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”Vänskap är 
viktig och be-
hövs året om.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Stor begåvning 
för vänskap

Under stUdietiden använde vi oss en 
gång av en text om Agnes  von Kru-
senstjerna. Vad själva uppgiften gick 
ut på och innehållet handlade om har 
jag glömt för länge sedan. Men en me-
ning etsade sig fast, ett brottstycke. Ur 
minnet citerat ”… hon hade en stor be-

gåvning för vänskap”.
Stressnivån i den finländska vardagen, precis 

som i många postindustriella samhällen, gör att 
de naturliga andningshålen av mellanmänskligt 
umgänge verkar ha försvunnit.

Romantikerna talar om hur man förr i världen 
gick ut och in till varandra i stugorna och satt och 
pratade över en okomplicerad kopp kaffe. Så var 
det förr, säger man, och antyder att det är folk som 
har förändrats. Blivit mer komplicerade, kontroll-
benägna och moderna.

En stor bit av sanningen handlar om tidsanvänd-
ningen. En oanmäld gäst som dyker upp vid fel till-
fälle, när det ena barnet ska skjutsas till fotbollen 
och vattenjumppan börjar om en kvart, spränger 
en planlagd tillvaro i tusen atomer.

Hur blev det så? Tiden är en gåva, lärde munken 
Wilfrid Stinissen. Den ges oss, tas inte ifrån oss. Men 
vi har fyllt den till bristningsgränsen, så pass att vi 
numera också shoppar och handlar knäckebröd 
under tidpunkter på dygnet när både vi och kas-
san i stormarketen borde lägga huvudet på kudden.

Följderna För de så viktiga vänskapsrelationerna 
är inte positiva. Vi har inte glömt eller blivit av med 
vår begåvning för vänskap. Men många av oss kän-
ner smärtsamt att vi inte hinner med den, priorite-
rar bort den. Sommaren är undantaget. Då saktar 
i bästa fall farten ner och det är tydligt hur finlän-
darna försöker hinna ikapp sitt vänskapsbehov. Vi 
möter varandra i loja samtal när vi inte på rak arm 
minns om det är onsdag eller torsdag. I de stunder-
na kan det glimra till en överväldigande tacksam-
het över vännerna. Dem som man förvånat märker 
har gått med en största delen av ens liv. Andra som 
givits en i farten, trots bråttomlivet, och vars status 
som ”vän” plötsligt drabbar 
som en sekundsnabb insikt. 
Vänskap är viktig och behövs 
året om. Vi känner med rät-
ta saknaden bränna till i kapp 
med biffarna under en grill-
kväll på högsommaren. 

när nätverken prövas är det 
ofta vännerna, vid sidan av 
familjen, som spinner trådarna segast och snab-
bast. En färsk undersökning av lektor Sanna-Liisa 
Liikanen från yrkeshögskolan Diak visar att fattig-
domsdrabbade familjer litar minst på den institu-
tionaliserade hjälpen från samhället. I nöden ak-
tiveras ett helt livs investeringar i vänskap på ett 
sätt som ofta överraskar de drabbade. 

Men det handlar naturligvis inte bara om nöd. 
Också lusten över livet får sin kraft av vänskapen, 
alla grå novemberdagar och sega kvällsmöten till 
trots. Snart startar terminen igen. Skolorna öpp-
nar dörrarna, karusellen går igång. Håll fast i vän-
skapen trots allt.

Det är nämligen inte gott för människan att va-
ra allena.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Tror på ett liv 
som är evigt

När Rigmor Holsts pappa föddes var 
han svårt sjuk och måste opereras för 
att inte dö, men operationens utgång var 
oklar. Hans föräldrar lyfte upp honom 
inför Gud och sa: Om han har en upp-
gift för Guds rike, låt honom överleva.
Som genom ett mirakel överlevde poj-
ken. Men hans mamma, Rigmor Holsts 
farmor, fick vänta i fyrtio år på att bö-
nen skulle gå i uppfyllelse.

– Mina föräldrar var sexton år när de 
började vänta sitt första barn.a De var 
nio–tio när kriget började och 14–15 när 
kriget slutade, på sätt och vis hade de 
ingen barndom. Jag växte upp med en 
barnatro på grund av min farmor, men 
sedan kom tonåren och det var jobbigt. 
Vi hade ganska lösa tyglar, för mamma 
och pappa hade inte själva levt fläck-
fritt och tyckte inte att de hade man-
dat att varna oss för något.

När Rigmor Holst var tonåring kom 
hennes föräldrar till tro. Farmor hade 
bett för sin son i fyrtio år – efteråt sa 
hon att det var tur att hon inte visste 
att det skulle räcka så länge.

Mörker i tonåren
Rigmor Holsts tonårstid var svår. Hon 
miste nästan sitt liv i en drunkningso-
lycka och blev svårt deprimerad.

… Jag hade en tro, men mina första år 
som kristen var tuffa. Jag hade ju inte 
vuxit upp inom kyrkan och hade inga 
kristna vänner. Med facit på hand ser 
jag att jag kom igenom på andra sidan 
först då jag var omkring tjugo.

