-
sosamling på prästgården. Serve-
ring. Patrik Frisk.
On 3.5 kl. 18: Gospelprojektkören 
Natural Praise, Sibbo kyrka. Sib-
boförsamlingarnas projektkör 
som sjunger under miljömässan 
7.5. Kören är öppen för alla. Lauri 
Palin.
On 3.5 kl. 18.30: Ungdomssam-
ling, Kyrkoby församlingshem.  
Öppna dörrar från kl. 14, program-
met börjar 18.30. Patrik Frisk, Kjell 
Lönnqvist.
To 4.5 kl. 14: Veckomässa på 
Servicehemmet Linda, i festsalen. 
Katja Korpi, Lauri Palin.
To 4.5 kl. 18: Kvinnor mitt i livet 
- öppen diskussionsgrupp för 
kvinnor i alla åldrar, Nilsas. Katja 
Korpi.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Fr 28.4
kl. 10: Nallegudstjänst i Mariaka-
pellet. Repo-Rostedt, Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i 
Högbergsgården, Högbergsgatan 
10 E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 30.4 2 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Repo-Rostedt, Enlund. 
Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Lindström, Repo-Rostedt, 
Enlund. Kyrkkaffe.
Ti 2.5
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Heli Kantola.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0–2-åringar i Bokvillan, Tavastvä-
gen 125. Hollmérus.
kl. 18: Flerspråkig taizémässa i 
Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, 
Almqvist, Böckerman.
On 3.5
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacob. Ulla Lassfolk: ”Sommardag 
i höbärgningstid ca 1915”.
kl. 18: Veckomässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, försam-
lingspraktikant André Troberg, 
Almqvist. 

To 4.5
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
1–5-åringar i Bokvillan, Tavastvä-
gen 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 Håkan Djupsjöbacka. Pris: à 
20€. Anmälningar till Elina Tiiai-
nen, tfn 050 380 1872 eller elina.
tiiainen@evl.fi senast 12.5.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvä-
gen 3
Lö 29.4 kl. 12.30-14: kaffe på 
plattan utanför Matteuskyrkan. Vi 
bjuder på kaffe, te, saft och bulle. 
Vi erbjuder också möjlighet till 
samtal och förbön. Kyrkan är öp-
pen och du kan i stillhet sitta där 
en stund. Du är också välkommen 
att hjälpa till. Vi behöver dig som 
vill bjuda in mänskor som går för-
bi, dig som vill servera kaffe och 
dig som vill samtala och be för 
mänskor. Arr. Matteus församling, 
Vartiokylän seurakunta och St. 
Mathew´s Lutheran Church. Väl-
kommen!
Sö 30.4 kl. 10: högmässa, Stefan 
Forsén, Anders Forsman. Kyrk-
kaffe i Olavussalen. 
Ti 2.5 kl. 10: Klapp&Klang 1 (1-4 
år), kl. 11 Klapp&Klang 2 (1-4 år), 
kl. 12 Gung&Sjung (0-1 år). An-
mälningar till Anders Forsman, 
anders.forsman@evl.fi, 050-433 
5578.
Ti 2.5 kl. 12-13: Tisdagssoppa. 
Bordet är dukat, kom på lunch. 
Matteus församling serverar 
tisdagssoppa, pris 2€, en gång i 
månaden. Vi börjar med andakt. 
Välkommen! Arr. Matteus för-
samling, Vartiokylän seurakunta 
och Vartiokylän Martat.
Ti 2.5 kl. 18.30-20.30: kyrkokören 
övar i Matteussalen, Mimi Sun-
droos.
On 3.5 kl. 8.30-9: morgonmässa.
On 3.5 kl. 15.30-17: VårTon (1 
vån), Mimi Sundroos.
On 3.5 kl. 18: MU-mässa. En 
kort mässa med bönevandring. 
Ungdomar medverkar. Kyrkfika 
efteråt.
To 4.5 kl. 11-12.30: Folkhälsans 
samtalsgrupp (2 vån).

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 28.04
kl. 10 Hålligång med lek & sång: 
i Hagasalen, Vesperv. 2. För barn 
0-5 år med förälder. Kaffeserve-
ring efteråt.
Lö 29.04
kl. 10 Missionsbrunch: Månsas 
kyrka. Välkommen att avnjuta en 
smarrig missionsbrunch tillsam-
mans med Maria & Ben Wester-
ling. Anmäl er gärna senast tors-
dag 27.4.17 till Petrus församlings 
kansli på petrus.fors@evl.fi eller 

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Ludvig Andersson 044 050 3020, ludvig.andersson@
kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN KARL AF HÄLLSTRÖM

Maten är färdig!
”det var det!”, tycks Petrus tänka. ”Vi var med honom 
på förklaringsberget – vilken upplevelse! – och när vi 
kom ner igen kom vardagen emot oss, och ingenting var 
egentligen annorlunda. Nu har han blivit avrättad och 
begraven, men graven är tom. Där finns bara linnebind-
larna kvar, det såg Johannes och jag. Om någon stjäl ett 
lik, varför skulle den lämna bindlarna kvar? Varför slä-
pa ett naket lik genom gatorna, och varför inte sälja lin-
net och få en vacker slant för det? Frågor. Upplevelser! 
Men det är förbi nu. Det var det. Nu börjar jag jobba igen. 
Kommer någon med?”

Och fiskarna började fiska igen. Men hade de glömt hur 
man gör? De fick ingen fångst. Efter att ha försökt hela nat-
ten, gav en förbipasserande dem råd, och då fick de stora 
mängder. Precis som en gång tidigare, när Jesus kallade dem.

Det är ju han! Petrus skyndar sig i land, och de an-
dra följer efter.

Här är inga änglar och änglakörer. Här är inga stora 
gudsmän från Bibelns blad. Här är inga röster från him-
len. Här är bara Jesus.

Och vilken är den storslagna andliga upplevelse han 
bjuder på denna gång? Jo, han bjuder sina vänner på 
morgonmål – fisk och bröd.

Petrus hade rätt. Det var det. Efter den stora andli-
ga upplevelsen kom vardagen emot dem. Arbete och 
gemenskap. Men denna gång var mycket annorlunda. 
Andligheten lämnar dem inte, fast vardagen tar vid. Det 
finns inte längre någon skarp skiljelinje mellan det var-
dagliga och det andliga, inget draperi mellan profant och 
heligt. Världens Herre, dödens besegrare, står och ste-
ker fisk åt de trötta arbetarna. Och när de äter den, är 
världens Frälsare med dem vid måltiden.

Vi tenderar att vara svartvita i vårt tänkade. ”Moses is 
Moses and business is business.” Men det är oftast inte 
antingen eller, utan både och. ”Om vi hade varit med 
lärjungarna, hade det varit lätt att tro.” Men lärjungar-
na hade inte särskilt lätt att tro, de heller. ”Om vi hade 
fått träffa Jesus, så …” Men vi får träffa honom. Dagli-
gen, om vi vill. Men den som inte tror, ser det inte. Ta-
lesättet har vänt på steken, men misstar sig: för att se, 
behöver vi tro. Inte stora omvälvande upplevelser à la 
Hollywood, utan en insikt om att Jesus är här, i det var-
dagliga, och lagar morgonmål åt sina vänner.

”Följ mig,” säger han.
”Jag är med er alla dagar.”
… ”Maten är färdig.”

Karl af Hällström är kyrkoherde i Lovisa svenska församling.

Det svarta fåret (till 
exemplet i uttryck-
et ”släktens svarta får”) 
kan man kalla en per-
son som skiljer sig från 
sin grupp på ett nega-
tivt sätt, till exempel ge-
nom sina vanor eller sin 
smak.

Uttrycket kommer 
antagligen från 1 Mos. 
30:32 där Jakob före-
slår för Laban vilken lön 
han ska få för sin tjänst: 
”Låt mig få gå igenom 
din hjord i dag och skilja 
ut alla mörka djur bland 
fåren och alla spräckliga 
djur bland getterna: De 
skall vara min lön.” 

Källa: Bevingat.

