Sid LEDAREN: ”Grundläggande värden” i politiken
kan lika väl översättas med ”den sunda förmågan att skämmas för vissa åsikter”.
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PROFILEN: KARIN STRANDBERG
”Vem bestämmer vad det är att
bli hjälpt?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Det finns och
behövs en gräns
på måndagseftermiddagen kom beskedet som hela Finland väntat. Regeringssamarbetet kan inte fortsätta med
det nya styret hos Sannfinländarna.
Huvudpersonen i dramat, Sannfinländarnas pinfärska ordförande Jussi Halla-aho, hade redan tidigare uttryckt sin stora förvåning och sitt förakt över att
regeringssamarbetet ska handla om personfrågor.
Visst handlar det om personfrågor – också.
När ledare överskrider gränsen för det redbara, humana, så är det helt riktigt att diskussionen börjar röra sig i begrepp som handlar om
gemensamma, grundläggande värderingar. När
en ledande politiker tar till ett rasistiskt och ultranationalistiskt språkbruk i tal och skrift är
gränsen nådd. Det nya ansikte som Halla-ahos
parti skamlöst nu visar upp inför Finland kräver en signal, att här, här går gränsen. Det var
bra att den kom.
Ute i kulisserna gör en snopen Jytky sorti. Timo Soini försökte in i det längsta hålla ultrahögern stången, men han skapade själv det monster som i slutskedet slukade honom. Det är vad
monster gör.
hur än den finländska politiken kommer att utveckla sig, så skrämmer den. Sannfinnländarna
2.0 är en aggressiv maktfaktor som många, åtminstone i partiet, sympatiserar med.
Det är lockande att tänka att det är bättre att
inlemma de krafterna i systemet för att tämja och
oskadliggöra. Men det finns en gräns där någon
måste säga ifrån att ”det här ryms inte in inom
ramarna för vad som kan accepteras i ledningen
för en demokratisk, civiliserad stat”.
I USA brottas många, också stålnackade republikaner, med att få ihop sin övertygelse och hårt
hållna trofasthet mot systemet med en folkvald
president som inte kan eller vill forma sig efter
de förväntingar som ställs på en världsledare. Det
sitter hårt att säga rent ut att någon inte är värdig
som ledare. Men det behöver sägas när maktpersoner stiger fram på scenen
och trampar på det gemensamma kapital som i grund
och botten handlar om människovärdighet för oss alla.

Hur ser
ett gott
liv ut?
Att hjälpa andra människor, det är något Karin Strandberg vet mycket om. Och hon berättar om det så att
klichéerna bleknar och fördomarna kommer på skam.
TEXT: ULRIKA HANSSON FOTO: JOHAN SANDBERG

”Vad har förändrats i våra samhällen, när den
sunda förmågan
att skämmas har
försvunnit?”

DEN DJUPASTE och mest smärtande frågan är ändå varför
folk som fått friheten att välja gör sådana val som de har
gjort. Utan understöd stiger
ingen till toppen.
I förlängningen ifrågasätter den undran själva
demokratins grunder. Vad har förändrats i våra
samhällen, när den sunda förmågan att skämmas
har försvunnit? Ibland är det helt okej att filtrera.
Och var finns de gatekeepers på olika nivåer – alldeles särskilt inom partierna själva – som borde
sovra bättre i materialet i ett tidigt skede? Borde
det finnas en tydligare minsta gemensam nämnare för vad som är etiskt försvarbart att bjuda ut
på det politiska smörgåsbordet? Så länge det inte
gör det är vi beroende av att andra parlamentariska motkrafter reagerar och drar gränser, utan
rädsla för populistiska kastvindar.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Karin Strandberg har ägnat hela sitt
vuxna liv åt diakonin. Hon berättar om
sitt kall med saklighet och stort hjärta.
– Att hjälpa är att myndigförklara en
annan människa. Att ta det som en annan säger på allvar. Vi kan inte komma ovanifrån och säga hur någon annan ska göra eller tänka.
Hon har varit ledande diakonissa vid
Helsingfors diakonissanstalt i snart tjugo år. Tidigare har hon jobbat som diakonissa i Matteus församling i Helsingfors, i dåvarande Lukas församling och i
Grankulla svenska församling. Hon har
också utbildat blivande diakonissor.
Vad driver dig?
– Jag vill inte vara driven. Jag vill vara kallad mer än driven, gå in i ett uppdrag som känns viktigt. Det känns lite krampaktigt att vara driven. I stället lyssnar jag till en kallelse.

Kyrkan är diakoni

Det är med lång erfarenhet som Karin
Strandberg kan vara väldigt tydlig på
vissa punkter.
– En kyrka utan diakoni är ingen kyrka. Diakonin är en del av kyrkans väsen, inte en verksamhetsform. Framtidens kyrka stavas diakoni.
Hennes engagemang för diakonin var
inte självklart, utan har växt fram efterhand.
– Jag ville ha ett människovårdande
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Om hjälpen inte hjälper

Hjälp till självhjälp, brukar det heta. Hur
ska man resonera om man anser att hjälpen inte leder någonvart?
– Vem bestämmer vad det är att bli
hjälpt? Det beror på var man sätter målen. Och vad är ett gott liv? På Diakonissanstalten är filosofin att vi inte kan
definiera den andras goda liv. Det finns
delar man inte kan förändra och då får
man leva med det.
Samtidigt som vi inte ska frånta den
som blir hjälpt ett eget ansvar, så måste vi låta bli att definiera vad som är
bäst för honom eller henne, anser Karin Strandberg.
– När jag jobbade med församlingsarbete besökte vi ibland bostadslösa
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yrke, det har alltid stått mig nära, och
gärna en kristen utbildning. Men om
diakoni visste jag nästan ingenting, det
lärde jag mig efterhand under studierna vid Diakonissanstalten.
På tröskeln till vuxenlivet ville Karin
Strandberg, som är född i Närpes, lära
sig bättre finska. Hon sökte sig till en
finsk folkhögskola i Karstula.
– Jag fick kristna vänner och jag fick
en ny inriktning för mitt liv. Jag ville leva ut min kristna tro.
Den tron har blivit hennes bas.
– Tron är plattform för det jag gör
och grunden till att jag finns i just det
här sammanhanget.
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som bodde i skogen, i kojor med stampat jordgolv. En äldre dam erbjöds plats
på ett äldreboende, men hon ville absolut inte flytta. Och det är klart att vår
rättskänsla säger att det är fel. Men det
var hennes val.
Samtidigt måste man tro på att det
kan ske en stegvis förbättring, menar
Karin Strandberg. Små steg som kanske kan leda till att en person börjar
missbruka mindre, även om missbruket inte försvinner helt. Eller några steg
framåt som kanske hjälper en människa att återknyta kontakten till familjemedlemmar.

Vem behöver hjälp i dag?

Vi har fått nya hjälpsökande grupper
i Finland.
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– Det är papperslösa och asylsökande. Polariseringen i samhället
ökar. Det här är ett problem som inte kommer att försvinna någonstans.
Om hon ser tillbaka på exempelvis
tidigare lågkonjunkturer så ser nöden likadan ut inom församlingsdiakonin i dag. Människor med ekonomiska problem hör fortsättningsvis
till målgruppen.
– Sedan har vi den osynliga nöden.
Det är de åldringar som är ensamma, sjuka och har det ekonomiskt
svårt. Och det är egentligen bara de
som besöker dem i hemmen som ser
den nöden.
Karin Strandberg påpekar att den
här hjälpbehövande gruppen kommer att växa, liksom antalet ungdo-

Det är glädjen
som överväger i
arbetet med diakoni, säger Karin
Strandberg.

Sommaren kom till sommardagar
Evenemang. Både våren
och sommaren har jobbat i
motvind i år men när Kyrkans Ungdom firade sommardagar i Kronoby senaste helg kändes det ändå
som att sommaren kommit
för att stanna. Lördagskvällen var ljummen när det arrangerades festkväll i kyrkan
och utöver den vädermässiga inramningen gladde det
också att kyrkbänkarna var

välfyllda. Temat för kvällen
var ”Hopp för framtiden”
och det bidrog i allra högsta grad barnkören Kungens
Ungar med när de genast i
inledningen takt- och tonfast bjöd på svängig musik.
Stefan Forsén var sommardagarnas huvudtalare och i sin predikan närmade han sig temat bland annat via tullindrivaren Sackaios som klättrade upp i ett

mar som riskerar att marginaliseras
kommer att öka.
– I Helsingfors har Diakonissanstalten startat ett uppsökande ungdomsarbete, Vamos, som nu sprider sig till
andra delar av Finland, bland annat
Esbo och Kuopio.
Diakonin backar på många sätt upp
där samhällets stödfunktioner inte är
tillräckliga.
– Vi har ett förhållandevis bra socialskydd på papper i Finland, men det
finns de som faller emellan. Vi vet inte heller vad vårdreformen kommer
att innebära framöver. Även om systemen förändras måste alltid människan stå i fokus. Om vi tappar det är
det olyckligt.

mullbärsfikonträd.
Den som inte hade möjlighet att vara på plats kan
ta del av stämningarna i Radio Vega den 25.6 då festkvällens gudsjänst sänds i
Radio.
Kronoby kyrka var välfylld
under festkvällen. Fanny
Sjölind underhöll med
skönsång.
Foto: Nicklas Storbjörk

Den första diakonen

Karin Strandberg tror att diakonin av
hävd haft ett gott rykte.
– Jag tror att kyrkans diakoni åtnjuter
ett förtroende för det arbete som görs.
Men det är många som inte vet vad vi
gör i praktiken.
Samhällskopplingen är oerhört viktig
för en diakonissa eller diakoniarbetare.
– Man behöver ett kunnande om det
samhälle vi lever i. Vem kan hjälpa om
det uppstår ekonomiska bekymmer?
Vem ska man hänvisa till om det uppstår frågor om sjukvård, boende och så
vidare?
Och kärnan i arbetet ska alltid vara
kärleken till nästan.
– Jesus var den första diakonen. Hur
han mötte människor – det är modellen.

KARIN STRANDBERG
LEDANDE DIAKONISSA VID DIAKONISSANSTALTEN I HELSINGFORS.
FÖDD I NÄRPES, MEN HAR BOTT
OCH JOBBAT HELA SITT VUXNA LIV I
HELSINGFORS.
FINNER STOR GLÄDJE I MÄNNISKOMÖTEN, RESOR OCH VÄNNER.
HON ANSER ATT HENNES JOBB ÄR
ETT SÄTT ATT LEVA.
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Långt till fred
och förtroende
i Colombia
FREDSBYGGE. Presidenten må ha ett Nobels fredspris på fickan.
Men sex decennier av konflikter och våld gör det svårt för colombianerna att lita på såväl freden som myndigheterna. Kyrkorna är med i
det långa återuppbyggnadsarbetet. Men även de har synder att sona.
TEXT: MAY WIKSTRÖMN FOTO: JOANNA LINDÉN-MONTES
– Nej, det är nog problematiskt att påstå att vi har ett land i fred nu.
Andrés Alba är ärlig. Kanske också bekymrad inför den enorma uppgiften,
men det syns inte i colombianens lugna
uppsyn mitt i Kiasmas sjudande café.
Alba arbetar inom ramen för kyrkornas fredsnätverk DiPaz, som stöds
av Finska Missionssällskapet genom
Lutherska världsförbundet. Det mellankyrkliga dialogarbetet handlar
bland annat om att övervaka vapenvilan mellan staten och FARC-gerillan.
DiPaz dokumenterar också övergrepp.
Där finns det mycket att göra. Colombias historia kan uppvisa den längsta
konflikten i Sydamerika. Över sextio
år har striderna blossat mellan olika
läger: regeringsstyrkor mot gerilla, paramilitär mot gerilla, drogkarteller både med och mot dem som just då råkar
vara aktuella. Civilsamhället i Colombia har lidit svårt. Lönnmord, kidnappningar, politiskt våld har hört till vardagen. År 2010 var landets mordfrekvens den fjärde högsta i världen. I dag,
när bläcket på det historiska fredsavtalet mellan gerillan och regeringen har
torkat i ett halvt år är frekvensen lägre än för fyrtio år sedan.

har skuggor för de handlingar han varit med om att sanktionera. En stor och
fruktansvärd skandal var när paramilitära trupper visade sig ha iscensatt dödandet av gerillasoldater –vilka senare
upptäcktes vara militärt utklädda fattiga, förståndshandikappade och socialt
utsatta människor som dödats enbart
för att ge mördarna skottpeng och regeringen en snygg brottsbekämpningsstatistik. Den dåtida försvarsministern
hette – Juan Santos.