I KLARSPRÅK

Jesus, hjälp mig 
att se dig i varda-
gen, trots varda-
gen – och genom 
vardagen. Tack för 
att du är med mig, 
och jag med dig.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Karl af Hällström.

103, 400, 876, 
875 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Att följa den gode herden
Den här söndagen handlar om den gode 
herden som är porten till himmelriket 
och ger sitt liv för fåren.

På den här tiden var herdarna både 
vanliga och illa ansedda. De utför-
de ett viktigt och ansvarsfullt arbe-
te men hade låg status i samhället. 
Grunden för herdens arbete var för-
troende: fåren följer sin herde efter-
som de känner och litar på herden.

OM HELGEN Finska Missionssällskapets

Första maj-basar
måndag 1.5 kl. 9.30–14  

Observatoriegatan 18, Helsingfors

Program för 
 alla åldrar

Käsitöitä ja puutöitä, ke-
räilijöille  

kortteja, sekä mehuja, hilloja ja  
leivonnaisia myynnissä ym-

päri taloa.

Astioita, tauluja, kirjoja, koruja 
ym. tavaraa kodin sisustamiseen. 

Kom och köp bakverk, sylt,  
handarbeten, våfflor,  

kinesiska godsaker m.m.

Fynda i vårt  
lopptorg Vanhaliina

”Var en herde för 
mina får.”

Läs mera i Joh. 21:15–19.

”Vårsång kring 
Valborg.”

Dragnäsbäcks kyrka  
i Vasa söndag kl. 11.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
28.4–4.5

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 23:1–4

ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 5:1–4

EVANGELIUM
Joh. 21:15–19

Andra söndagen efter 
påsk. Temat är ”Den go-
de herden”.

HELGENS TEXTER
illUStration: linnea eKStrand
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tfn 09-2340 7100. Arrangör är 
Petrus församling och Finska Mis-
sionssällskapet.
Sö 30.04
kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Hilli
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli
kl. 16.30 Puls gudstjänst: i Södra 
Haga kyrka, Vespervägen 12.
Ti 02.05
kl. 10 Babyliv: i Hagasalen, Ves-
perv. 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 Munks-
höjdens kyrka, Raumov. 3. Ulf 
Emeleus, Lassus och Ahlberg. 
Förbönsämnen tas emot till tfn 
(09) 23407171 tisdagar mellan kl. 
10-12 och per e-post pray.pet-
rus@evl.fi
Ons 03.05
kl. 11-14 Familjecafé: med lunch, 
lek och samtal på Café Torpet.
kl. 12.30 Månadslunch: i Haga-
salen. Anmäl till kansliet 09 2340 
7100.
kl. 18 Café m.m.: i Hagasalen. En 
plats där vuxna får växa tillsam-
mans genom intressanta diskus-
sioner, gemenskap och bön. Kom 
med och testa du också!
Övrigt:
Barnläger: Välkommen med på 
dagsläger för barn 6–11 år 5-9 
juni kl 9.30 - 16 på Vesper-vägen 
12A. Mer info och anmälan på 
hemsidan.
Pro Markus församling rf:s års-
möte: Stadgeenliga ärenden hålls 
7.5.2017 efter avslutat gudstjänst i 
Åggelby gamla kyrka.
Björkebo talko: 12.5. Gemensam 
start ca kl.9. Anmälan till Petrus 
församlings kansli på petrus.
fors@evl.fi eller tfn 09-2340 7100 
eller till Bodil Sandell tfn 09-2340 
7227
Bibeldagar i Houtskär: 17-21 juni. 
Medv. Bengt Lassus, Stig-Olof 
Fernström, Olav Söderström m.fl. 
Mera info fås från Petrus kansli 
09-2340 7100

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
SÖ 7.5 kl. 17.00: Dopdagen. Barn 
i alla åldrar, från bebisar till barn 
i skolåldern, har möjlighet att 
bli döpta och fira en vacker men 
stressfri dopfest på Dopdagen 
söndagen den 7 maj. Vi bjuder på 
en stämningsfull ceremoni och 
kaffe med tårta. Du kan också 
bjuda in släkt och vänner. Evene-
manget firas i fyra olika Helsing-
forskyrkor och är ett samarbete 
mellan de finska och svenska för-
samlingarna. Anmälningar senast 
den 28.4 på www.kastepaiva.fi.
SÖ 7.5 kl. 17.30 – 19.00: Taizé-
mässa. Knäböj på en bönepall, 
kryp ner i en kyrkbänk eller låt 
kroppen sträcka ut sig på en färg-
grann trasmatta och fira en enkel 
och avslappnad Taizémässa i Mis-
sionskyrkan, Observatoriegatan 
18. Kyrkkaffet står framdukat 
kl. 17.30 och mässan firas från 
kl. 18. Mässan håller på ungefär 
en timme men du kan välja hur 
länge du vill stanna. Möjlighet till 
själavård. Kollekt/kaffeavgift till 
förmån för FMS. Arr. Helsingfors 
församlingar, FMS och Helsingfors 
KFUK.
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. Samtals-
tjänsten består av chatt, brev-, 

nät- och telefonjour. Chattjouren 
är öppen må-to kl. 18-20 och 
finns på adressen www.samtalst-
janst.fi. Nätjouren hittar du under 
samma adress, breven besvaras 
inom en eller ett par dagar. Tele-
fonjourens nummer är 0400 22 11 
90 (från utlandet +358400221190) 
och dejourerar varje kväll kl. 
20-24. Du kan dessutom skriva 
ett handskrivet brev till Kyrkans 
brevjour, PB 210, 00131 Helsing-
fors. OBS! Nytt nummer!
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgda-
gar 10–18. Mer info www.helsing-
forsforsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 30.4. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 29.4 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Hanna Laakkonen-
Yang, orgel.
Sö 30.4 kl. 11: Högmässa. Vii-
nikka, Laakkonen-Yang.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 30.4: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. von 
Martens, Malmgren. Kyrkkaffe i 
Sockenstugan.
Samtalsgruppen Kris-
ten tro i vardagen: 
Folkhälsanhuset,Vindgränden 6, 
to 4.5 kl. 10.30 –11.30, Jäntti. Arr. i 
samarb. m. Folkhälsan.
Samlingar för seniorer & dagle-
diga kl. 13-15: Köklax kapell ti 2.5, 
Södrik kapell on 3.5.
Öppen mottagning: 
Kyrktian,Kyrkog. 10, i maj-augusti 
varje to kl. 10-12. 
Församlingsutfärd till Sjundeå 
8.6: Vi åker med beställd buss, 
start kl. 9.15 från Kalajärvi ka-
pell, Höstglödsängen 3, kl. 9.45 
Olars kyrka, Olarsbäcken 4,kl. 
10.00 Esbo domkyrkas östra 
parkeringsplats,kl. 10.10 Kök-

lax kapell, Handelsbacken 1. Kl. 
11-12 Guidad tur på Fanjunkars i 
Sjundeå,kl. 12.30-13.30 lunch på 
Pickala ABC, kl. 14 Sjundeå kyrka 
och församlingshem, andakt, 
kaffe,kl. 15.30 hemfärd. Pris 25 
€ (transport, guidning, lunch) 
Anmälningar senast 22.5, tfn 
050 432 4323, e-post nina.wal-
lenius@evl.fi

 ¶ GRANKULLA
To 27.4 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.
Sö 30.4 kl. 12 Högmässa: Jarmo 
Juntumaa, Barbro Smeds. Kaffe i 
nedre salen
Ti 2.5 kl.9.30 Familjelyktan: i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl. 15 Glad idag-tvåspråkig men-
talvårdsgrupp: i Sebastos, Cathe-
rine Granlund.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Heli Peitsalo.
On 3.5 kl. 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet.
To 4.5 kl. 10-11 Lovsång och bön: 
i övre brasrummet, Catherine 
Granlund.
Ti 9.5 Smyckeskväll: för pensio-
närer kl.17.30-20.30 i dagklub-
bens kök i klubbhuset. 
Vi tillverkar smycken och smyck-
esänglar. Anmälningar senast 4 
maj till Karin Nordberg, 050 3436 
885 eller karin.nordberg@evl.fi. 
De 12 första ryms med! Material-
avgift 5 €.