I grunden en kamp om mark

Det finns alltså mycket att förlåta. Freden är en början. Men arbetet är långt
ifrån över i och med att vapnen läggs ner.
– Kyrkornas och medborgarorganisationernas analys av situationen nu hör
samman med förhandlingarna i fredsprocessen. Där är frågan om land central. Gruvdriften och markanvändningen vållar problem på olika nivåer. Det
berör många och leder till interna konflikter, social misär och intern migration.
– Här finns rötterna till hela den colombianska konflikten, i de stora odlingarna och kommersiella monokulturerna, menar Andrés Alba.
Rent konkret handlar det om att ekonomiska intressen brutalt kör över invånarna.
– Till exempel i Antico i bergen odlas
bananer och oljepalm i stor skala. Ursprungsbefolkningen har inga skriftliga avtal eller papper på mark som gått i
arv från släkte till släkte. Samtidigt som
Andrés Alba erkänner Colombias behov
av produktion beskriver han hur företag
helt resolut tar marken ifrån invånarna,

Tar generationer

Ändå är vägen oändligt lång:
– Många medborgarorganisationer
och kyrkor säger att det kommer att gå
flera generationer innan vi har verklig
fred, säger Alba.
Nobelpriset till president Juan Santos i fjol var bara en detalj – men inte
att förakta, utan en viktig signal från
det internationella samfundet som bidrar till den interna helandeprocessen
i Colombia.
– Det var ett offentligt erkännande
av offren för konflikten. Det var mycket viktigt, påpekar han.
Samtidigt nickar han allvarligt när jag
hänvisar till att också president Santos

”Det kommer att gå generationer innan
vi har verklig fred.”
Andrés Alba

SOMMAR KYRKOR

Vägkyrkorna har öppnat

Cirka 260 vägkyrkor från norr till söder öppnar igen sina
dörrar för sommarresenärerna. Vägkyrkorna står öppna
från och med juni fram till skolstarten i augusti.
Vägkyrkorna finns samlade på webbtjänsten tiekirkot.
fi där man också hittar kyrkornas öppettider.
Ny för i sommar är vägkyrkobilen, som turnerar på olika sommarevenmang, som till exempel bostadsmässan
och SuomiAreena. Genom att dela bilder av bilen på sociala medier med hashtaggen #tiekirkot deltar man i en fototävling med chans att vinna en mobiltelefon.

BEGRAVNING TRENDER

Finlaysson i kistsamarbete

Kisttillverkaren SHT har i samarbete med Finlayson producerat ett antal nya kistmodeller.
– Vi har märkt att kunderna alt oftare frågar efter individuella lösningar. Vi tror att kunderna kommer att
uppskatta möjligheten att välja bekanta finländska
mönster på kistorna, säger Pekka Kivimaa som är vd på
SHT.
– Från vår sida uppskattar jag att SHT så här modigt
vågar ta in nya influenser i en annars traditionell bransch,
säger Jukka Kurttila, vd på Finlaysson.
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andrés alba är en av dem som nu
arbetar med att förena Colombias
folk efter sex decenniers konflikter.
Hans organisation DiPaz verkar med
hjälp av Kyrkornas världsråd.

med ekonomiskt eller militärt tvång.
– De behandlas inte ens som människor.
Markfrågan bidrar enligt honom till
att det finns en ständig förtroendeklyfta mellan folket och staten.

Kyrkorna behöver också försonas

När det gäller försoning och förlåtelse har
också kyrkan, kyrkorna, jobb att göra.
– Colombianerna gör en skillnad mellan kyrklig hieraki och uttryck för tro.
Mot den förra finns det ett misstroende, men inte mot den senare.
För Alba är det är viktigt att tala om
kyrkorna i flertal.
– Även om kyrkan i historien undantagslöst var katolskt, och majoriteten
av colombianerna är katoliker, har vi
religiös mångfald: protestanter av olika
slag, lutheraner, anglikaner, presbyterianer. Pingstväckelsen har kommit genom mission från Nordamerika och Europa. Islam och judendomen är representerad. Synkretismen är utbredd. För
att ta steget in i freden måste det också
finnas en dialog mellan kyrkorna och
trossamfunden.
Det finns sådant som måste bekännas och förlåtas.
– För en tid sedan gjorde DiPaz en dokumentation av hur den katolska kyrkan i sin undervisning, genom kardinalernas och biskoparnas predikningar, hade legitimerat och reproducerat
samma misstag som den statliga makten gjorde.
Den politiska indelningen från
40–50-talet i antingen katolik (= konservativ) eller protestant (= liberal) sitter enligt honom fortfarande i och det
inverkar på folks relation till kyrkorna.
–”Liberal” uppfattades i sin tur som
”gerilla”. Frågan om kyrkan har förtroende är svår. Kyrkorna är ju formade av
enskilda människor. Samtidigt är vi ett
starkt troende folk, och tron är en rikedom som kan vara en kraft, menar Alba.
Men såväl FARC-gerillan som regeringen har erkänt kyrkorna som en viktig part i fredsarbetet. Albas organisation, DiPaz, finns till och med nämnd i
fredsavtalet. I det djupt splittrade civilsamhället har kyrkorna också ett överlägset nätverk.
– På varje ort i landet finns det en kyrka. Inget annat läger eller militär fraktion har något motsvarande.

Mikael Forslund fick 56,9 procent av rösterna. arkivbild: Johan Sandberg

Mikael Forslund
ny herde i Vasa
Kyrkoherdeval. Vasa
svenska församling valde
Mikael Forslund till ny
kyrkoherde.
TEXT: EMELIE MELIN
Teologie magister Mikael Fors
lund, som för tillfället arbetar som kaplan i Vasa svenska församling, fick 56,9 procent av rösterna i kyrkoherdevalet som hölls i söndags.
– Jag är förstås tacksam
för det stöd jag har fått och
vill tacka dem som röstat. Jag
hoppas jag kan förvalta förtroendet på ett bra sätt och
vill göra mitt bästa i arbetet
för församlingen, säger Mikael Forslund.
Tankarna och förväntningarna inför framtiden är
många, Forslund säger att
det finns många frågor att ta
itu med i det nya arbetet som
kyrkoherde.
Forslund prästvigdes år
1999 och har bland annat
arbetat som församlingspastor i Pargas svenska församling, som kyrkoherde i Houtskärs församling och Munsala församling och som kaplan i Nykarleby församling. I
Vasa svenska församling har
han arbetat sedan 2015.
De två övriga kandida-

terna i valet var Ann-Ma
ri Audas-Willman, kyrkoherde i Solfs församling och
Mats Björklund, kyrkoherde
i Petalax och Bergö församlingar. Audas-Willman fick
34,1 procent av rösterna (316
röster) och Björklund fick 8,6
procent (80 röster). 527 röster
gick till Mikael Forslund och
tre röster förkastades.
– De var nog ett spännande
val och en spännande kväll.
Man visste inte riktigt hur det
skulle gå, i ett kyrkoherdeval finns ju inga gallupar. Bara
vad det pratas på stan och vad
jag hört skulle det bli ett ganska jämnt val, säger Forslund.
Totalt röstade 926 personer i kyrkoherdevalet, vilket
gav ett valdeltagande på 9,0
procent. Församlingsmedlemmarna röstade betydligt
flitigare än i senaste kyrko-

”De var nog ett
spännande val och
en spännande kväll.
Man visste inte riktigt
hur det skulle gå, i ett
kyrkoherdeval finns ju
inga gallupar.”
Mikael Forslund

herdeval år 2006, då valdeltagandet endast nådde upp
till 3,3 procent.
Den nuvarande kyrkoherden i Vasa svenska församling, Tor-Erik Store, blir pensionär i juli. Den nya kyrkoherden kommer att leda
församlingens verksamhet,
fungera som förman för församlingens trettiotal anställda och som ordförande i församlingsrådet.
Vasa svenska församling är
den tredje största församlingen i Borgå stift. Till församlingen hör sammanlagt cirka 12 800 medlemmar. Eftersom Vasa svenska tillhör
en kyrklig samfällighet tillsammans med de två finska
församlingarna i staden har
kyrkoherden också till uppgift att föra den svenska församlingens talan och bevaka församlingens intressen.
– Som kyrkoherde har
man till stor del hand om
förvaltningen och byråkratin.
Jag har jobbat som kyrkoherde ett antal år tidigare, men
mycket har hänt sedan dess
och där finns säkert mycket
att sätta sig in i. Barn och unga
står mig nära hjärtat, dem har
jag trivts att jobba med och
tycker också i fortsättningen är viktiga för församlingen, säger Forslund.

FASTIGHETER BROTT

Misstänkta
brott utreds
i Helsingfors
Flera anställda på fastighetskontoret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet
misstänks för brott. Helsingforsförsamlingarna har
bett polisen utreda oe-

gentligheter som misstänks ha ägt rum i anslutning till upphandlingar som
gjorts i samband med renoveringar av fastigheter
mellan åren 2010 och 2015.
Misstankarna uppdagades inom samfälligheten,
som har begärt att polisen
utreder det som skett. Enligt preliminära uppgifter är

brottrubriceringarna grovt
missbruk av tjänsteställning, grovt tagande av muta samt brytande av tjänsteplikt.
Utredningen omfattar
flera anställda på fastighetskontoret vid samfälligheten. De anställda som
misstänks för grova brott
har efter ordförande för

gemensamma kyrkofullmäktiges beslut tillfälligt
flyttats till andra arbetsuppgifter.
Juha Rintamäki, ordförande för gemensamma kyrkorådet i samfälligheten, kommenterar i ett
pressmeddelande beslutet att förflytta de misstänkta från sina uppgif-

ter med att polisens arbete
bör tryggas.
– Det är till allas fördel,
både samfällighetens och
de arbetstagare som nu
misstänks, att detta utreds
grundligt, säger Juha Rintamäki.
– Vår misstanke är att
alla renoveringsprojekt inte
sköts sakligt, säger Teemu

Laajasalo som är direktör
för samfälligheten.
I samfällighetens pressmeddelande framgår det
att det i detta skede av utredningen inte går att säga
något om de ekonomiska
förluster som de misstänkta oegentligheterna kan ha
orsakat samfälligheten.
¶¶Christa

Mickelsson
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MELLANÖSTERN. En blir barnbrud.
En får inte ut pengar från banken utan
mannens namnteckning. En är prisbelönt och slagfärdig – men får ändå
en patriarkal luntlapp i handen när
hon ska rösta. Hon jobbar för att förändra det.

”En dag
ska hon
komma”
TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM
– Hör här! Också min man, trots det jag
jobbar med, gav mig en lapp i senaste val med namnen på dem han tyckte jag skulle rösta på.
Juliana Sfeirs intensiva blick borrar
sig in i mig. Den eleganta, helt vitkädda
kvinnan böjer sig fram och lägger upprört handen på min arm, där vi sitter i
en av soffgrupperna i ett hotell i Beirut.
– Drop this list! sa han. Tänk på det!
– Vad gjorde du då? undrar jag.
Hon lutar sig tillbaka, blir plötsligt
kolugn. Handen gör en avvisande gest.
– Jag använde den inte. Jag röstade
på en annan kandidat … hon kom visserligen inte in. Men jag berättade det
aldrig för honom.

Har teven som instrument

Juliana Sfeir har arbetat i många år som
teveproducent på SAT-7 Arabic. Hon
har mutat in ett specialområde inom
det som i kanalen går under etiketten
sociala program. Det handlar om program i olika genrer, allt från talkshower till dokumentärer, som har starka
kopplingar till jämställdhets- och jäm-

utmanar makten. Khoulud
Wattar Kassem
ställde upp i förra
parlamentsvalet i
Libanon. Hon vill
försöka igen, för
att driva kvinnofrågor i politiken.

likhetsfrågor – och som därför också
ofta välvilligt och generöst finansieras
särskilt av de nordiska länderna, med
statliga pengar i potten.
Sfeir har bland annat varit med om
att lyfta fram funktionshindrades situation i en kultur där människor med
olika former av handikapp ofta möter misstro och rent förakt. En annan
programserie om hushåll som leds av
kvinnor, och de både praktiska och attitydbottnade problem det vållar kvinnor i hela Mellanöstern att det inte finns
en man med i bilden, blev stort uppmärksammad. År 2013 tilldelades Sfeir ett prestigefyllt, profant pris för sin
journalistik, the Human Rights Journalism
Award, från det libanesiska centret för
mänskliga rättigheter.

Hjälper inte att bara klaga

Bara skenbart progressivt land

Juliana Sfeir är själv ett levande bevis på
ett starkt och målmedvetet arbete för
jämställdhet, tack vare det gränsöverskridande medium hon jobbar för, inte
bara i Libanon, utan för hela den arabisktalande regionen. Ändå är hon hård
i sin bedömning av läget när jag undrar om inte Libanon ligger steget före:
– Också hos oss gifter sig tiotusen-

Men i det nu sittande parlamentet i
Libanon är fyra av 128 ledamoter kvinnor, 3,1 procent. Det förpassar landet till
samma klass som Iran, på efterkälken
efter både Kuwait, med drygt sex procent och Jordanien med tolv procent
kvinnor i parlamentet.
– Vi har en kvinna i regeringen. En!
Hon är beslöjad och vi hör aldrig ett
knyst av henne, säger Sfeir.
Hon lyfter också fram att Jordanien,
inte minst tack vare drottning Rania,
har ett samhälle som tydligare tar avstånd från en grym kvinnosyn.
– I Jordanien är hedersmord förbjudet i lag. De sker ändå, men de som utför dem ställs inför rätta. Libanon har
inga lagar mot hedersmord.

tals flickor allt för tidigt. Har en kvinna turen att få en god make, låter han
kanske bli att utnyttja sin rätt att slå
henne. En kvinnas arvsrätt är hälften
av en mans. Diskriminering i lag är socalt och politiskt accepterad. I Mellanöstern och Nordafrika utgör kvinnorna 17 procent i ländernas parlament.

I år är det meningen att Libanon ska
gå till parlamentsval. På grund av interna dragkamper i den mycket komplicerade religiöst och etniskt fördelade makten har valet än en gång skjutits
upp. Det försätter landet i en parlamentarisk krissituation, eftersom mandatet för nuvarande beslutsfattare går ut
den 20 juni.
Om och när det blir val är Kholoud
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”Det är hundratals år
av historia som måste
låsas upp.”
Juliana Sfeir, teveproducent

Wattar Kassem en av dem som är intresserade. Hon är sociolog, politiskt
aktiv, sunnimuslim och har grundat
organisationen Mothers from Lebanon,
som arbetar för flyktingar och fattiga.
– Det hjälper inte att bara klaga. Jag
har rättigheter och det spelar ingen roll
om jag är man eller kvinna. Jag har rättigheter ändå. Och jag tänker fråga efter dem tills jag dör, säger hon i en publik intervju med Juliana Sfeir.
Juliana Sfeirs teveprogram handlar
inte bara om att utbilda, upplysa och
uppmuntra kvinnor.
– Vi måste också påverka kvinnorna. Det är hundratals år av historia som
måste låsas upp. Jag tror att det är möjligt, och att det är mediernas uppdrag.
Jag är inte för feminism i den tappning
som exluderar män. Här i Mellanöstern är begreppet dessutom förknippat med en mängd fördomar. Men jag
anser att kvinnor måste visa att de kan
vara jämbördiga partners.
Du är prisbelönt, framgångsrik, hårt arbetande. Ser du dig själv som en förebild?
– Jag vill försöka att fortsätta förändra kulturer. Språk, allt kan förändras! Jag tror på att det en dag kommer

en förändring, den utvecklingen kan
ingen stoppa. Då hoppas jag att andra
ser ”hon kom, därför att andra banade vägen för henne”. Därför att det
ligger generationer och generationer
av bön bakom.
Enligt Juliana Sfeir handlar det också om att utbilda männen – ett intressant fenomen är att vissa av showerna
hon gör visar sig ha en mycket stor och
stabil tittarskara bland män.
– Vi måste utbilda dem och lära dem
att det är okej att kvinnan delar ledarskapet med dem.
Enligt Sfeir är det också en åldersfråga.
– Här i Mellanöstern talar vi inte om män i 40-årsåldern i ledande
ställning. De som styr är över sextio.

Juliana Sfeir gör teveprogram för att utbilda och uppmuntra kvinnor i de arabisktalande samhällena.

Ser man sig omkring på konferensen vi deltar i är det idel män som leder allt från kyrkor till olika kristna organisationer i regionen, även om SAT-7: både leds och drivs
av många kvinnor. Gäller det här också i
kyrkan?
– Åh! Hela paketet med ledarskapet
i kyrkan, ”mannen i predikstolen”,
måste förändras. På Jesu tid fanns det
ingen predikstol.
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Vill öka förståelsen för vå
BOK. Katoliker blir positivt överraskade
av kyrkkaffe när de kommer till Finland.
Och vår första landslagstränare i korgboll
var mormon. Där är två triviala – men
nog så intressanta – fakta läsaren får
ta del av i nyutgivna ”De många religionernas och åskådningarnas Finland”.
Författarna hoppas att boken, som finns
gratis på nätet, ska minska fördomarna.
TEXT OCH FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

– Om man ser på vad som berättas i
medierna om religion så är det nästan alltid negativa och extrema saker.
Men de flesta troende människor är
varken negativa, fanatiska, trångsynta eller våldsbenägna på något sätt, utan tron handlar om helt andra saker,
säger Ruth Illman som är en av författarna bakom boken.
Det var när kultur- och religionsforumet Fokus för tre år sedan började planera sitt program för Finlands
100-årsjubileum som tanken på att ge
ut en sådan här bok föddes. Fokus ansåg att det skulle vara viktigt att producera en publikation som skulle spegla
det 100-åriga Finland som ett mångreligiöst land.
Målsättningen var att skapa något
som allt från gymnasier och universitet till hälsovårds- och polismyndigheter skulle kunna ha nytta av.
– Om man letar hittar man mycket
information om världsreligionerna och
det finns också mycket historisk fakta. Men det finns väldigt lite som har
en så här konkret infallsvinkel. Hur
är det att leva som buddhist i dagens
Finland? Vilka är de konkreta problem
man ställs inför? Vilka är relationerna
till samhället?
Boken har en kronologisk uppbyggnad enligt när religionerna har anlänt till
Finland och behandlar först den fornfinska religionen och folktron för att
sedan via den ortodoxa kristendomen
och katolicismen gå in på lutherdomen,
väckelserörelserna och frikyrkona. Den
här delen av ”traditionell” kristendom
utgör ungefär hälften av boken och den
återstående delen handlar sedan bland
annat om de stora världsreligionerna
som finns representerade i Finland samt
nyandlighet, religionslöshet och ekumenik. Boken avslutas med ett kapitel
om dialog mellan religionerna.
– Jag är glad att vi fick med det där
kapitlet om religionsdialog för som forskare hoppas man ju alltid att kunskap
kan motverka fördomar, vilket är en av
de saker vi hoppas uppnå med den här
boken, säger Illman.
Arbetet med boken blev något av ett

Ruth Illman är
föreståndare
för Donnerska
institutet i Åbo
och en av redaktörerna bakom
”De många
religionernas och
åskådningarnas
Finland”.

”DE MÅNGA RELIGIONERNAS OCH ÅSKÅDNINGARNAS FINLAND”
• Boken skrevs på initiativ av Fokus rf i samarbete med Donnerska instituet och Kyrkans
Forskningscentral.
• Fokus rf är en politiskt obunden, ekumenisk
kulturförening som förverkligar och stöder en
ekumenisk dialog samt en växelverkan mellan
religion och kultur. Föreningen för en samhällsdiskussion enligt kristliga värderingar som stärker förbindelserna mellan vetenskap, konst och
religion.
• Donnerska institutet för religionshistorisk och
kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut. Institutets uppgift är att främja re-

Lågmäld dramatik
BOK
Inget har hänt
Författare: Ann-Sofi
Carlsson
Förlag: Scriptum
Ann-Sofi Carlssons debutroman Inget har hänt
är en berättelse om en
uppväxt i en familj där de

dysfunktionella inslagen
egentligen är ett mindre
problem än förmågan att
tiga om dem.
Ramberättelsen är en
ensam bilfärd från Åbo
till Vasa som den vuxna Elvira gör för att ta del
av barnvälsignelsen för
storaysterns förstfödda. Medan Elvira vattnar
blommorna och packar inför avfärden, medan hon

ligionsvetenskaplig forskning.
Donnerska institutets bibliotek är Nordens största religionsvetenskapliga forskningsbibliotek.
• Kyrkans forskningscentral
bedriver forskning kring ämnen som berör den evangelisk-lutherska kyrkan samt
värderingar och religiositet.
• Boken finns som gratis e-bok att ladda ner
från www.sakasti.evl.fi. Skriv in bokens titel i
sökrutan på framsidan.
kör längs vintervita vägar
och stannar på en bensinstation, ser hon samtidigt
tillbaka på sin barndom
och sina tonår.
Ann-Sofi Carlsson har
ett detaljerat berättande som omsorgsfullt uppehåller sig vid de små
detaljerna i vardagen:
ögonsminkning, ljudet av
en bensinpump, blåljusen och den vita drivan invid en olycksplats. Samma detaljkänsla går igen i
Elviras minnesbilder: Het-

”religionsdialogprojekt”. För att kunna
spegla människornas vardag i de olika
religionerna och trosinriktningarna ville man utöver forskare också ha skribenter som var engagerade i de olika
sammanhangen ute på fältet.
– Jag blev lite fundersam när jag skulle åka iväg till det första gemensamma
seminariet som vi hade när det fanns ett
första utkast på alla texter. Det slog mig
att vi skulle ha en bred skara av bland
andra pingstpastorer, imamer och nypagner samlade kring samma bord. Men
det gick väldigt bra och jag tycker att arbetet har präglats av en mycket bra dialog och förhoppningsvis har det knu-

tan över asfalten en dag
i barndomen, brödpåsar
och margarin på bordet i
en studentlägenhet i Åbo.
Fokuset på detaljer gör
också att Inget har hänt
fungerar som en rejäl nostalgitripp för den som själv
vuxit upp i Vasa eller studerat i Åbo. Detaljrikedomen i miljöbeskrivningarna är imponerande, om
det så gäller en kryssning
mellan Vasa och Umeå eller en promenad från tågstationen till akademi-

kvarteren i Åbo.
Händelserna som beskrivs i detalj är ofta små
och de stora dragen i berättelsen om Olivias liv kan
bara anas i bakgrunden.
Inget har hänt är en på
ytan lågmält stillsam roman med ett dovt muller i
bakgrunden. Den dramatik som egentligen ryms i
romanen kräver stundvis
en uppmärksam läsare för
att inte passera mellan raderna.
¶¶Erika

Rönngård
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våra religioner
te är en direkt översättning av den finska versionen.
– Eftersom den svenska versionen
är tänkt att användas också i resten av
Norden var det nödvändigt att förklara
en del saker mer utförligt i den svenska versionen. Man kan till exempel inte utgå från att läsare i andra nordiska länder ska förstå vad de röda och
de vita var i inbördeskriget. Eller vem
Timo Soini är. Därför är den svenskspråkiga verisonen tolv sidor längre än
den finska.
Den svenskspråkiga versionen omfattar cirka 270 sidor. Det är med andra ord ett digert läspaket det bjuds på.
- Men det här är ingen bok som behöver sträckläsas. Kanske har man en
granne som är mormon eller en arbetskamrat som är Jehovas vittne och vill
man bara fördjupa sig i de kapitlen går
det också riktigt bra. Dessutom har alla
kapitel förslag på fördjupningslitteratur
och länkar till nätsidor, så vill man ha
ytterligare fördjupning finns det goda
möjligheter till det.

Det intellektuella bara en del

tits nya kontaktnät i samband med det
här arbetet.

Först på finska

Boken utkom på finska i februari och
har senare översatts till svenska av Ma
lin Fredriksson. Det ser Ruth Illman
snarare som en fördel än en nackdel.

– Tack vare att det är en och samma skribent som skrivit så gott som alla de svenska texterna blir språket mer
enhetligt. Den finska versionen är mer
spretig då forskares texter blandas med
skribenter från de olika trosrörelserna, säger Illman som vidare konstaterar att den svenska versionen ställvis in-

”Det slog mig att vi skulle ha en bred skara av allt
från pingstpastorer till imamer samlade kring samma
bord.”