 ¶ KYRKSLÄTT
Fr 28.4 kl. 13-16: Effa på Lyan för 
åk 3-4. Prästgårdsbacken 2.
Sö 30.4 kl. 12: Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka. Lars-Henrik Höglund, 
Susann Joki.
Ti 2.5 kl. 9.30–11.30: Föräldra-
barn på Lyan.
On 3.5 kl.15-17: Biljard&Chill på 
Hörnan för ungdomar i åk 7 och 
äldre.

On 3.5. kl. 18.30: Föräldrasamling 
för Räfsö1 på Hörnan.
On 3.5 kl. 18: Allsångskväll med 
Susann Joki, Lars-Henrik Höglund 
och Mikaelikören med solister, på 
församlingshemmet i Kyrkslätt.
To 4.5 kl. 9.30–11.30: Knatteryt-
mik för föräldrar med barn i ål-
dern 0-3 år på Lyans övre våning.
To 4.5 kl. 13-15: Hörnan MC för 
åk 5.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. 
(09) 8050 8292. Epost kyrks-
latts.svenska.forsamling@evl.
fi. Mera info på www.kyrkslatt-
svenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 30.4 kl 11: Gudstjänst i SvH, 
Charlotte Dick-Röstad, Paula 
Sirén, Tom Wanamo medverkar i 
musiken. Vappservering.
Ti 2.5 kl 10-12: Mammor, pappor 
och barn i SvG
Ti 2.5 kl 13.30-15.30: Tisdags-
klubben i SvG
Ons 3.5 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, 
Vårsånger med munkar och mjöd 
– vi firar församlingens före detta 
kantor Kai Wirzenius 60-årsdag! 
Alla välkomna!
Ons 3.5 kl 18: Skriba för vuxna 
i SvH
Lö 6.5 kl 10-14: Familjernas ut-
flykt till Luhtaanranta. Lek, spel 
och korvgrillning. Egen skjuts, 
kläder enligt väder. Adress Luhta-
anrannantie 62. Kostar ingenting, 
välkommen!

 ¶ VANDA
HELSINGE KYRKA S:T LARS 
KAPELL
Högmässa: 30.4 kl. 10
MYRBACKA KYRKA/ S:T MAR-
TINS KAPELL
Mässa i Taizéanda: 30.4 kl.12
HELSINGE KYRKA S:T LARS/BA-
GARSTUGAN
Dopdag: 7.5 kl. 14-16, doppräst 
Anu Paavola
BAGARSTUGAN
Ungdomskväll: 3.5; 10.5 kl.18

GA-spurten och smoothiecafé: 
6.5 kl. 12-15 
anmälan till Heidi Salminen 050 
3301828
KLUBBUTRYMMET I MYRBACKA
Pysselcafé: för barn i åk 3-6 
måndagar kl. 13-16 
Familjecafé: torsdagar kl. 9.30-12.
KLUBBUTRYMMET I BRÄNN-
MALMEN
Pysselcafé: onsdagar kl. 13-16
FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN PÅ 
VALLMOV. 5 A, 2.vån. 
Veckomässa: 3.5 kl. 9-9.30 i dia-
konins utrymmen
BARNENS KYRKOSTUND
Vårutfärd: till Rhendalens hus-
djurspark i Kyrkslätt 17.5, anmälan 
senast 3.5.
Sommarläger för barn: det finns 
ännu plats. Mera info och an-
mälningsblanketter på hemsidan 
www.vandasvenskaforsamling.fi
Döpta: Jasper Mikael Laakso, My 
Marietta Niemi, Max Johan Erik 
von Koskull
Döda: Else-Maj Wiktoria Eklöf 
87 år
Pastorskansliets nya öppettid 
fr.om. 3.5. kl 9-13

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
To 27.4:
- kl. 13 Veterangudstjänst: i Eke-
näs kyrka. Lindström, Burgmann.
Fr 28.4:
- kl. 18.30 Vårkonsert: i Snap-
pertuna kyrka. Vox Mix, dir. H. 
Grandell, T. Lundström, piano.
Sö 30.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs 
kyrka. Cleve, Burgmann.
- kl. 12 Gudstjänst: i Bromarvs 
kyrka. Cleve, Nygård.
Ti 2.5:
- kl. 18.30 Vårkonsert: i Tenala 
kyrka. Vox Mix.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi 

 ¶ INGÅ
Sö 30.4:
- kl. 10 Högmässa: i Ingå kyrka. 
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Ti 2.5:
- kl. 18.30 Bibelgrupp: i Prästgår-
den. Hellsten.
Ons 3.5:
- kl. 14 Församlingsträff: i Ingå 
kyrka. Tema: Tuje Löjtlin berättar 
om Ingå kyrkas historik. Annette 
Taipalus. OBS! Samling i Ingå 
kyrka!
- kl. 14 Pysselklubb för 
7-10-åringar: i ungdomshuset. 
Ahlfors.
To 4.5:
- kl. 9.30 Familjecafé: i för-
samlingshemmets källarvåning. 
Eklund.

 ¶ KARIS-POJO
Veterandagen, To 27.4
kransnedläggning: 
kl. 10.45 veteranstenen i Karis 
kl. 11 hjältegravarna i Karis 
kl. 11.30 hjältegravarna i Svartå 
kl. 12 hjältegravarna i Pojo 
Busstransport efter kransned-
läggningarna till Ekenäs kyrka. 
tvåspråkig gudstjänst 
kl. 13 Ekenäs kyrka
Ung gudstjänst, To 27.4: 
kl. 18 i S:t Olofs kapell
Högmässor, Sö 30.4: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Tony Vuorinen, sång, medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. För-
samlingskören medverkar. 
Andakt, To 4.5: 
kl. 12.45 i Mariahemmet, Pojo.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 23.4. kl 13: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Sö 7.5. kl 13: Högmässa i Lojo 
kyrka. Do-Re-Mingå medverkar. 
Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 16.5 kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Taxi.

Vängudstjänst i Jeppo
Den 7 maj firar Studentmissionen Vängudstjänst i Jep-
po kyrka kl 10, predikant Johan Eklöf. Efter gudstjäns-
ten blir det lunch och program i församlingshemmet 
där både studerande och tidigare studentmissionärer 
deltar. Varmt välkommen med! 

Anmälningar för matens skull senast 3.5 till  
jeppo.forsamling@evl.fi. Lunch till självkostnadspris. 
Anmäl också om du har specialdiet.

STUDENTMISSIONEN

jaG är nyGammaL församlingsbo och sak-
nade en grupp med låg tröskel där man 
kan diskutera. Jag tog kontakt med för-
samlingens diakon och vi startade en 
samtalsgrupp för kvinnor. Vi samlas en 
söndag kväll i månaden kl. 18-19.30 i 
Smedsby församlingsgård. Vi inleder till-
sammans kring träffens tema, delar upp 
oss i smågrupper och diskuterar, äter nå-
got smått och avslutar med en andakt. 
Som grund för våra diskussioner använder 
vi boken Livets fram- och baksida av Ca-
tharina Segerbank. Nästa träff är 7.5.

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

”Vi startade en diskussions-
grupp för kvinnor.”

IN
PRICKAT

Britten Nylund, Korsholms svenska församling

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 28.4 Catarina Olin, Sundom Sö 
30.4 9.03 Ett ord om helgen Ti 2.5 
Monica Heikel-Nyberg, Grankulla 
Ons 3.5 Kaj-Mikael Wredlund, Karis 
To 4.5 Catarina Olin, Sundom.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 28.4 Kristina Klingenberg, Kar-
leby (repris från 27.6.2014) Sö 30.4 
Den gode herden. Textläsare: Maria 
Sundblom-Lindberg och Björn Wal-
lén (repris från 10.4.2005) Må 1.5 He-
lene Liljeström, Sibbo Ti 2.5 Lars-Jo-
han Sandvik, Nykarleby (repris) Ons 
3.5 Kjell Blomberg, Vasa To 4.5 Heidi 
Jäntti, Sibbo (repris).