Illman tycker att boken på ett bra sätt
visar att tron inte enbart är dogmatisk,
att det intellektuella bara är en liten del
av helheten.
– Jag tror att en vanlig fördom om
religiösa är att de har vad man skulle kunna kalla för ”för-sant-hållanden” som de håller mycket starkt fast
vid. Exempelvis en alternativ teori om
världens uppkomst. Man fastnar lätt i
den bilden trots att det att man är religiös ändå har så väldigt många fler dimensioner. Det kan lika mycket handla om att du har en gemenskap, att du
har ett mål i livet, att du har vissa värderingar, att du strävar mot någonting,
att du har hopp och meningsfullhet i
din tillvaro, att du äter på ett visst sätt,
att du klär dig på ett visst sätt eller att
du umgås med vissa människor. Det
finns så väldigt många dimensioner i
att vara religiös.
Finns det några gemensamma nämnare
mellan de olika religionerna och trosinriktningarna som finns representerade i boken?
– Det som är intressant är att nästan
alla kapitel slutar med att man blickar framåt och tittar på vilka utmaningarna i framtiden kommer att vara. Och
här nämner i stort sett alla sekulariseringen som den stora utmaningen, att
det blir svårare att hitta människor som
engagerar sig.
– Jag tror att ur ett majoritetsperspektiv i det här landet tänker man att om
någon tillhör en minoritetsreligion eller
ett minoritetssamfund utgår man automatiskt från att de är väldigt religiösa.
Men det är ju inte alls självskrivet. Har
du vuxit upp i mormonkyrkan eller Jehovas vittnen så är sekulariseringen lika mycket en utmaning där som någon
annanstans, säger Ruth Illman.

Ensidigt om Mellanöstern
BOK
Det orientaliska rummet
Författare: Leif Salmén
Förlag: Förlaget
Leif Salméns nya essäsamling är en spretig bok.
Den innehåller mycket idéoch litteraturhistoriska men
också kosmologiska, naturvetenskapliga, nationalekonomiska, geopolitiska och
rent av teologiska funderingar. Men vad handlar det
sist och slutligen om?
Titeln antyder att det ska
handla om Orienten, Mellanöstern. Och visst får vi
läsa om Izmir, Egypten och
Arabiska halvön, men mest
rör det sig nog om Europa.
Jag anar mig till två syften
med denna bok. Författaren
vill visa oss att han är berest och beläst. Och han vill
få oss att förstå att allt ont i
denna värld beror på västvärlden. Sålunda får vi veta att den katastrof som nu
utspelar sig i delar av Mellanöstern, inte minst Syrien,
är européernas fel.
Ingen förnekar väl att
västvärlden har ett ansvar
för det som sker i Syrien
och Irak. Men har de lokala invånare som de facto är
de som halshugger, våldtar och lemlästar inget ansvar för sina handlingar? Är
de bara viljelösa spelknappar som reagerar på västerländsk imperialism?
Annorlunda uttryckt: det
är ju synd att västvärlden
behandlat Mellanöstern så
illa att Islamiska Staten är
tvungen att kasta ner homosexuella från hustaken.
I likhet med andra vän-

sterintellektuella menar
Salmén att
utvecklingen
går käpprätt
åt helsefyr.
Världen präglas av ekonomisk ojämlikhet och de
europeiska ledarna, ”politikens pygméer”, söker efter
varje ursäkt för att kunna
begränsa de medborgerliga
rättigheterna.
Sanningen är dock den
att under de senaste 25
åren har utvecklingen i världen gått åt rätt håll: antalet
och andelen mänskor som
lever i absolut fattigdom
har sjunkit, spädbarnsdödligheten och analfabetismen har minskat, livslängden har ökat.
Europas kristna har
valt kristendom framom
mänsklighet, förklarar Salmén med Slovakiens och
Ungerns flyktingpolitik som
belägg. Han glömde bort att
asylsökande i länder som
Sverige och Finland ingenstans mött så öppna dörrar
och hjälpande medmänskor
som i de kristna församlingarna.
Sida upp och sida ner
spyr författaren galla över
Angela Merkel och drar sig
inte ens för att använda nazismkortet för att få läsaren
att förstå djupet av hennes
ondska.
Träffande är dock Salméns kritik av tendensen
hos dagens författare att
leka ”kommentarautomater” och med smånätt filosoferande och underhållande one-liners uppträda på
allsköns arenor.
¶¶Svante

Lundgren

Leif Salméns bok ”Det orientaliska rummet” innehåller
idé- och litteraturhistoriska funderingar.
FOTO: NIKLAS SANDSTRÖM/FÖRLAGET

PÅ TVÄREN HANNA BJÖRKLUND

Allmänbildningens dilemma
– Om det är något ni ska
ta med er från lågstadiet
så är det betydelsen av allmänbildning!
Min lärares ord
ekar fortfarande i huvudet
och en gnutta
ångest kommer krypan-

de. Jag känner mig ofta inte tillräckligt allmänbildad
och speciellt inför min praktik här på Kyrkpressen känner jag att jag måste ha koll.
Det skulle vara ett skräckscenario att befinna mig på
ett möte där diskussionen
berör något som jag tidigare tänkt kolla upp, men för-

stås har glömt. Det händer
nu som då.
Jag kämpar på. Läser tidningar, repeterar huvudstäder och ser på filmer. Allt
för att minimera risken att
hamna i en situation där
personen jag pratar med
kanske nämner en artist
som jag inte känner till men

uppenbarligen borde känna till. Det är för pinsamt att
erkänna att namnet är obekant, så diskussionen fortsätter tills jag måste avslöja
att jag inte har någon aning
om vem vi pratar om. Då
blir det pinsamt påriktigt.
När en person säger ”det
är ju något som alla bor-

de veta” blir jag smått irriterad. Vem sätter egentligen standarden? Inte kan vi
väl någonsin bli färdiga med
vår allmänbildning? Världen
förändras och kunskapen
förändras.
Ändå kommer jag på
mig själv med att sitta och
skratta åt ett minne. Un-

der en morgon kom ämnet Brexit på tal vid frukostbordet. Min kompis utbrister då att ”Jo jag har
nog hört om honom!” I den
stunden tänkte jag säga
”Brexit är ingen person, det
borde du väl veta”, men
jag lät bli. För tänk om det
varit jag?
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Hjälp finns när livet blir tungt
SAMTALSTJÄNST. – Vi är inte
specialistläkare eller ekonomirådgivare som skickar dig
vidare till nästa lucka ifall vi inte
vet svaret på din fråga. Vi lyssnar till dig så som den du är.

vit, som en del av den själavårdande
processen.
När ska man ta kontakt?
– När du fastnat i ett mönster och du
märker att du har svårt att komma vidare, ring! säger Öist.
Det är Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland som står bakom samtalstjänsten. Den är också är medlem i Delegationen för de etiska principerna för
frivillig telefon- och näthjälp PuhEet
samt i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services). Kyrkans
samtalstjänst fungerar både på svenska och finska.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

DET HJÄLPER ATT PRATA

Det går också
att ta kontakt
med samtalstjänsten via
chat. Jessica
Högnabba är
en av dem som
svarar via chatjouren. FOTO:
ARKIV/CHRISTA
MICKELSSON

het. I kyrkan är vi också vana vid att
möta folk i väldigt olika situationer.

Sätt ord på det

Vid sidan av telefonjouren erbjuder
kyrkan också en chattjour som är öppen onsdag och torsdag klockan 18-20.
– Att chatta istället för att ringa har
både för- och nackdelar, konstaterar
Jessica Högnabba, studentpräst och en
av dem som svarar på kyrkans chatt-

Mixa och Matcha
MEDTÄVLARE: SEBASTIAN FAGERLUND
Namn: Sebastian
Fagerlund.
Ålder: 44.
Yrke och/eller
titel: Kompositör.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och
-dryck: Just nu en
riktigt god biff och
ett gott röttvin.
Lyssnar helst
på: Efter två inspelningsdagar
säger jag tystnad.
Rekommendera en
bok: Den senaste
jag läst är Knausgård och skulle rekommendera hans
FOTO: SIMON VAN BOXTEL
bok Om våren.
Skulle vilja resa till: Har varit så mycket på konsertresor
att det känns skönt att vara hemma.
Tråkigaste hemgörat: Diska.
Min åsikt om frågesporter: Det första som kom till sinnes var jobbiga, men intressanta och samtidigt lite jobbiga. Nej, bättre svar är utmanande.
Höjdpunkt under den kommande sommaren: Ur fritidssynvinkel helt klart att åka ut till sommarstället i skärgården. Ur jobbsynvinkel uruppförandet av ett nytt verk på
en holländsk musikfestival.

Frågesportsresultat: 13/25

jour.
När kroppsspråket, alla verbala nyanser, tonlägen och naturliga pauser
saknas blir kommunikationen otydligare.
– Jag måste ställa fler frågor via chatten än när jag talar med någon i telefon, det är så lätt att missförstå varandra när man skriver. Å andra sidan
ser jag själva skrivandet, och det att
du själv kan läsa igenom vad du skri-

FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens
frågesport. Vår tävlande den här veckan är Sebastian Fagerlund.
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

FINLÄNDSKA UPPFINNINGAR & UPPHOVSMAN OCH ÅR

a) Abloy-låset 		
b) Torkskåpet 		
c) Suomi-maskinpistolen
d) Hjärtfrekvensmätare
e) AIV-foder		

• Samtalstjänsten består av chatt,
brev-, nät- och telefonjour.
• Chattjouren har sommaröppet onsdag och torsdag kl. 18-20 och finns på
adressen www.samtalstjanst.fi. Från
och med den 14.8 har chatten öppet
må-to.
• Nätjouren hittar du under samma
adress, breven besvaras inom en eller
ett par dagar.
• Telefonjourens nummer är 0400 22
11 90 (från utlandet +358400221190)
och dejourerar varje kväll kl. 20-23.
• Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB
210, 00131 Helsingfors.

1) Emil Henriksson, 1918
2) Aimo Lahti, 1922
3) Artturi Virtanen, 1932
4) Maiju Gebhardt, 1943
5) Seppo Säynäjäkangas, 1975

Resultat: 2/5

ALKOHOLDRYCKER & LAND SOM DRYCKEN HÄRSTAMMAR FRÅN

a) Ouzo			
b) Sambuca 		
c) Pastis 			
d) Drambuie 		
e) Gin			

1) Holland
2) Skottland
3) Frankrike
4) Italien
5) Grekland

Resultat: 5/5

STORA FÅGELARTER & KÄNNETECKEN

NATIONALDAGAR & LAND

a) Kanadagås		
1) Näbben är röd-orange
b) Knölsvan		
2) Svart kilformad näbb med
			
spetsigt gult fält på inre halvan
c) Storskarv		
3) Svart huvud med vit kind,
			
längd upp till 100 cm
d) Sångsvan		
4) Vitt ansikte och svart 		
			
hjässa, hals och bröst, längd
			
upp till 70 cm
e) Vitkindad gås		
5) Lång näbb med en gul
			
fläck vid roten och vit fläck 		
			på hakan

a) 6 juni 		
b) 5 juni 		
c) 24 februari 		
d) 14 juli 			
e) 3 oktober 		

1) Danmark
2) Sverige
3) Estland
4) Frankrike
5) Tyskland

Resultat: 3/5

Resultat: 3/5

KYRKOR I TAMMERFORS & ÅRTAL DÅ DE BLEV KLARA

a) Tammerfors domkyrka 		
b) Kalevakyrkan			
c) Finlaysons kyrka		
d) Tammerfors Gamla kyrka
e) Tammerfors ortodoxa kyrka
Resultat: 0/5

1) 1825
2) 1879
3) 1899
4) 1902
5) 1966

SVAREN:
Finländska uppfinningar & Upphovsman och år: a-1, b-4,
c-2, d-5, e-3
Stora fågelarter & Kännetecken: a-3, b-1, c-5, d-2, e-4
Kyrkor i Tammerfors & Årtal, då de blev klara: a-4, b-5,
c-2, d-1, e-3
Alkoholdrycker & Land som drycken härstammar från:
a-5, b-4, c-3, d-2, e-1
Nationaldagar & Land: a-2, b-1, c-3, d-4, e-5

Så säger Ann-Sofie Öist, familjerådgivare och psykolog på kyrkan i Helsingfors, när hon beskriver den samtalstjänst som församlingarna erbjuder
varje kväll mellan klockan 20–23. Vem
som helst kan ringa samtalstjänsten, i
andra ändan svarar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
– Mötet med en annan människa är
väldigt viktigt, att jag upplever att någon lyssnar på mig och verkligen försöker förstå och sätta sig in i min situation. Kanske finns det varken svar på
mina frågor eller en lösning på mitt läge, men vi kan förundras tillsammans
över situationen, säger Öist.
Enligt henne kan det ibland redan
hjälpa att få stanna upp tillsammans
med någon annan.
– Kanske kan den som lyssnar ställa
några frågor som gör att du själv kommer på vilka vägar vidare du de facto har.
Att möta människan oberoende av
vilken situation hon befinner sig i just
nu, hör till kyrkans grunduppdrag.
– Vi försöka se människan som hel-
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UR EVANGELIET
”Himmelriket är
som en skatt som
ligger gömd i en
åker.”

Läs mera i Luk. 12:13–21.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Tjäna sin nästa

Den här söndagen handlar om de oförgängliga himmelska skatterna och om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna.
Att sträva efter rikedom
leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt
hans vilja tjäna sin nästa. Här
är Kristus vårt föredöme. Han
var rik, men han blev fattig
för att göra oss rika.

INSIDAN
BETRAKTELSEN YVONNE TERLINDEN

”Kom in på en
kopp kaffe och
fynda i vårt lilla
loppis.”
Missionsloppis och
kaffeservering i Ingå
prästgård torsdag 22.6
kl. 10–13.

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

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Amos 8:4–8
ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 8:1–9
EVANGELIUM
Luk. 12:13–21
eller Matt. 13:44–46

Rikedomen i Guds ögon
”Akta er för allt habegär. En människas liv
beror inte av överflöd på ägodelar.” Jesus
berättar om en man som samlade ägodelar för egen del. Mannen förstod inte att
han i slutändan inte vann något på det.
Den som bara tänker på sitt eget bästa är
inte rik inför Gud.
Paulus berättar om församlingen i Makedonien och dess generositet: trots egen
brist, egna svårigheter vinnlägger den sig
– Paulus skriver att den tiggde och bad om
att få hjälpa – om att dela med sig.
Enkelt, men ändå så svårt: tänk inte bara på dig själv, dela med dig.
Det handlar om pengar, men inte bara
om det. Det handlar om en inställning: en
förnöjsam inställning, en generös inställning. Inte självupptagen, egoistisk, självtillräcklig eller självgod. Har man stora
framgångar, stora rikedomar är det lätt
att falla för frestelsen att försöka få mer

för egen del. Har man för lite pengar och
lever en daglig kamp är det lätt att tro att
man inte har något alls att ge. Den ekonomiska och samhälleliga statusen delar in
oss, gör oss främmande för varandra och
frestar oss att värdera oss själva och kanske också varandra som bättre eller sämre,
som rikare eller fattigare än andra.
Att vara rik inför Gud är något annat än
att ha ett överflöd av ägodelar. Paulus skriver om makedonierna att de gav mer än
han hade hoppats: ”efter Guds vilja gav
de först och främst sig själva”. Det handlar om att ge, inte bara pengar, utan också
sig själv. Kanske först och främst sig själv?
Inför Gud finns inga uppdelningar i fattiga och rika, framgångsrika och misslyckade. Vi är jämställda. Vi kan ge det bästa
vi har – oss själva.
¶¶Yvonne

Terlinden

Yvonne arbetar som familjerådgivare i Kyrkslätt kyrkliga
samfällighet.
I dag behöver någon mig, behöver någon dig.
Yvonnes tips: låt andra vara generösa mot dig! Frikostighet
smittar.

Midsommarafton Kl. 17.30 För små och stora:
Spårningsbana med plättstekning.
Kl. 19.00 Program med bl.a. Inkki o Jukka Sandvik,
sång och tal.
Kl. 22.00 ”Människa kom fram”, nattvardsmässa,
Jockum Krokfors, Henrik Östman m.fl.
Midsommardagen från kl 18
festival med ungdomsprogram.
Kl. 20 Konsert.
Varmt välkomna!
Pörkenäs Sällskapet och Kyrkans Ungdom

#bönetwitter
Herre, hjälp mig att
aktivt vårda, odla och försvara det
goda. I min närhet
och i det samhälle
jag är en del av.

FOTO: Jonathan Terlinden

Midsommar vid Pörkenäs
lägergård

Andra söndagen efter
pingst. Temat är ”Förgängliga och oförgängliga skatter”.

PSALMFÖRSLAG
824, 830, 829,
873 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Lysning innebar att prästen tre söndagar i rad läste upp namnen på ett par
som tänkte gifta sig. Det
är en gammal sed som
fram till slutet av 1900-talet var obligatorisk. Syftet
var att den i församlingen
som visste om något hinder för äktenskapet skulle
få tillfälle att tala om det.
I dag är lysningens tidigare funktion ersatt med
hindersprövning, som betyder att brudparet från
församlingen eller magistraten anhåller om ett intyg på att det inte finns
hinder för äktenskapet.
Lysningen finns fortfarande kvar i kyrkan, men
har inget med hindersprövningen att göra utan
är ett tillfälle för församlingen att be för dem som
ingår äktenskap.

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

KALENDERN
16–21.6
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 18.6 kl. 10: Högmässa med
konfirmation i Pargas kyrka,
Grönqvist, Sundell, Holmström.
– kl. 14: Konfirmationsmässa i
Pargas kyrka, Heikkilä, Eklund,
Holmström.
Ti 20.6 kl. 20: Aftonandakt på
Bläsnäsudden, Grönqvist.
On 21.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Grönqvist, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 18.6 kl. 11: Högmässa med
konfirmation i Nagu kyrka, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 18.6 kl. 11: Finsk högmässa i
Korpo kyrka, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 18.6 kl. 11: Högmässa med
konfirmation i Houtskär kyrka,
Heikkilä, Heikkilä.
¶¶ ÅBO
sö. 18.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Mullo (pred), Öhman (lit),
Lempa
ons. 21.6 kl 13-15: Sommarcafé,
Aurelia. Välkommen liten som
stor, ung som gammal för att dela
en stund av gemenskap under
sommaronsdagarna. Leksaker
finns för de allra minsta och gården är öppen.

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
2 sö e pingst 18.6:
Högmässa kl 12
Ingemar Johansson, Carl-Micael
Dan
¶¶ JOMALA
Sö 18.06 kl.11.00: Högmässa med
konfirmation S Äng, A Andersson,
E-Hansen, A Karlsson
Ti 20.06 kl.19.00: Musik i sommarkvällen , F Erlandsson, A
Karlsson
¶¶ MARIEHAMN
SÖ 18.06 kl. 11.00 och kl. 14.00:
Konfirmationsmässa i S:t Görans,
M P, G K.
MÅ 19.06: sista anmälningsdagen
för båttransporten till friluftsmässan på Kobba Klintar lördag 24
juni kl. 13.00. Församlingen bjuder
på båtransporten, FiskehamnenKobbarna-Fiskehamnen kl. 11.
Fika på kobbarna betalar var och
en själv. Anmälningar till kansli,
tfn 018-5360.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 18.6 kl. 11.00: Gudstjänst
i Sunds kyrka. Outi Laukkanen,
Marina Sapronova.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Fre 16 kl. 9-16: Skriftskola i församlingshemmet
Sön 18 kl. 11: Högmässa och
konfirmation. Kyrkokören, Guy
Kronqvist, Deseré och Jan-Ola
Granholm medverkar
Ons 21.6 kl.18: Gemenskapskväll
för frivilligarbetare, förtroendevalda och anställda på Strandhyddan. Anmälan senast måndag
19.6. på tfn: 044-4101800.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
17-18.6 kl 10-18: Öppna portar
i K:stads förs.hem, lopptorg till
förmån för traffickingoffer. Kaffe,
musik med Raili Bergqvist, Klezmer, konstuts. av Maria Lankoski,
m.fl
SÖ 18.6 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds
kyrka, Engström, Rosengård
SÖ 18.6 kl 18: Gudstjänst i Sideby,
Isaksson, Rosengård
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 18.6 kl 12: Högmässa, Joel
Snickars, Jakobsson, S.Lindén.
Övermark
Sö 18.6 kl 18: Friluftsgudstjänst
i Bodbacka vid Hinjärv träsk,
Samuel Erikson, Jakobsson.
Pörtom
Sö 18.6 kl 10: Konfirmationsmässa Sundqvist, G.Lindén,
Långkvist, Sjölander, Pörtomkören. Efteråt 50 års konfirmandträff
i församlingshemmet.
Kom ihåg att anmäla till 50-års
konfirmandträffarna i Närpes och
Övermark sö 25.6. Anmäl senast
fre 16.6 till 06 220 4200 eller
narpes.pastorskansli@evl.fi

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Sö 18.6 kl. 14: Högmässa, Englund, Brunell.
¶¶ KORSHOLM
Sö 18.6
kl 10 Högmässa: i kyrkan, med
50-års konfirmanderna. Lindblom
o. Holmgård. Ni som konfirmerades för 50-år sedan (1967)
inbjuds med make/maka eller
följeslagare till högmässan. Efteråt servering och samvaro i förs.
hemmet. Låt budet gå!
Ons 21.6
kl 18 Sommarallsång: i Smedsby
församl. gård. Lars Hjerpe violin,
Lidén och Westerlund.
¶¶ KVEVLAX
Sö 18.6. kl 10: Gudstjänst, E Kontunen, Andrén.
Sö 16.7. kl 10: De som konfirmerades för 50 och 60 år sedan
inbjuds med make/maka till
högmässan, efter högmässan
servering och program i församlingshemmet. Låt budet gå!
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

(med repris 9.10)
Fre 16.6 Pamela Granskog, Helsingfors
Sö 18.6 9.03 Ett ord om helgen Må 19.6
Nya psalmer, Helene Liljeström, Sibbo
Ti 20.6 Deborah Miranda, Helsingfors
Ons 21.6 Joanna Nylund, Helsingfors
To 22.6 Stefan Äng, Jomala.

Aftonandakt kl. 19.15

Fre 16.6 Lucas Snellman, Vanda Sö 18.6
Förgängliga och oförgängliga skatter. Textläsare: Ethel Stephan-Sundström och Kjell
Wikström. Må 19.6 Bevarade ord: Margareta Melin. Uppläsare: Monica Heikel-Nyberg Ti 20.6 Cecilia Forsén, Helsingfors
Ons 21.6 Mikael Kallman, Jakobstad
To 22.6 Camilla Ekholm, Borgå.

VEGA

¶¶ MALAX
SÖ 18.6 kl. 10: Konfirmationsmässa i kyrkan. Tornberg, Lax.
LÖ 24.6 kl. 10: Midsommardagen.
Gudstjänst i kyrkan. Tornberg,
Lax.
SÖ 25.6 kl. 13: Friluftsgudstjänst på Knösgården. Kyrkkaffe.
Kyrktaxi. Vid regn hålls gudstjänsten i kyrkan. Tornberg, Lax.
¶¶ PETALAX
Högmässa: sö 18.6 kl. 11. Englund,
Brunell.
¶¶ REPLOT
Sö 18.6 kl. 10: Konfirmation och
högmässa i Replot kyrka. Kaski,
Wargh, Kronqvist.
¶¶ SOLF
Sö 18.6 kl. 10: Högmässa med
konfirmation, Audas-Willman,
Wargh.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmation: lö 17.6 kl 11 (Eföskriban). Simon Jern, Albert
Häggblom.
Konfirmationsmässa: sö kl 13
Lundström, Boije, Johan Sten.
Aftonmusik: ons 21.6 kl 19.30.
Liisa Makkonen, Anton Ylikallio, Anni Ylikallio, Anna-Leena
Merikivi, Nana Lehtinen, Elena
Hämäläinen, cello, piano, violin,
altviolin. Fritt inträde.
BRÄNDÖ KYRKA
Konfirmationsmässa: sö kl 10
Forslund, Andersson.
Sunday Service: at 1 pm Forslund,
Andersson.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Brunell, Sten.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr 16.6 Besök till Hällsand sommarhem, gemensam start från
Fyren kl. 19.30.
Sö 18.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Björk, Ravall. Textläsare Gerd
Granlund, dörrvärdar Ytteresse
övre.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
- kl. 19: Musik i junikvällen i
kyrkan. Sång Johanna Eriksson.
Stråkkvartett under ledning av

Gudstjänst kl. 13.03

Sö 18.6 Musikgudstjänst med Ingå församling. Kammarmusikfestivalen Musik
vid havet. Predikant: Tom Sjöblom. Organist: Marianne Gustafsson-Burgmann.