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 30.4 Gloria Dei-mässa från 
Evangeliska folkhögskolan i Vasa. 
Predikant: Daniel Djupsjöbacka. Li-
turg: Hans Boije. Pianist och organist: 
Niklas Lindvik. Kompgrupp: Jonathan 
Stenlund, bas och David Forsblom, 
slagverk. Textläsare: Tobias Wal-
lin (svenska), Elisabet Still (engelska) 
och Sonja Back (finska). Förebedjare: 
Leo Byskata (finska).

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

Nyfiken på coaching? Kiinnostaako coaching? 
 

Låter personlig utveckling, ett coachande förhållningssätt, ett coachande ledarskap  
eller ett yrke som professionell coach intressant? 
Vill du veta mera om coaching,  Internationell certifiering, kurser och utbildningar, 
personlig coaching?  Motivation? Inspiration? Utveckling? Förändring? 
 
Infoseminarium / Infotilaisuus (Tillfället är gratis. Tilaisuus on ilmainen. 1,5h) 

Vasa       4.5.17      kl 17.00 (svenska&suomi) 
Helsingfors   10.5.17  kl 18.30 (svenska&suomi) 
Hangö   21.5.17  kl 17.00 (svenska&suomi) 
Jakobstad   31.5.17   kl 17.00 (svenska&suomi) 
 

Grundkurs /Peruskurssi  
Vasa       3 – 4.5.17     
Hangö             10-11.6.17 
Norrvalla    16-17.6.17 
Pietarsaari          5.- 6.8.17 (suomi) 
Solvalla     18-19.8.17 
Helsinki   21.-22.8.17 (suomi) 
 

Parcoaching-kurs i vackra Hangö /Paricoaching-kurssi Hangossa  
 Hangö/Hanko 28-29.6.2017 (svenska&suomi) 
 

Diplomutbildning /Diplomikoulutus (9d/pv) Startar 
Solvalla    9 -10.9.17 
Helsingfors  13-14.9.17   
Norrvalla  22-23.9.17  

 Helsinki  27.-28.9.17 (suomi) 
 
Certifieringsutbildning/Sertifiointi (8d/pv) Startar 
 Helsingfors  17.8.17 
 Norrvalla  18.3.17 
 Helsinki  20.3.17 (suomi) 
 
Anmälan/Tilläggsinfo – Ilmoittaudu/Lue lisää: 
 coachcompanion.fi & info@coachcompanion.fi  
 050 381 4737 (Tom)  &  045 847 0443 (Christine) 
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REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Wikstedt, Ollila.
– kl. 18: Valborgsmässofest i Pargas för-
samlingshem.
On 3.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling: 
Ingen gudstjänst i Nagu denna vecka. 
Korpo kapellförsamling:
Sö 30.4  kl. 11: Finsk mässa i Korpo kyrka, 
Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, 
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 30.4 kl. 11: Gudstjänst i Iniö kyrka, Vuola.

ÅBO
lö. 29.4 kl 18: Sångmatiné med Chris-
topher Sell och Tuuli Lempa, Aurelia. 
Fritt inträde, programblad 10€/st till 
Gemensamt Ansvar
sö. 30.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Björkgren, Lempa. Barnhörna, kyrkkaffe
ti. 2.5 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ons. 3.5:
- kl 12: Frukostklubben, Svenska Klub-
ben. Pär Lidén ”ÄR Bibeln relevant för 
oss? Om att läsa Bibeln tillsammans”
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia. Frank Ber-
ger ”Hajar och miljövård”
- kl 17: Gudstjänstgruppsmöte, Aurelia. 
Om du är med i en gudstjänstgrupp, 
skulle vilja vara med i en gudstjänst-
grupp eller om du vill snacka gudstjänst 
är du hjärtligt välkommen med! Utveck-
ling och utvärdering
- kl 18: Veckomässa, Aurelia. Öhman
to. 4.5:
- kl 18: Bibelsamtalsgruppen, Aurelia
- kl 18.30: Psalmflätan, Aurelia. Allsång-
stillfälle med Marjo Danielsson och Åbo 
Svenska Kyrkokör

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
2 sö e påsk 30.4: Gudstjänst kl 12 
Mårten Andersson och kantor

JOMALA
Fr 28.04 kl.18.00: Fredagsmässa S Äng, 
F Erlandsson, A Karlsson
Sö 30.04 kl.11.00: Högmässa R Syrén, 
E-H Hansen, A Karlsson
On 03.05 kl.18.00: Klapp o klang i kyr-
kan F Erlandsson

MARIEHAMN
FR 28.04 kl.19.00: INSTÄLLD! Konsert 
med Freda’kören i S:t Görans, dir. Guy 
Karlsson.
SÖ 30.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, J-E K, G K, kören Bell Cante från 
Stockholm, dir. Johanna Grüssner.
ON 03.05 kl. 19.00: Konsert med Triolen i 
Margaretagården.
TO 04.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Gö-
rans, J-E K, J D. 
Sopplunch i församlingshemmet, pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 30.4 kl. 11.00: Gudstjänst i Vårdö 
kyrka. Sirkka Liisa Enqvist, Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 30.4 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Heidi Blomqvist.
To 4/5: Församlingsutfärd med buss till 
Replot, lunch på Bernys, deltagande 
i Replot församlings pensionärsgrupp 
kl 13 samt besök till Svedjehamn och 
café Salteriet och möjlighet att gå upp 
i utsiktstornet. Anmälan senast 2.5 till 
044-4101800. Tidtabell: Harrström 10.20, 
Taklax 10.35, Korsnäs 10.45, Korsbäck 
10.55, Molpe 11.10.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 30.4 kl 10: Högmässa i Sideby. Norr-
back, Rosengård
SÖ 30.4 kl 12: Gudstjänst i K:stads förs.
hem. Norrback, Rosengård
MÅ 1.5 kl 19: Första maj samling i L:fjärds 
förs.hem. Tema: ”Reformationen 500 
år”. Bengt Djupsjöbacka, Norrback.
ON 3.5 kl 12.30: Missionsstugan i K:stads 
förs.hem. Erica och Nanna
Obs! Ändrade öppethållningstider: för 
diakonikansliet i K:stad, må kl 10-12

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes

Fr 28.4 kl 18: Minishow i kyrkan med 
Glad Ton, The Happy Band, G.Lindén.
Sö 30.4 kl 12: Gudstjänst Ingvesgård, 
S.Lindén.
Sö 30.4 kl 18: Valborgsmässosamling 
i Töjby bykyrka, S.Erikson, T.Bergman, 
Strängbandet.
On 3.5 kl 19: Vårauktion i Luthergården.
To 4.5 och fr 5.5 kl 19: Kvällsmöte i kyr-
kan med Ingemar Helmner och Rauno 
Karmitsa.
Övermark
Sö 30.4 kl 12: Högmässa Sundqvist, 
G.Lindén, Elias Jakobsson. Kyrkkaffe 
efter gudstjänst.
Pörtom
Sö 30.4 kl 10: Gudstjänst Sundqvist, 
G.Lindén.
Kom ihåg: att anmäla till 50-års konfir-
mandträffarna! 
Anmäl till församlingens kansli tel. +358 
6 220 4200.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 30.4 kl. 14: Gudstjänst, Englund, 
Brunell.
Ti 2.5 kl. 18.15: Ekumenisk vesper i 
kyrkan, Englund, fader Anders Hamberg 
(katolska kyrkan), Janet Åkerback-
Söderholm (Tabor).
On 3.5 kl. 18: Kyrkokören övar i försam-
lingshemmet.