VEGA

Folke Nylund. Cederberg, Ravall.
Kollekt till diakonin.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 16.6 kl. 19.00: Sångkväll med
Cantate, Gloriakören och Adorate
i Pedersöre kyrka, Borgmästars,
Johansson, Frantz, Häggblom.
CD-release.
FR 16.6 kl. 20.00: Ungdomssamling på Hällsand, Jakob Backlund.
SÖ 18.6 kl. 12.00: Konfirmationsmässa, Skriftskola 1, Jakobstads
kyrka, Salo, Wester, Sundström.
SÖ 18.6 kl. 13.00: Konfirmationsmässa, Skriftskola 2, Pedersöre kyrka, Åstrand, Turpeinen,
Wikblad, sommarteolog Helena
Smeds. OBS! Tiden och platsen.
MÅ 19.6 kl. 9.00-12.00: Sommaröppen dagklubb i Kyrkostrands
församlingshem.
TI 20.6 kl. 13.00: ”Kvar i stan” i
Församlingscentret. Wulita Bezabeh berättar om invandrararbetet.
ON 21.6 kl. 18.00: Öppen sommarbibelskola i Jakobstads kyrka.
”Människodårskap och Guds vishet”, Markusevangeliet 7-8, Salo.
¶¶ KRONOBY
Lö 17.6 kl. 10.00 Högmässa:
Kejsarsläktets släktmöte. Biskop
em. Erik Vikström, kantor Ronny
Borgmästars.
kl. 19.00 SLEFs sommarfest vid
Sommarhemmet: Gäst Bengt
Djupsjöbacka. Raimo o Boris.
Sö 18.6 kl. 10.00 Gudstjänst i
Hospitalskyrkan: Hospitalskyrkans 10 årsjubileum. Pred. biskop
em. Erik Vikström, lit. Ventin. Holman läslag. Servering.
kl. 18.00 Finsk gudstjänst i Hospitalskyrkan. Pred. biskop em.
Erik Vikström, lit. Ventin. Holman
läslag. Servering.
Må 19.6 kl. 13.00 Seniorcaféets
utfärd till Hästö: Gemensam start
från församlingshemmet med
personbilar kl. 13.
kl. 21.00 Completorium i Påras
kapell.
Ti 20.6 Församlingens barndag
kl. 10-15 vid Sommarhemmet:
Avgiftsfri. Ingen anmälan behvös.
Busstransport. Se info på www.
kronobyforsamling.fi eller sommarens händelsekalender.
Pastorskansliet stängt 21-22.6.

¶¶ LARSMO
Lö 17.6 kl. 14 Konfirmation grupp I
och II: Lassila, Sjöblom, Wiklund.
kl. 16 Konfirmation grupp III och
IV: Lassila, Sjöblom, Wiklund.
Sö 18.6 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Lassila, Wiklund, konfirmandernas nattvardsgång.
¶¶ NEDERVETIL
FR 16.6 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, Dalhem.
SÖ 18.6 kl. 11.00: Konfirmationsmässa, Store, Smedjebacka, Dalhem och Kyrkokören.
ON 21.6 kl. 19.00: Sommarsångafton i kyrkan med Kyrkokören.
Efteråt korvgrillning och fri samvaro.
TO 22.6 kl. 13.00: Sommarsång
vid pensionärshemmet, Smedjebacka.
¶¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik,
Ringwall
MUNSALA
Sö kl 10 Högmässa med konfirmation: Sundstén, Östman,
Lönnqvist, ungdomarna.
JEPPO
Sö kl 13 Högmässa med konfirmation: Östman, Sundstén,
Lönnqvist, ungdomarna. 50-årskonfirmanderna samlas efteråt
i fh.
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 16.6 kl 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, D. Häggblom
Fr 16.6 kl 19: Sångkväll i kyrkan,
Cd-release med körerna Cantate,
Gloriakören och Adorate
Fr 16.6 kl 20: Fredagsfrid - samling för ungdomar i alla åldrar,
Hällsand
Sö 18.6 kl 10: Konfirmationsmässa i kyrkan, P:söre lägerskriftskola
grupp 1, lit. Erikson, pred. Jimmy
Österbacka, Sandstedt-Granvik,
D. Häggblom, dörrvärdar Bennäs
Sö 18.6 kl 13: Konfirmationsmässa
i kyrkan, J:stads sv. församling, lit.
Turpeinen, pred. Åstrand, Borgmästars
Sö 18.6 kl 15: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning
Må 19.6 kl. 19: Samling för unga
vuxna, Hällsand
Ti 20.6 kl 19: - Andrum - öppet
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Monica Vikström-Jokela
& Johanna Sjöström
Bärtil och tvärtom-dagen

Plötsligt är inget sig likt på Bärtils äng.
Allt är ju precis tvärtom!

Bärtil och Hoppa på-festen

Vad gör man om man inte får delta i
den stora gymnastikfesten? Jo, man
gör en egen!
Fontana Media, inb. 18,90/st.

VEGA

hus på Hällsand för ungdomar, fri
samvaro, kaffe/te, spel, volleyboll
¶¶ PURMO
Sö 18.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, L-E Björkstrand, Johansson.
- kl. 13: Församling i rörelse: Cykelutfärd till Fagerbacka, andakt,
Kanckos, Johansson, Norrbäck.
Gemensam start från kyrkan.
Egen matsäck med. Väderreservation.
¶¶ TERJÄRV
SÖ 18.6 kl 11: Konfirmationsmässa, Niklas Wallis, kantorn,
kyrkokören.
LÖ 24.6 kl 10: Midsommardagens
gudstjänst, khden, kantorn; musik
av Lisen och Ronny.
SÖ 25.6 kl 12: Friluftsgudstjänst
vid Grundors kvarn, khden, kantorn; Stig Dahlvik, trumpet.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ
LÖ 17.6 KL. 11: KONFIRMATIONSMÄSSA i domkyrkan (Houtskär
1 A) R. Stråhlman, Lindgård, Söderström
SÖ 18.6 KL. 10: GUDSTJÄNST i
Emsalö kapell, Pellinge, Smed,
Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Stråhlman, Lindgård, Anne
Hätönen
TI 20.6 kl. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN, Eric-Olof Söderström
TO 22.6 kl. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN, Jarkko Yli-Annala
KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN,
Ville Urponen, orgel
LAPPTRÄSK
lö 17.6 kl. 12: Högmässa med
konfirmation i kyrkan, LS, JE
sö 18.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SL, JE
on 21.6 kl. 11-15: Kyrkan öppen
Församlingskansliet stängt
16–23.6. Vid behov kontakta
Lovisa församlingskansli tfn 044
722 9200
LILJENDAL
fr 16.6 kl. 19: Liljendaldagarnas

konsert i kyrkan. Teddy Granroth
och Annika Cleo samt ungdomsbandet The Chairmen. Fritt
inträde. Kollekt för församlingens
informationsarbete
lö 17.6 kl. 10-14: Missionens lotteri och Bibelutställning i Liljendalgården på Liljendaldagarna
sö 18.6 kl. 10: Friluftsgudstjänst
vid Mariagården, SL, JE. Missionens kyrkkaffe
sö 18.6 kl. 14: Konfirmationsmässa i kyrkan, LS, JE
on 21.6 Församlingskansliet
stängt, vid behov kontakta Lovisa kansli tfn 044 722 9200
to 22.6 kl. 14-15: Kyrkan öppen
to 22.6 kl. 14–14.15: Musikkvart i
kyrkan, JE

LOVISA
Sö 18.6 kl. 14 (OBS,Tiden!): Sommarskriftskolans konfirmation i
kyrkan, af Hällström, Blom, Tollander, Karlsson
Ti 20.6 kl. 11-13: En Euros Café i
församlingshemmet
On 21.6 kl. 13: Sommarcafé i församlingshemmet, lilla salen
To 22.6 kl. 12: Lunchmusik med
orgeln i fokus, kyrkan. Marcus
Kalliokoski, tenor, Vera Tollander,
orgel
PERNÅ
To 15.6:
- kl. 18.00 Läsmöte: i Gammelby,
Sprintas, hos familjen FältGrönqvist
Sö 18.6:
- kl. 10.00 Högmässa: i kyrkan
Lemberg, Jokinen
SIBBO
Mer information på Sibbo svenska församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 18.6 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. Katja Korpi, Mauriz Brunell.
On 21.6 kl. 18: Allsång, Sång
i Guds värld i prästgården. Vi
sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Lauri Palin.
HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Sö 18.6 2 söndagen efter pingst
kl. 12: Högmässa i Johannes-

kyrkan. Heikel-Nyberg, RepoRostedt, Almqvist.
Ti 20.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Pekka Suikkanen.
On 21.6
kl. 14: Psalmandakt och sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. RepoRostedt, Henricson.
Lö 24.6 Midsommardagen
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, HeikelNyberg, Böckerman
Sö 25.6 Skapelsens söndag
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, RepoRostedt, Henricson.
Må 26.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 27.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Santeri Siimes.
On 28.6
kl. 14: Psalmandakt och sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. HeikelNyberg, Almqvist.
To 29.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls
kyrka. Årets tema är Klavertramp
Festivo!
Välkommen på församlingens
sommarresa: till Pernå 13.7 2017.
Vår guide är Björn Månsson, vi
äter lunch på café Saltbodan, vi
firar andakt i Pernå kyrka med
kyrkoherde Robert Lemberg.
Kaffe med dopp på Gammelby
bensis. Vi startar kl. 10 från Kiasma med retur på samma plats
kl. 18. Pris 25€. Anmälningar senast 30.6 till diakonissan Barbro
Ollberg, tfn. 050 3800656 eller
barbro.ollberg@evl.fi

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har sommartid
1.6-31.7 och har öppet ti, on, to
kl. 10-14.
Matteuskyrkan är öppen ti, on, to
kl. 10-14. Kom och sitt ner i lugn
och ro, tänd ett ljus eller njut av
en kopp kaffe. Aulacafét är också
öppet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 18.6 kl. 10: högmässa. Juho
Kankare, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i Olavussalen.
On 21.6 kl. 12-14: ”Sommarkören” i Matteus 7.6-26.7 kl. 12-14.

Malin Klingenberg
& Ida-Maria Wikström
Alberta Ensten och
uppfinnarkungen

Ett halsbrytande äventyr med
ett flygande hus, en uppfinnartävling och en av de lömskaste
svindlarna i världen. Och mitt i
äventyret står Tor och Alberta,
vanliga barn som ändå är något
alldeles extra.
Fontana Media, inb. 15 ,–
Nominerad till Nordiska
rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2015.

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

VASA KONSERT

Midsommarfest på Alskat

Aftonmusik i Trefaldighetskyrkan

Vasa svenska församling ordnar midsommarfest på Alskathemmet fredagen den 23 juni klockan 15–18. Ett
musikprogram, lyrik och allsång leds av Camilla och Peter Brunell. Under eftermiddagen hålls också en andakt.
Det blir servering i form av salt och sött. Busstransport
ordnas, rutten annonseras i Vasabladet 22.6. Anmälan till
pastorskansliet, tfn 06 326 1309 senast 16.6.

Ton - Text - Tankar – Traktering
med kantorerna inför kommande
söndag. Psalmer, texter, böner &
enkel servering - öppen för alla
- delta då det passar. Välkommen. Mimi Sundroos & Anders
Forsman.