KORSHOLM
Sö 30.4:
kl 10 Högmässa: i kyrkan,
kl 12 Högmässa: i Smedsby förs.gård, 
Särs och Nordqvist-Källström.
kl 18 Valborgsmässosamling på Kronvik 
lägergård: Drop-In med salt och söt ser-
vering. Programmet börjar ca 18:45, Leon 
Jansson, Karolin Wargh, lek och lotteri.
On 3.5: 
kl 14 Karaträffen: i Smedsby församl.
gård, Rose-Maj Friman.
kl 18 Samling för kyrkvärdar och kaffe-
kockar: i församl.hemmet i Gamla Vasa. 
Servering och program.
Fre 5.5: 
kl 18 Konsert med Wegelius Kam-
marstråkar: Obs tiden! Dirigent Andres 
Kaljuste, solister Annemarie Åström o 
Albert Sahlström, violin. I samarbete med 
Skolmusik. Fritt inträde.
OBS! Församlingens pastorskansli stängt 
på onsdagar: från och med 1 maj.

KVEVLAX
Sö 30.4. kl 18: Kvällsgudstjänst, Berg-
ström-Solborg, Andrén.
Ti 2.5. kl 18:  Mammalådor tillverkas i ds.

MALAX
SÖ 30.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. 
Norrback, Lax.
SÖ 30.4 kl. 17: Bön för alla i FH. Serve-
ring, barnpassning.
TI 2.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerå-
det och Folkhälsan i Malax.
TI 2.5 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel.

PETALAX
Gudstjänst: sö 30.4 kl. 11. Englund, Brunell.
Församlingsutfärd för pensionärer och 
daglediga: to 4.5 till Replot församlings 
pensionärsträff. Start från kyrkbacken kl. 
10.10, bussen kör via TB. Mat på Berny’s. 
Anmäl dig till pastorskansliet (050 583 
7353) SENAST 27.4.

REPLOT
Sö 30.4 kl. 10: Högmässa i Replot. Kaski, 
Wargh, predikan Stefan Snellman.
Sö 30.4 kl 12:30: Gudstjänst i Björkö. 
Kaski, Wargh, predikan Stefan Snellman.
To 4.5. kl. 13: ”Vi över 60” pensionärs-
träff i fsh. Sångprogram med gäster från 
Korsnäs och Petalax-Bergö församling-
ar: Cay-Håkan Englund, Hanna Östman, 
Heddy Norrgård m.fl. Välkommen med. 
Alla serveringsgrupper.

SOLF
Lö 29.4. kl 18: Allsångskonsert, medv 
bandet Bettanz, sångkvartetten Johan & 
Juristerna, Solfångarna och Orgelklubben.
Sö 30.4. kl 10: Högmässa, Kuni, Wargh.
Sö 30.4. kl 18: Valborgsmässosamling på 
Kronvik lägergård, drop in med salt och 
söt servering, programmet börjar ca kl 
18.45, medv Leon Jansson, Karolin Wargh, 
m.fl. lek och lotteri.
To 11.5. kl 10: Församlingsutfärd till Linds 
kök och Bergö, start kl 10 från försam-
lingshemmet. Peter Söderqvist är chauf-
för och guide. Avgift 50€. Anm senast 
2.5. till pastorskansliet 344 0026.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsång: lö 29.4 kl 18.
Högmässa: sö 30.4 kl 13 Boije, Forslund, 
Heikius. Församlingens 75 o 80 åringar 
särskilt inbjudna.
Morgonbön: to 4.5 kl 9 Särs, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.

DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Vårsång kring Valborg: sö kl 11 Lund-
ström, Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Rainer 
Holmgård.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 27.4 kl. 18.30: ”Pärleport och barna-
tro”, allsång och konsert i församlings-
hemmet med Musikverkstaden, Gloriess 
och Pensionärssångarna.
Fr 28.4 kl. 15: Pensionärssångarna i Es-
sehemmet, Ravall.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öh-
land.
Sö 30.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ravall, lovsångsgruppen. 
Textläsare Niclas Fagerholm, dörrvärdar 
Ytteresse nedre.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar böne-
hus, Granlund.
Ti 2.5 kl. 14: Allsång i Esselunden med 
Marthorna och Pensionärssångarna.
- kl. 18.30: Barnkörens vårfest i Achre-
niussalen, Linda Eriksson och Susanne 
Gunell.
Läger för 12-14-åringar: hålls på Svedja 
lägergård 6-8.6. Mera info och anmälan 
via www.esseforsamling.fi.
Anmälningar till skriftskolan 2018: tas 
emot på www.esseforsamling.fi. Gäller 
dem som är födda år 2003 eller tidigare.

JAKOBSTAD
TO 27.4 kl.18.00: Föreläsning i Försam-
lingscentret. ”Mötet med den döende 
människan – att våga finnas hos den som 
är i livets slutskede”, Yvonne Löfbacka, 
Ann-Sofi Nylund. Möjlighet till frågor och 
samtal. Servering.
FR 28.4 kl. 19.00: Ung gudstjänst i För-
samlingscentret, Åstrand, Wikblad, Lavi 
Öst & Co,
SÖ 30.4 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads kyr-
ka, Salo, Åstrand, Borgmästars, Östman.
SÖ 30.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Marko Sjöblom.
TO 4.5 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i 
Kyrkostrands förs.hem, Turpeinen.
TO 4.5 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i 
Församlingscentret, Kristian Nyman.

KRONOBY
Sö 30.4 kl. 10.00: Gudstjänst Wallis, 
Ellfolk-Lasén, Malin Storbjörk (violin), 
Merjärv läslag.
18.00: ”På rymmen” Ungdomssamling, 
församlingshemmet.
Ti 2.5: Karagruppen samlas i Oravais. 
Avfärd kl. 17.00 från församlingshem-
met, samåkning.
On 3.5 kl. 9.30: Musiklekis.

LARSMO
To 27.4 kl. 19 ”Luther i enrum”: i för-
samlingshemmet. Johan Fagerudd ge-
staltar reformatorn. Servering.
Sö 30.4 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, 
Enkvist, Ulf Axell, sång ungdomskören, 
välsignelse av hjälpledarna.
- kl. 19 Lovsångsmässa: i kyrkan, Boris 
Salo, Lassila, Mats Sjölinds lovsångs-
team, Machol l’ Adonai.
To 4.5 kl. 19 Karasamling: vid Inremis-
sionshemmet.

NEDERVETIL
TO 27.4 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Wallis.
FR 28.4 kl. 13.00: Andakt i pensionärs-
hemmet, Wallis, Smedjebacka.
LÖ 29.4 kl. 9-12: Skriftskola i fh.
SÖ 30.4 kl. 10.00: Högmässa, Carola 
Salo-Back och Sonja Smedjebacka.
TO 4.5 kl. 14.15: Andakt med HHN i Ter-
järv Vårdcenter, Store, Smedjebacka.

NYKARLEBY
NYKARLEBY 
Sö kl 10 Högmässa: Sundstén, Ringwall
-kl 18 Vappfest: fh, Niklas Wallis, saltbit, 
barnprogram (KU)
Må 1 maj kl 11-13 Missionslunch: fh, kött-
soppa, kaffe, mjöd, munkar
Ti kl 13 FMS-mission: fh
Fr 5.5 kl 10-17 Gemensamt Ansvar: in-
samling vid butiker
Sö 7.5 kl 10.30 Kyrkutfärd till Vasa: kl 12 
Högmässa i Roparnäs kyrka, kyrklunch. 
Pris ca 35 €, anmäl senast 3.5 till Åke 
Lillas, 050 525 7227 el. Marianne 040 
8687051. 
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén
JEPPO 
SLEF Norras valborgsmässosamling i 
Jeppo 30.4: 
-kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, Simon Jern, 
Östman, Lönnqvist, Evangelicum
-kl 19.30 Möte: fh, servering, Jern, Tomas 
Klemets, Evangelicum
Ti kl 18 Bibelsits: fh, välkomna
Sö 7.5 kl 10 Högmässa med Studentmis-
sionen: pred. Johan Eklöf, Östman, Lönn-
qvist. OBS: Kyrklunch för alla i fh, anm. 
senast fr 28.4 kl. 12 till pastorskansliet.

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Ungdomssamling: Fr 28.4 kl 20 i Lyjo, 
Purmo (Obs ingen samling i Bennäs!)
Sammankomst: Lö 29.4 kl 19 i Flynängens 
bönehus, Fredrik Snellman, tolkning
Högmässa: Sö 30.4 kl 10 med nattvard i 
kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, D. 
Häggblom, textläsare Gun-Britt Löfqvist, 
dörrvärdar Kållby
Sammankomst: Sö 30.4 kl 15 i Flynängens 
bönehus, Kristian Gäddnäs
Valborgsmässosamling: Sö 30.4 kl 19 
tillsammans med KU i Forsby bykyrka, 
Sixten Ekstrand, Forsbykören, Sandstedt-
Granvik, servering
Bönegrupp: To 4.5 kl 18.30 i Kyrkhemmet 
i Bennäs
Bibel och bön: To 4.5 kl 19 i Forsby bykyrka
Sommarens läger för barn: Dagläger (åk 
1-3) 5-9.6, Kyrkhemmet i Bennäs. Som-
marläger (åk 1-6) 20-22.6, Pörkenäs 
lägergård. Info & anmäl: Annika Snellman 
tfn 040-3100448, annika.snellman@evl.fi, 
eller webbsidan

PURMO
Fr 28.4 kl. 20: Ungdomssamling i Lyjo, 
Lassila.
Sö 30.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Sandström, Blomqvist.
Ti 2.5 kl. 13.30: Kenyamissionsgrupp i 
Emaus bönehus.
- kl. 18: Drängstugans personalmöte i 
prästgården.
- kl. 19.30: Salamu i Joelsro. Knytkalas.
On 3.5 kl. 14: Födelsedagsfest för 75- 
och 80-åringar i kyrkhemmet.
- kl. 19: Mariamoment i prästgården.
To 4.5 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, 
Kung, Johansson.

TERJÄRV
LÖ 29.4 kl 9-12: Skriftskola i förs.h.
SÖ 30.4: 
- kl 10 - 12 Brunch för Gemensamt Ansvar 
i förs.h. Valfri avgift. Välkomna! 
- kl 12 Gudstjänst, N. Wallis, kantorn, sång 
av Ann-Christin Storrank.
ON 3.5 kl 13: startar Sorgegruppen i 
förs.h.

Teologer om Luther
Martin Luther var inte den första reforma-
torn inom katolska kyrkan, långt därifrån. 
Men han var den som fick det största infly-
tandet och den första som kom att grunda 
en egen kyrka. I det närmaste ofrivilligt, får 
man tillägga. Han uppfattade sig själv som 
en god katolik, munk som han var, och vil-
le framför allt få ett slut på den föga biblis-
ka avlatshandeln.

Men skeendet eskalerade till bannlys-

ning, till ett brott först med klostret och se-
dan med den katolska kyrkan. Och små-
ningom fick den nya protestantiska kyrkan 
namn efter honom – mot hans vilja.

Hur ser människor i dag på Luther? 
Som person, som teolog, som inspiration i 
samhället och i individens liv? Den frågan 
har en lång rad teologer fått fundera över 
och de ger sina svar i en andaktsserie som 
börjar tisdag 2.5 med Andrum, som sedan 
sänds i repris fredag 5.5.

Monica Heikel-Nyberg inleder.De föl-
jande tisdagarna (med repris på fredagar-
na) talar Boris Salo, Stig-Olof Fernström, 
Henrik Perret, Catharina Englund, Inge-
mar Johansson, Hans Växby, Maria Bo-
ström, Gustav Björkstrand, Sixten Ek-
strand, Mia Andersen-Löf, Albert Hägg-
blom, Laura Hellsten och Jani Edström. 
Serien slutar i mitten av augusti.

Andrum tisdagar, repris i fredagens Af-
tonandakt i radio Vega.

RADIOANDAKTER SERIE

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma 
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 
11 maj 2017 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras 
vid sammanträdet är från och med 3.5.2017 framlagd 
på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pas-
torsexpeditioner och på den kyrkliga samfällighetens 
anslagstavla, adress 
Tredje linjen 22.

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

Helsingfors, den 24 april 2017

Ordförande

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapia -koulutus (80 op)
Lösningsfokuserad kristen terapeut -utbildning (80 sp)
Ilmoittautuminen johon liitteenä CV: 
Anmälning med egen CV:

Lisätietoa:
Information:  www.samaria.fi / www.chcry.net / www.akan.fi  

Kristen terapeut -utbildning
 Tampereella 17.-18.5 2017  
 I Borgå 21.-22.5.2017 2017 (även på svenska)

Kristillinen Tervehtymiskeskus
Kristna Center för Helande

A K A T E M I A Kristillinen terapeutti (Vaativa erityistaso) uusi koulutusohjelma 
tulossa, seuraa sivuillamme. Koulutuspaikka Tampere.

Nykyajan koulutusta nykyajan ihmiselle

mikko.takala@samaria.fi

FAMILJ

Välkommen att fira
Asta Särs

på hennes 70-årsdag 
den 7.5 kl 14-15 

i Fylgias källarvåning 

Inga gåvor, tack, men gör 
gärna en inbetalning för att 
stöda dottern Anna-Lenas 
missionsarbete i Senegal

FI16 8000 1400 1826 72, 
”Asta 70 år”

Alternativet sparbössa 
finns också.

Göran och barnen

LURENS SOMMARTEATER 2017

Biljettbokning och grupper (vard. kl. 9-16): tel. (019) 532 412  
Vuxna: 22,-, u. 13 år 14,-, grupp över 20 personer 19,-/pers.

(019) 532 412

Av Bengt Palmers och Jakob Skarin

Regi: Oskar Silén
Musikalisk ledning: Kalle Katz
Koreografi : Susanna Karvinen
Sånginstudering: Mirella Pendolin-Katz
Dräkter: Frida Hultcrantz

Premiär: fre 30 juni kl. 19.00

Finlandspremiär för musikalen som baserar sig på 
Lasse Åbergs hyllade fi lmkomedi.

Föreställningar: söndagar, tisdagar, 
onsdagar och torsdagar. 
Sista föreställningen fredagen den 4.8.

www.sallskapsresan.fi 



18 KYRKPRESSEN TORSDAG 27.4.2017 • NR 17
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej servicebo-
ende. 0505903780 tis-to 9-12.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖPES
Gör livet lättare 
SÄLJ ÅT LASSE & MIA 
dödbon, 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

Gratis takbesiktning!
* privatpersoner
* bostadsbolag
* kommuner
mer info på vår förnyade hemsida.

www.ammattipojat.fi

Industri- och fastighetsservice med över
15 års erfarenhet!

Finns sommarteater i Esbo 2017

Kattmusikalen 

PELLE SVANSLoS
Anneli Mäkelä–Ilkka Kuusisto–Lars Huldén
Mika Fagerudd–Ami Aspelund–Anne Pihlström–Lars Idman

tor   8.6   kl. 19 
lör 10.6 kl. 17
sön 11.6 kl. 17
mån 12.6 kl. 19
tis 13.6 kl. 19
ons 14.6 kl. 19

tor 15.6 kl. 19
lör 17.6 kl. 17
sön 18.6 kl. 17
mån 19.6 kl. 19
tis 20.6 kl. 19
mån 26.6 kl. 19

tis 27.6 kl. 19
ons 28.6 kl. 19
tor 29.6 kl. 19
lör   1.7 kl. 17
sön   2.7 kl. 17

Biljettpriser: Barn 8 euro (4–12 år), vuxna 15 euro (13 år –), 
specialpris för grupper. BILJETTER: www.netticket.fi
INFO & BILJETTER via EBUF: tfn 050 406 4244/Martina Gardberg, vard. kl. 9–16 
040 510 3345/Iwe Ekström, producent, www.ebuf.org

SLÄKTBUSSEN 2017

Avgångar från Finland
April  13, 21, 28
Maj  -
Juni  6, 9, 13, 20, 27
Juli  4, 7, 10, 14, 18, 24, 28
Augusti  1, 8, 15, 24
September  21
Oktober  19
November  2
December  21, 28
Januari -18  4 

Avgångar från Sverige
April  16, 23
Maj  1
Juni  7, 11, 14, 21, 28
Juli  5, 9, 12, 16, 19, 26, 30
Augusti  2, 9, 16, 27
September  24
Oktober  22
November  5
December  22, 29
Januari -18  7

Gröna avgångar till och från Avesta.
Svarta avgångar till och från Örebro.

www.ingsva.fi

Bokningar och förfrågningar

Tel. 020 7434 520  
E-post: info@ingsva.fi 
    Vi finns även på facebook!