PETRUS
www.petrusforsamling.net
Sö 18.6
kl. 10 Högmässa: Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Silfverberg, Hilli.
kl. 13 Högmässa: Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Silfverberg, Hilli
kl. 16.30 Sommarpuls: Café
Torpet, grillning och knytkalas
efteråt. Köpingsv. 48.
Övrigt
Familjeläger på lekholmen: 1820.8. Gemensamt med Matteus
och Johannes församling. Mera
info och anmälan på hemsidan.
HELSINGFORS PROSTERI
TI 20.6 kl. 10.45: Barnens tisdag
på Lekholmen. Varje tisdag är
barnens dag Lekholmen som
är församlingarnas egen lägerö.
Det kan vara allt från pyssel och
sångstunder till cirkusakrobatik
och piraternas skattjakt. Avfärd
10.45 från Degerö, Rävsundsvägen. Tillbaka 15.00 på samma
plats. Mera info på www.lekholmen.fi.
Lekholmen öppen 5.6-12.8:
Lekholmen är Helsingforsförsamlingarnas egen sommarö, vackert belägen strax utanför östra
Helsingfors. På ”Lekis” finns en
barnvänlig strand, möjlighet att
äta och det ordnas program och
andaktsliv för alla.
Grupper är hjärtligt välkomna ut
till holmen på heldagsutfärd eller
kanske bara för att fira mässa en
kväll. Kontakta koordinator Jessica Högnabba för mer information
om gruppbesök: 050 380 0662 /
jessica.hognabba@evl.fi.
Anmäl dig som holmbo: Tel. 050
4653410 / lekholmenonline@gmail.
com. Följ också Lekholmen på
facebook // lekholmen_snap //
lekholmen_insta // Båttidtabell och
mera info på www.lekholmen.fi.
Helsingfors Orgelsommar 2017:
Finlands mest omfattande festival
för klassisk musik fyller återigen
kyrkorna i centrum med sitt välljud under sommaren. Bland sammantaget hundratalet avgiftsfria
konserter och lunchmusikevenemang finner varje musikvän något
intressant och fascinerande att ta
del av. Fritt inträde, programmet
fås från www.urkukesa.fi.
Det hjälper att prata:
Kyrkans samtalshjälp finns till för
dig som behöver ett lyssnande
öra. De jourhavande är utbildade
frivilliga eller kyrkligt anställda
med tystnadsplikt. Samtalstjänsten består av chatt, brev-,
nät- och telefonjour. Chattjouren
är öppen on-to kl. 18-20 och
finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under
samma adress, breven besvaras
inom en eller ett par dagar. Telefonjourens nummer är 0400 22 11
90 (från utlandet +358400221190)
och dejourerar varje kväll kl.
20-23. Du kan dessutom skriva
ett handskrivet brev till Kyrkans
brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.
Kampens kapell: öppet vardagar
8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 18.6. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Hans-Christian Daniel)
OLAUS PETRI
Lö 17.6 kl. 18: Helgsmålsbön –
Musikandakt. Sinikka Stöckell och
Tuula Stöckell, violin och orgel.
Sö 18.6 kl. 11: Högmässa. Ahlfors,
Laakkonen-Yang.
MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO
Söndag 18.6.Esbo domkyrka kl.
12.15 högmässa: Yvonne Terlinden, Wikman. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen: Esbo
domkyrka sö 18.6 kl. 19. Orgelglädje. Marko Hakanpää, orgel.
Hakanpää, Breukhoven, Takle.
Fritt inträde.
Sommarträff: Olars kyrka,
svenska sidan, varje ti kl.
13–14.30.
Picknick för ungdomar & unga
vuxna: gräsmattan vid Esbo
domkyrka on 21.6 kl. 15-17.
Midsommarfest: Mataskärs lägercentrum fre 23.6 kl. 16-18.15.
Kanckos, Kronlund, Wikman,
Hartikainen. Andakt och musik
i kapellet, servering, flagghissning. Anmälning (endast för
dem som behöver transport) senast 19.6, tfn 09 8050 3000 eller
esbosvenskaforsamling@evl.fi
Seniorläger: Mataskärs lägercentrum 20-23.7. Ankomst to
20.7 kl. 11.45, avsl. sö 23.7 kl. 13.
Diskussioner, andakter, pyssel,
bastubad, naturvandring, fritid
och vila. Helpension, inkvartering i 2 pers. rum. Pris 80 €, räkningen skickas hem. Gemensam
taxitransport ingår i priset. Mer
info och anmälning senast 22.6:
Nina Wallenius, 050 432 4323 el.
nina.wallenius@evl.fi
Familjeläger: Hvittorps lägercentrum 15-17.9. Mer info och
anmälningar: www.esboforsamlingar.fi/familjer
”Från mörker till ljus” - församlingsretreat: Snoan, Lappvik,
15-17.9. Ledare Stefan Djupsjöbacka. Pris: 90 € för förs. medl
200 € för övriga. Anmälningar
senast 5.9, 09 8050 3000 el.
esbosvenskaforsamling@evl.fi
GRANKULLA
Sö 18.6 kl. 12 Högmässa: Daniel
Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 20.6 kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på
kyrkans innergård.
KYRKSLÄTT
Sö 18.6 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts kyrka. Aino-Karin Lovén,
Susann Joki.
To 22.6 kl. 12-14: Sommarcafé
i Prästängens klubbutrymme,
Grandalavägen 2.
Diakoniläger: 13–16.8 på Räfsö.
Pris 60 €. Information och anmälan (senast 22.6) till Gun Pettersson 0500 462 243 eller Carola
Lupander 050 376 1489.
Kyrkoherdeämbetet öppet juniaugusti må-to kl. 9-11.30 och
12.30–15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi
TAMMERFORS
Sö 18.6 kl 11: Gudstjänst i SvH,
Antero Eskolin, Petra Perttula

Sommarens serie av Aftonmusik i Trefaldighetskyrkan i
Vasa uppmärksammar det 100-åriga Finland samt reformationens 500-årsjubileum. Seriens tredje konsert onsdagen den 21 juni klockan 19.30 dyker in i impressionismens färgvärld under ledning av sex skickliga musiker. Vi
får njuta av Toivo Kuulas härliga Notturno op. 3a/2 samt
musik av Ernest Chausson och Robert Kajanus.
Liisa Makkonen violin, Anton Ylikallio piano, Anni
Ylikallio violin, Anna-Leena Merikivi violin, Nana Lehtinen altviolin, Elena Hämäläinen cello. Fritt inträde.

VANDA
SÖ 18.6 kl. 10: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars, M. Fagerudd,
T. Stöckell
LÖ 24.6 kl. 10:Midsommardagens
högmässa i Helsinge kyrka S:t
Lars, M. Fagerudd, N. Fogelberg
SÖ 25.6 kl. 10: Högmässa i Helsinge kyrka S:t Lars, M. Fagerudd,
N. Fogelberg
TO 6.7 kl. 19: Sommarmusikserien
börjar i Helsinge kyrka S:t Lars,
Torsdagarnas kvällskonserter
fr.o.m. 6.7 kl. 19, Charlotta Krebs,
sång och gitarr, Teppo Salakka,
piano
FR 16.6. anmälan senast till: Vanda församlingars gemensamma
midsommarfest på Holma 23.6
kl. 18-21.
Busstransport ordnas från olika
håll i Vanda. Deltagaravgift 10€/
pers.
Mera info på www.vantaanseurakunnat.fi
RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 17.6:
-kl. 18 Peregrinatio-konsert: i Tenala kyrka. M. Luolajan-Mikkola,
barockcello. Program 10€.
Sö 18.6:
- kl. 10 Högmässa med konfirmation: i Ekenäs kyrka. Lindström,
Burgmann, Wikström.
- kl. 12 Gudstjänst: i Bromarvs
kyrka. Westerholm, Burgmann.
- kl. 18 Kvällsmässa: i Snappertuna kyrka. Westerholm, Nygård.
- kl. 15 Sommarkonsert: i Ekenäs
kyrka. Exaudio, dir. Hanna Kronqvist. Program 15€.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
INGÅ
Sö 18.6:
- kl. 11.00 Tvåspråkig radierad
musikgudstjänst: i Ingå kyrka.
Hellsten, Gustafsson Burgmann,
Nonna Knuuttila (i samarbete
med Musik vid Havet).
Ti 20.6:
- kl. 14.00-15.30 Sommarcafé:
i Prästgården. Anders Storbacka
medverkar.
On 21.6:
- kl. 19.00 Konsert: i Ingå kyrka.
Elin Therese Birkelund, sång &
Jonathan Lavotha, gitarr. Fritt intrude, programblad 5 €.
To 22.6:
- kl. 10-13 Missionsloppis och
kaffeservering: i Prästgården.
Kom in på en kopp kaffe och
fynda i vårt lilla loppis (till förmån
för missionsarbetet). Annette
Taipalus.
KARIS-POJO
Högmässor, Sö 18.6:
kl. 10 tvåspråkig i S:ta Katarina
kyrka, Karis. Kyrkkaffe. Församlingsmästare Eva Nilsson och
fritidshemsledare Ann-Christine
Laxell avtackas.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
ESBO STIFT
LOJO
Sö 9.7. kl 14: Konfirmation i Lojo
kyrka.
Må 7.8. kl 18: Ettornas välsignelse
i Virkby kyrka. Kvällsbit, kyrktaxi.
Info om kyrktaxi och om taxin
till svenska kretsen: Ring 0400
303963 Juslen ifall man behöver taxi, dagen innan och priset
samma 5 euro. Sprid gärna infon
så ingen blir utan taxi.
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

årets församlingsjulkalender blir en samling texter skrivna av stadsbor. FOTO: nicklas
storbjörk

Tipp tapp –
julstök i juni
KALENDER. Ingen rast,
ingen ro. Församlingarna
förebereder julkalendern
redan nu.
Temat för huvudstadsområdets församlingsjulkalender
i år är ”Från människa till
människa – från stadsbo till
stadsbo”. Upplägget är detsamma som tidigare år, det
vill säga en papperskalender
skickas ut till medlemmarna
i slutet av november. Varje
lucka innehåller en kort text.
– Den stora skillnaden är
att texterna denna gång inte
är skrivna av en författare utan samlas in genom ”crowdsourcing” - alla kan delta och
bidra med texter. Kalenderluckorna är alltså fyllda med
texter som stadsborna har
skrivit till varandra, säger
Nina Österholm som är informatör för de svenska Helsingforsförsamlingarna.

Insamling

Insamlandet av texterna till
kalenderluckorna sker under sommaren. Olika grup-

per som verkar på församlingarnas områden är särskilt vidtalade att skriva för
julkalendern.
– Vi samlar också in texter
i samband med olika sommarjippon där kyrkan deltar, bland annat Pride.

Från haiku till limerick

Texterna i den svenska kalendern är inte översättningar från finskan utan insamlingen av texter pågår parallellt på finska och svenska.
– Jag hoppas att vi får in
minst lika många bra texter på svenska som på finska. Så alla som tycker om
att vända och vrida på språket, som gillar att skriva allt
från haiku till limerick - eller om man har en hälsning
man vill skicka sina medmänniskor - tveka inte utan skriv, betonar Nina Österholm.
Det kommer också att finnas insamlingsboxar för texter på bland annat församlingarnas öar Lekholmen
och Svartholmen i sommar.

Alla kan delta och bidra med
texter.
Nina Österholm

”

Nina Österholm uppmanar alla
att skriva en
kalendertext.

Fjolårskritik

Fjolårets julkalender fick motta en del kritik för sina texter,
som upplevdes vara för direktöversatta.
– Den kritiken tar vi förstås
hänsyn till i årets arbete. Och
den som ställde sig kritisk till
förra årets kalendertexter har
nu en utmärkt chans att själv
bidra med innehåll.
¶¶ulrika hansson

SKRIV EN TEXT
• På www.jul.fi kan man bidra med textförslag till julkalendern före den 15 september.
• Vad vill du som stadsbo
säga till en annan stadsbo
i jultid? Vad kommer du att
tänka på när du hör trygghet, värme, fred, hopp, jul
i krubban, medmänsklighet? Dina ord kan nå 450
000 stadsbor en decembermorgon.
• Skriv 50–60 tecken inklusive blanksteg.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA

Årets kock i Finland 2017,
önskar hyra 2a i centrala
Helsingfors.
Från 14.8.2017
Tel (SWE):+46 734458456
ahmanmatti@gmail.com
Mattias & Anna

Två skötsamma
turismstuderande flickor
önskar hyra en tvåa eller
mindre trea f.r.o.m augusti i
Åbo. Gärna i närheten av
Auriga eller med goda
bussförbindelser.
TEL.0503446563

Vi är en familj som behöver
4-rum i Hfors senast fr. 1.8 el
tidigare. Tel. 0500-771065

Glad studerande tjej med
sambo önskar hyra etta eller
större i centrala Stockholm
helst f.o.m. augusti. //
Emilia, tel: +358504339990

23-årig Hankenstuderande
söker etta i Helsingfors.
Tel. 0442855995 /Joakim

Skötsam förstaårsstuderande
vid Åbo Akademi önskar hyra
en etta med kokvrå/kök i
centrum av Åbo. Alexander
Kjellman, Jakobstad
Tel: 040-7466390

Hjälp rörarbete! Mamma med
tonåring önskar hyra tvåa el.
trea för sept-dec. Gärna
möblerad. Helst i Tölö el.
västra H:fors. Tel.
041-4418906

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 tis-to 9-12.
Etta i centrala Åbo. 530€/
mån exkl. vatten & el. Bra
skick med balkong och
nyrenoverat badrum.
0408200175

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

LEDIG TJÄNST

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.
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Väståbolands svenska församling söker en

på Härmä

t.f. BARN– OCH UNGDOMSARBETSLEDARE
I SKÄRGÅRDEN

Logi i dubbelrum, frukostar, fri tillgång till
spabadet och gymmet.

för tiden 1.8.2017-31.7.2018 med möjlighet till
förlängning och fast tjänst fr.o.m. 2019.
Läs mer på www.vafo.fi
Ansökningar riktas till församlingsrådet i Väståbolands
svenska församling senast den 30.6.2017, kontakta:
sara.gronqvist@evl.fi — 040 312 4411

FÖRMÅNLIGASTE
FÖRMÅNLIGSTE
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Dörrar
Inglasningar
Uterum

Se: www.exellent.fi

/pers.