Våren närmar sig och kanske din 
trädgård behöver tas hand om 
eller du är i behov av en föns-
tertvättning men inte orkar/har 
tid själv?!
Jessicas Hjälpande Hand erbju-
der en hjälpande hand till både 
privatpersoner och företag. 
Behöver ni hjälp med städning, 
barnpassning,fönstertvätt, bak-
ning till kalas/fest, trädgårds-
arbete, gräsklippning, trimning 
eller annat? Jag säljer även 
presentkort av mina tjänster!
Ge en gåva till någon du 
bryr dig om.
Ring Jessica, 040-360 7953
epost: 
jessicashjalpandehand@gmail.com

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

www.kmroofing.fi

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

Tel. 018-28 040. info@alandsresor.fi
www.alandsresor.fi   facebook.com/alandsresor

LILLSEMESTER  
i Mariehamn
Ta en paus från vardagen och
besök Mariehamn över några dagar. 
Boka vårt förmånliga lillsemester-
paket med övernattning i dubbelrum 
och en 3-rätters skärgårdsmeny!

Pris från 78,50 €/person

Beställ vår katalog!

AHVENANMAAÅLANDSRESORIN

KOKO AHVENANMAA KAUTTAMME • HELA ÅLAND VIA OSS

2017

Tunnemme Ahvenanmaan

MAJOITUS

PAKETTI
MATKAT

RYHMÄMATKAT

– varaa kauttamme

PYÖRÄILY KALASTUS GOLF • CYKEL FISKE GOLF

ÅLANDÅLANDSRESORS

Vi kan Åland

LOGI
PAKETRE

SOR

GRUPPRES
OR

– boka via oss

– tusen öars land

 

UPPLEV ÅLAND

Res med familjen eller vännerna till Åland! 
Här väntar mängder av upplevelser i 
vacker skärgårdsmiljö – vi hjälper dig 

att hitta guldkornen.

MARKNAD

Sommarstuga vid havet
Kotka-Hangö området av
rökfritt skötsamt par,årshyra
tel:050-5166309

Pålitligt par (30+,
historieforskare & IT-arkitekt)
önskar hyra trea i s.k.
Stor-Berghäll-området. Vi
letar efter ett långvarigt hem.
050-4406272/Sophy

Etta i Helsingfors sökes av
20-årig finlandssvensk flicka.
Studerar i Vik, ickerökare,
inga husdjur.
Tel.040-8269760

Stor och ljus etta (39 kvm)
invid Idrottsparken i Åbo.
Hyra: 540 € + vatten. Ledig
från 1.6. Ring 0400 744466
eller mejla
tjvkevin@gmail.com

Önskar köpa
strandtomt/sommarstuga i
Raseborg. Fastland, bilväg
fram. Staffan 0407022838

Etta i gott skick 15-25m2 i
Främre Tölö eller Kampen,
som tjänstebostad. Genast,
dock senast 1.8. Rökfri
tjänsteman. Tel: 040-276739

2r+k+b+balk i centrum av
Vasa (Kompassen). Hyra: 690
€/mån + vatten och el. Tel:
040-8224737

Visste du att...
du kan lämna in din 

hyresannons 
via webben?

När du lämnar in via 
webben sparar du 

också serviceavgiften 
på 5 euro.
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”Den senaste 
veckan har vi sett 
mycket lidande och 
sorg, men också 
ofattbar styrka och 
medmänsklighet. 
Det onda är inte 
Guds verk.”

Sofia Walan i Sändaren.

TERROR STYRKA

Allt liv lever
eFter FLera jobbiga veckor i en kamp 
mot allt det damm som yr omkring 
i spåren av alla vintersandade gator 
och trottoarer vred sig himlen för 
någon dag sedan som i en nysning 
och vräkte ner snö, hagel och regn 
över oss bilister på väg. Det var då 

det märkliga hände, än en gång.
Ovädret var över lika plötsligt som det anlänt, 

och några minuter senare steg jag ut ur bilen, in 
i en berikad värld. Jag möttes av ett slags kvit-
to från allt det som lever, det som får ny nä-
ring genom regnet. Jag tror att de allra flesta 
av oss associerar naturens underbart doftan-
de svar med vårens och sommarens livslust. 
För mig personligen var det hösten som träd-
de fram, nu i april.

varFör? jO, eFterSOm så många av de minnen och 
associationer som blivit en del av mig kan här-
ledas till hösten. Jag har känt, levt, älskat, grå-
tit och skrattat också under vårar, men sådana 
minnen finns inte med mig på ett årstidsrelate-
rat sätt. De är förfluten tid, ett slags icke-nu på 
vilket nuet ohjälpligt vilar – ärr, erfarenhet och 
välsignelse i en märklig soppa. 

När luften blir pregnant, bär på liv efter det 
tunga regnet, då är det inte nödvändigtvis så att 
det liv som komma skall skulle ha något slags 
företräde. Allt levande svarar, även när det är 
fråga om en sista hälsning före vintern. 

LeriGa FOtbOLLSpLaner, flugfiske i september, sä-
songens sista båtfärd över tungt och mäktigt vat-
ten. Jag konstaterar att många av de tidsbestäm-
da minnen jag bär med mig etsat sig fast i mig i 
ögonblick av avsked, och jag tänker på Ole Ja-
kobsson som när han efter att ha hört isen läg-
ga sig över vattnet vid sommarstället i Kantlax 
berättade att havets ton aldrig förr varit så en-
kel, så klar.

Allt liv lever. Inte bara det som ännu inte nått 
sin kulmen och ivrigt ser framtiden an. Inte bara 
det stora och fullkomligt ogreppbara, det att två 
blir ett och bär fram ett tredje. Även den åldran-
de, allt mer barnlika de-
menta lever. Alla vi som 
känner att vi inte riktigt 
passar in någonstans, vi 
lever också. 

Samhället hårdnar in-
ifrån. Inte i första hand 
genom dekret, lag och 
förordning – det är vi 
själva som ställer till det 
för oss. Det är inte en 
slump att barn med spe-
ciellt behov av omsorg, 
fattiga äldre, fysiskt och 
psykiskt sargade vux-
na, dödssjuka, minori-
teter, ensamstående för-
äldrar, asylsökande och arbetslösa hamnar i 
kläm här och nu.

Gud förbjude att vi ser det som vår sak eller 
rätt att värdera liv utgående från våra egna vär-
deringar. Guds skapelse bejakar allt liv som vill 
levas. Det är något jag måste komma ihåg att ta-
la om för mig själv, gång på gång, och alldeles 
särskilt i tider som dessa.  

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv 
musiker från Jakobstad.

”Samhället 
hårdnar inifrån. 
Inte i första hand 
genom dekret, 
lag och förord-
ning - det är vi 
själva som stäl-
ler till det för 
oss.”

INKAST PATRICK WINGREN

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

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

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

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

OPINION INFORMATION

UPPROP FÖR MEDMÄNSKLIGHET

Erkänn att asylsökande är människor
Asylsökande från Irak och 
Afghanistan ber att finlän-
darna ska behandla dem 
rättvist och att de fel som 
begåtts i asylprocessen ska 
rättas till. Asylsökandena 
förväntar sig att myndig-
heter och beslutsfattare 
ska uppmärksamma deras 
mänskliga lidande.