Världens största travtävling för kallblod och
Finlands bästa artister på Härmä.
Endast 10 min från platsen
r
för evenemanget!
nsporte
Program och biljetter:

www.nordicking.fi

Oravais: 040-034 0093
Vasa: 040 767 0049

HÄRMÄ SPA
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till Po ommar!
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Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

* bygger hus
* renoverar
* snickeridetaljer
* gör element för hus, villor, garage

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.lindbergconstruction.fi

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

Utveckla din kompetens, skaffa en
behörighet, avlägg yrkesexamen.
Det är din tid nu.
Vi erbjuder bland annat förljande
utbildningar:
•
•
•
•
•
•
•
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Enkelt och elega
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MERKONOM
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VISUELL MARKNADSFÖRING
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Läs mer om våra vuxenutbildningar,
kortkurser och tjänster på vår
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Våra aktuella kortkurser och
föreläsningar hittar du alltid på
prakticum.fi/kurser
Ansök till våra utbildningar och
examina: prakticum.fi/fbc-ansok

Ansök idag!
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INKAST FREDRIK PORTIN

TRO DISKUSSION

Otillräcklig
tolerans

En kristens möte med en ateist

En sådan hållning kan därmed förstås som en
fredlig lösning till det som Samuel Huntington
beskrev som ”civilisationernas kamp”. Huntington menade att nationella konflikter i allt
större utsträckning skulle minska och ersättas
av kulturella konflikter. Med stöd i Huntingtons tes argumenterar därför många att det är naturligt att det uppstått en konflikt mellan västvärlden och
islam idag.
Om västvärlden och islam inte befattar sig med
varandras angelägenheter, kan därmed konflikter undvikas. Denna hållning är däremot problematisk eftersom den inte til�låter någon kritik av andra
civilisationer, vilket innebär att potentiella överträdelser av mänskliga
rättigheter tolereras. Dessutom innebär en sådan hållning att man själv isolerar sig från andra civilisationer. Detta medför att man dels
själv inte kan bli kritiserad, dels inte får tillgång till de kärleksfulla och hoppfulla resurser
för det goda som andra civilisationer förvaltar.

”Det goda livet
är nämligen inte
ett som levs i
isolation, utan
i kärleksfull
samexistens.”

Ur ett kristet perspektiv är denna förståelse
i konflikt med kyrkans grundläggande föreställning om katolicitet. Katolicitet är inte enbart en föreställning om att alla kristna är del
av samma världsvida kyrka, oberoende vilken
nation man är del av. Katolicitet är även en bild
av Guds rike där det inte finns någon splittring
mellan olika nationer och individer – ett liv där
alla är ett i Jesus Kristus.
I ljuset av kyrkans katolicitet blir den tolerans som dessa nynationalister uppvisar otillräcklig, i och med att den motarbetar det liv
som kristna är kallade att eftersträva. Det goda
livet är nämligen inte ett som levs i isolation,
utan i kärleksfull samexistens. Av den anledningen är det viktigt att kristna vågar vara kritiska till sådana politiska utvägar som vill lösa konflikter mellan olika civilisationer genom
att undvika dem.

de prästen uppriktigt.
– Hur så, beundra? svarade professorn förvånat.
– För er tro.
– För min tro – vad menar ni?!
– För er tro på att våga tro
på att inte tro ...
Prästens oväntade påstående tycktes fullständigt ha
tagit professorn på säng. Han
satt tyst hela den återstående
vägen fram till ändstationen,
men tackade artigt prästen
för sällskapet vid avstigningen. Prästen gav honom sitt
visitkort och männen skildes åt.
Efter en månad fick präs-

VÄLKOMMEN ATT
STUDERA PÅ SÖFF!
PÅ SÖFF ERBJUDS FÖLJANDE HELTIDSSTUDIER
LÄSÅRET 2017-2018:
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- Studier i svenska på nybörjarnivå
- Studier i svenska på fortsättningsnivå

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA

- NYHET! För att få avgångsbetyg från den finländska
grundskolan

redaktionen@kyrkpressen.fi
Insändare måste förses
med skribentens namn
samt för redaktionens
bruk även adress och
telefonnummer.

Trosrörelsen blev tillsammans med två ortodoxa
kyrkor nya medlemmar i
Sveriges kristna råd senaste vecka.
I tidningen Dagen sä-

HOUTSKÄRS GÄSTGIFVERI
Öppet året runt • Avoinna ympäri vuoden
Lunch/Lounas mån/ma - fre/pe
Bed & Breakfast
• Catering
* Catering

ANSÖK SENAST 30.6:
WWW.NARPES.FI ELLER 06-2249280

JOUR

DYGNET RUNT

Vi hjälper i sorgen.
HELSINGFORS
BERGHÄLL 010 76 66500
FORUM 010 76 66620
MALM 010 76 66630
ÖSTRA CENTRUM 010 76 66590
TÖLÖ 010 76 66530
ESBO
ALBERGA 010 76 66610
ESBOVIKEN 010 76 66640
HAGALUND 010 76 66570

050 34 71555

VANDA
DICKURSBY 010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600
HYVINGE 010 76 66580
KERVO 010 76 66550

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi

ger Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist att
man mötts av en stor öppen famn, även om man
tills vidare endast har observatörsstatus.
– Det blir en markering
om vi inte är med. Det här
känns som en logisk fortsättning för oss, eftersom de flesta församling-

www.houtskarsgastgifveri.ﬁ

040-355 1802, jennisrestaurang@hotmail.com

Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

SVERIGE EKUMENIK

Trosrörelsen
med i Sveriges
kristna råd

Håkan Streng
Jakobstad

ar inom trosrörelsen redan
finns med i ekumeniska
råd på lokalplanet, konstaterade Joakim Lundqvist.
Han betonade att rörelsen inte vill ”springa iväg”
och ha för bråttom – därför har man valt att än så
länge ha observatörsstatus.

Lediga
latser
studiep n!
e
till höst

Lediga studieplatser i en
KREATIV och INTERNATIONELL
MILJÖ, läsåret 2017–2018
Musik, Foto&IT, kreativa
ämnen m.m.
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa
Campus, Strandgatan 21-22, 65100 VASA, info@
efo.fi, 010 327 1610

ansökan: www.efo.fi

www.efo.fi

Insändaren
skickas till:

oss. Och Hans undervisning
har gett oss allt vi behöver
på färden, för att våga kasta
loss. Han dog och han uppstod, han gav oss liv, för att
välja den tro som bär längre fram än Gagarins och vetenskapsmännens perspektiv, som inte innefattar vår
Skapares program.
Den Helige Anden som
vi av honom fått är en kraft
som ingen jordisk energi kan
ge. Den stöder, bär och lär,
fast år har gått i tusental, sedan vi fick den till välsignelse. I länder, kyrkor, hos folk
finns den kvar, i våra hem
ser man ofta dess delaktighet. Trots världens synd och
det motstånd vi har, är Helig Ande med oss kristna i
evighet.
”Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er.
Jag ger inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa
inte modet” (Joh 14:27)
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Fredrik Portin är präst som försöker bli teolog.
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ten påringning från professorn, medresenären från
tåget: ”Jag måste ringa och
tacka för vår tågfärd tillsammans. Ert argument i slutet av vår diskussion fick
mig verkligen att rannsaka min inställning till kristen tro. Nu har jag kommit
på andra tankar och anslutit mig till en lokal, kristen
församling på min hemort.
Ser fram emot att få träffa er
igen någon gång och diskutera mera, utgående från er
kristna synvinkel. Tack, än
en gång!”
”Jag ser ingen Gud här!”,
sade Gagarin när han cirklat
runt jorden i sin ryska satellit - på en och en halv timme - en förklaring, som inte
håller sträck på ett oändligt
gebit. Universums oöverskådlighet kräver mera av
den som vill hävda en frånvaro av Gud. Betydligt lättare
är nog att proklamera: ”Gud
finns i stjärna, jord, människa och bud!”
Vi vet ju hur Gud ser ut i
människogestalt, det har Jesus, Guds son uppenbarat för

En länk till framtiden

Den nynationalistiska våg som går
över världen uppfattas ofta som
främlingsfientlig, i och med att nynationalister tenderar att förespråka en restriktiv immigrationspolitik som utesluter bl.a. flyktingar
från att komma innanför nationens
gränser. Men som många av dessa nynationalister ibland framhåller, så har de inget mot andra civilisationer. De betonar enbart att det är
problematiskt när andras kulturella och politiska särprägel influerar den egna.
De kan alltså uppvisa en form av acceptans
för andra kulturer i det offentliga samtalet (i
den mån de hålls på ett visst avstånd). Muslimer får därmed vara muslimska medan västerlänningar får fortsätta att västerländska, och
så länge som dessa olika civilisationer tolererar
varandra behöver deras kulturella särart aldrig råka i konflikt

En präst och en ateist råkade sätta sig bredvid varandra i ett tåg. På vägen mellan Uleåborg och Helsingfors
hade de god tid att bli bekanta. Det visade sig att ateisten
var professor i fysisk kemi
med astronomi som biämne. Han hade en hel del att
invända mot kristen tro och
Guds existens.
När diskussionen pågått i
några timmar, då professorn
för det mesta ”skjutit skarpt”
och ammunitionen nu höll
på att ta slut, såg det ut som
om hans argument hade fått
prästen att resignera:
– Jag måste beundra er! sa-

NÄSTA VECKA pilgrimsseglar vi till Åland.

Ruskaresor

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Nyland 23 – 29.9
Österbotten 14 – 18.9

Hur många agnostiker behövs det för att byta en glödlampa? Svar: Det kan man aldrig veta.

pyssel och lekar, utflykter till stranden och Högholmen. Daniel Salminen och Jennifer Wentjärvi trivs på församlingens sommarläger i Esbo.

Lovet börjar med läger
Sommar och skolorna har slutat. Medan
föräldrarna ännu jobbar erbjuder församlingens dagläger meningsfulla aktiviteter
och en chans att träffa nya kompisar.
TEXT OCH FOTO: EMELIE MELIN
Ljudnivån höjs i klubbrummet i Mattby kapell. Morgonandakten och sångstunden är slut och dagens pysselaktiviteter tar över. Ett tjugotal barn sprider ut sig i rummet och plockar fram
brädspel, Uno-kort och Hamapärlor.
Pärlplattorna med färggranna nyckelringar och figurer bildar snart en
kö till strykjärnet. Jennifer Wentjär
vi har byggt ett blommigt armband
och funderar med ledarna hur det
ska gå att forma så det passar hennes handled.
Vecka ett av tre sommarlägerveckor är inne på slutrakan. Sommarlovet
började för en vecka sedan, men de
flesta vuxna jobbar ännu några veckor innan det blir semester.
– När föräldrarna jobbar behövs det
meningsfull sysselsättning för barnen,
säger Lisa Wentjärvi som är barnledare i Esbo svenska församling.
Dagläger är en verksamhet som funnits i församlingen i många år. På programmet står bland annat pyssel och
lekar, utflykter till stranden och lekparken. I går besökte de Högholmen,
med egen buss och packad matsäck.
Barnen på sommarlägret är mel-

”I dag ska vi ha
en mini-olympiad som hjälpledarna ordnar.”
Lisa Wentjärvi

Det behövs mängder av pärlor till alla
kreativa skapelser.

Jennifer Wentjärvi har tillverkat ett armband.

lan sju och tio år. Ganska många av
dem deltar i alla tre lägerveckor. Lisa
Wentjärvi tycker det är roligt att barnen kommer från olika skolor i Esbo
och får en chans att lära känna nya
kompisar.
En del av barnen på lägret går i församlingens miniorklubb, men det
skapas också nya kontakter via lägren. Från dagklubb till skriftskola blir
hoppet långt, därför är barn i skolåldern en viktig målgrupp för församlingens barnverksamhet.
Max Lydman som sitter på golvet
och spelar spel är hjälpledare på sitt
första läger.
– Det är inte så tungt, barnen är jätte-

snälla. Allt har varit riktigt roligt, vi
har lekt lekar och spelat spel. Sångstunden är alltid bra.
Daniel Salminen, 7, och Jennifer
Wentjärvi, 10, tar en paus från sitt
pysslande för att berätta vad de gjort
under lägret.
– Vi har pysslat, berättar Jennifer.
– Jag har gjort en stor pokeboll med
Hamapärlor. Jag har själv hittat på den.
Vi fick lappa den lite för den gick sönder, säger Daniel.
Vad tycker ni har varit roligast på lägret?
– Allt, säger Daniel.
– Jag tycker att pyssla med pärlor
har varit roligast, säger Jennifer.

Lisa Wentjärvi konstaterar att det
kan vara svårt för de vuxna ledarna
att gissa vilka aktiviteter som kommer att bli en hit. Och även om någon aktivitet är populär kan det bli
för mycket av det goda.
– Nu märks det att vi varit inne ganska länge, konstaterar hon.
– Kan vi gå ut och sparka fotboll
innan jag blir galen! utbrister en av
flickorna.
Efter lunchen utlovas mer uteaktiviteter och liv och rörelse. Hjälpledarna har organiserat en mini-olympiad
med stafetter och andra tävlingsgrenar och det ryktas om att det finns ett
pris till det vinnande laget.