Finlands flyktingpolitik 
har under den senaste ti-
den kontinuerligt skärpts. 
Det har blivit svårare att få 
asyl och människor tvångs-

utvisas till länder där deras 
säkerhet inte kan garante-
ras. Tiden för att överkla-
ga asylbeslut har förkortats. 
Familjeåterföreningar har 
försvårats, vilket har ökat 
det mänskliga lidandet och 
oron för hur familjemed-
lemmarna ska överleva. 
Många aktörer, inklusive 
människorättsorganisatio-
ner och flyktingorganisa-
tioner, har kritiserat rikt-
linjerna i asylpolitiken. Nu 
bor det i Finland människ-

or som fruktar för sitt liv.
Den kristna tron bjuder 

oss att ta ställning och lyss-
na till vårt samvete. Kärle-
ken till nästan och att hjäl-
pa de utsatta är grunden för 
kristen moral. Särskilt nu 
under fastan när vi förbe-
reder oss att fira påsk kan vi 
inte blunda och stänga vå-
ra hjärtan för människors 
nöd. Vi som representerar 
kristna kyrkor och sam-
fund kräver tillsammans 
att Finland följer rättssta-

tens principer, respekterar 
de mänskliga rättigheterna 
och ger nödställda det stöd 
de behöver.

miika aHOLa, patrik HaG-
man, martta pietarinen 
OcH marjaana tOiviainen 
Samt 2739 andra Under-
tecknare av ett ekUme-
niSkt UpprOp SOm SamLa-
deS in Under FaStetiden via 
FacebOOk.

UPPROP TILL BESLUTSFATTARNA

Vår tur att skapa trygghet
Vi undertecknade, som ar-
betar som chefer för Kyr-
kans familjerådgivnings-
centraler, vädjar med vårt 
öppna brev till beslutsfat-
tarna att tvångsavvisning-
en av dem som nekats asyl 
ska upphöra. 

Till och med de som har 
kommit till Finland och fått 
ett positivt beslut på sin 
asylansökan har svårt att få 
till stånd en familjeåterför-
ening. Detta faktum väck-
er frågan huruvida Finlands 
sätt att handskas med flyk-
tingfrågan håller för en mo-
ralisk granskning.

Det är helt oacceptabelt 
och strider mot andan i 
mänskorättskonventionen, 
att människor som flytt 
från sitt hemland och sökt 
asyl på annat håll mot sin 
vilja skickas tillbaka. Sär-

skilt upprörande är att det-
ta förfaringssätt har tilläm-
pats på minderåriga barn. 
Förutom de trauman som 
resan gett, bär dessa barn 
även på de traumatiska er-
farenheter för vars skull de 
lämnat sitt hemland. 

Vi förstår att en positiv 
lösning av flyktingsitua-
tionen innebär utgifter för 
samhället. Dessa frågor bör 
dock kunna lösas på ett an-
nat sätt än genom att med 
tvång skicka människ-
or tillbaka till de omstän-
digheter för vars skull de 
från början har sökt asyl. 

Det fanns en tid när män-
niskor av olika orsaker var 
tvungna att söka sig bort 
från Finland. Nu är det vår 
tur att vara med och ska-
pa trygghet för de männ-
iskor som kommer till oss 
och ber om det.

Sari SUndvaLL-piHa, 
martti ajO,  
jan-erik nyberG,  
anja nWOSmare

Chefer för Familjerådgivnings-
centralerna i Åbo, Helsingfors, 
Jakobstad och Forssa

SVAR EKMAN

Äkenskapet är primärt kärlek, inte kön
Jag tror nog att människor 
som älskat väldigt och vack-
ert och fått ta emot trygg och 
accepterande kärlek, förstår 
att det inte är äktenskapet 
mellan ”man och kvinna” 
enbart utan äktenskapet som 
knyts med kärlekens band, 
som är Guds vilja. 

Helge Ekman som i KP 
23.3.17 befarar att ett för-
djupande och breddande 
av kyrkans förståelse av den 
gudomliga viljan med äk-
tenskapet, skulle förvand-
la kyrkan till en ”vämje-
lig hybrid, ett mellanting, 
anstötlig för Gud och för-
aktad av världen” kunde 
kontemplera hur Nya tes-
tamentet jämför den krist-
na gemenskapen med äk-
tenskapet. I det ögonblick-

et upphör vanföreställning-
en att äktenskap och kristen 
gemenskap skulle hand-
la om könstillhörighet. De 
ädla värderingarna som be-
tecknar kristen gemenskap 
och kristet äktenskap, går 
utöver kön.

Ekman menar också blå-
ögt att ”Bibeln känner inga 
andra äktenskap än det 
mellan man och kvinna”. 
Hur fel har du då inte i den 
bibelläsningen, bäste Ek-
man. Det äktenskap som 
beskrivs totalt okritiskt i 
Genesis näst efter Kains 
familjeliv, är Lemeks äk-
tande av Ada & Silla. Han 
”tar sig” två kvinnor. Det 
vore väl rajtantajtan, Hel-
ge Ekman? Bibeln har ald-
rig fel? Allt som står där är 

uppbyggligt? Eller är det 
månne så att det sker en 
utveckling genom hela Bi-
beln, fram till Jesus som på 
ett heterobröllop förvand-
lar vatten till vin, som för 
att betona det som komma 
skall, nämligen det att hen 
förutom att hen ärar bröl-
lopet med sin närvaro ock-
så pekar ut sin familj - och 
det är inte de ”biologiska” 
bröderna, systrarna, mam-
man eller någon fysisk pap-
pa överhuvudtaget. 

Ganska radikalt, må jag 
då säga. Och vad lära vi hä-
rav? Jo, att Jesus kommer 
med nya synvinklar på hur 
vi ska förstå familjeband 
och också äktenskapliga 
band. Härav följer att man-
nen Helge Ekmans relation 

till Jesus Kristus kan liknas 
vid ett äktenskap. Men krä-
ver Gud att du ska bli kvin-
na för det? Nejdå. Var bara 
som du är. Med Kristus som 
din Brudgum. Det går också 
riktigt bra. För det finns kan-
ske viktigare omständighe-
ter i Gudsriket än genitiali-
ernas könsbestämning? Åt-
minstone utgår jag från det. 
För det är mera kärleksfullt 
och det ”driver Kristus” på 
ett sätt som Luther rekom-
menderade. Nämligen att vi 
ska sila vår tolkning genom 
Kristus. Och äktenskapet i 
Kristus, är primärt kärlek. 
Inte kön.

mOnika penSar
Regnbågsmissionen

”Särskilt uppröran-
de är att detta för-
faringssätt har till-
lämpats på min-
deråriga barn.”

Välkommen på seminarium:
Tid för Engagemang?

Har vi alls tid att engagera oss i dagens hektiska värld? Vad vinner man 
på att ge av sin tid och sitt engagemang? Hur ser framtiden ut för frivilligt 

engagemang? Välkommen att diskutera frivillighet och engagemang.   

Vid seminariet talar biskop Björn Vikström, verksamhetsledare Mari 
Pennanen, Svenska Studieförbundet, koordinator Sonja Karnell, SAMS. 

Diskussionen leds av Kyrkpressens chefredaktör May Wikström.  

 

Tid: Måndagen 8.5.2017, kl. 16-18 (efter seminariet hålls 
Församlingsförbundets årsmöte på samma plats.

Plats: Festsalen, SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors 
Anmälningar: www.sfv.fi/sv/evenemang eller ring 050-441 0818. 



Hur m
ånga tenorer krävs det för att byta glödlam

pan i den sal där kyrkokören övar? Fem
. En som

 gör jobbet och fyra som
 säger ”det är för högt för honom

”.

NÄSTA VECKA gör vi en djupdykning i Mersuväckelsen.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi

Tel. 0400-88 4963, Terjärv

* bygger hus 
* renoverar 

* snickeridetaljer
* gör element för hus, villor, garage

LINDBERG 
CONSTRUCTION

Kaasastået 32, Malax
www.lindbergconstruc�on.fi   

0500-733701, ove.lindberg@pp.malax.fi

Termmusik presenterar Svenskfinlands största Visfestival 28.6-7.7

Turné 2017
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