Hon har lärt sig att inte förakta den 
tro man bekänner när man är ung, men 
också att man behöver vägledning.

– När jag växte upp var budskapet: 
Tro på Jesus och kom till kyrkan så ord-
nar allt upp sig. Men så är det inte. Ung-
domar behöver också normer att leva 
efter och undervisning, och att vuxna 
lägger sig i på ett positivt sätt.

Som predikant och evangelist har 
hon mött många tonåringar som lever 
i samma mörker som hon levde i un-
der sin tonårstid.

– När jag träffar dem försöker jag få 
dem att förstå att de inte kommer att va-
ra i mörkret för evigt, det finns en väg ut.

Själv fick hon som 18-åring hjälp av en 
pensionerad präst.

– Det var han som för första gång-
en undervisade mig om att Jesus även 
dog för själslig skada, för psykisk svag-
het, inte bara för våra synder och sjuk-
domar. Jag fick möjlighet att tala med 
prästen i enrum, men när jag sedan 
skulle träffa honom tappade jag totalt 
all frimodighet: hur skulle jag kunna 
berätta för honom om min ångest och 
panik och min fruktan för döden? Jag 
ville egentligen inte dö, men jag hade 
inte redskap för ett liv som var värt att 
leva. Han ställde våra stolar rygg mot 
rygg, och sa: ”Om du vill kan du hålla 
mig i handen när du berättar.”

För henne blev han nästan en mani-
festation av Gud fader själv. Han bara 
lyssande på hur hon hade det.

– Jag minns inte vad han sa, men jag 
minns atmosfären i rummet, den där 
enorma tryggheten.

Evigheten i hjärtat
Rigmor Holst vet att det inte går att ar-
gumentera någon fram till en tro.

– I fjol gick jag på konstutställning 
och kolliderade med en annan kvinna. 
Hon var 87 år, konstnär och sa att hon 
aldrig fått familj eftersom hon levt ett 
så aktivt liv. Och hon sa: ”Jag funderar 
på vem som ska ha allt då jag dör, för 
jag inser ju att jag inte har så mycket liv 
kvar. Tänk om mitt liv ändå vore evigt.”

Då grep Rigmor Holst sin chans.
– Jag sa: ”Det är så att jag tror på ett liv 

som är evigt, jag tror på Jesus.” Och kvin-
nan berättade att hon hade en väninna 

som ständigt försökte övertyga henne om 
den kristna tron med hjälp av argument, 
men det gjorde henne bara irriterad.

– Jag sa: ”Jag kan bara ge dig ledtrå-
dar. Men jag tror att även ditt liv är evigt. 
Det står i Bibeln att Gud har lagt ned 
evigheten i människans hjärta. När du 
kommer du till ro och reflekterar, tän-
ker du då nångång: Är detta allt? Skul-
le du våga gå över den gränsen utan att 
egentligen veta? Jag vill uppmuntra dig 
att gå hem och tänka på vad en män-
niska är. Vad är det som gör att du ser 
det vackra i tillvaron. Kan det finnas 
någon mer?” Och kvinnan sa att det 
var som om hon fått en glimt av något 
hon inte fått tag på tidigare.

En stor skörd
Rigmor Holst tror att vi alla har en egen 
uppgift, ett kall, men att vi jämför oss 
för mycket med varandra.

– När vi inte kan något låter vi bli att 
göra det vi faktiskt kan. Men vi är alla 
lemmar i Kristi kropp.

Hon håller upp sin hand.
– Ser du mitt lillfinger? Det är myck-

et det inte kan, men det har sin egen 
uppgift. När jag var fem år blåste dörren 
igen och kapade nästan av mitt finger, 
det hängde på en liten sträng. Men lä-
karna sydde det tillbaka och det blev 
bra igen. Visserligen värker det ibland 
och blir lite kallt om vintern, men det 
har sin uppgift.

Hon drömmer om att alla kristna ska 
bli medvetna om att Jesus bor i dem, att 
de har kraft, att de kan skaka hand med 
människor och känna att kraft går ur 
dem, liksom Jesus kände då han möt-
te en sjuk kvinna.

– Jag drömmer också om en jättelik 
folkväckelse. En gång såg jag ett oväder 
dra ut över åkrarna där vi bor, bonden 
där riskerade att förlora hela sin skörd. 
Han ringde runt till några andra bön-
der som redan hade skördat, och så var 
det fyra skördetröskor som skördade så 
det susade. När jag såg det tänkte jag på 
alla frön av tro som såtts hos så många 
människor, ända sedan de varit små 
och gått i söndagsskola. Och så drö-
mer jag om skördetiden, som är väldigt 
kort jämfört med tiden då vi väntar på 
skörd. Jag drömmer om att det blir en 
stor skörd när tiden är inne.

Varje ny generation måste få höra om Jesus på nytt, och 
det är vi som måste berätta om honom, säger Rigmor 
Holst. Hon tror att förbönen kan avslöja sådant vi sopat 
undan och göra oss friare och mindre ångestfyllda.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS 

PROFILEN: RIGMOR HOLST  
”Jag ville egentligen inte dö, men jag hade inte redskap 
för ett liv som var värt att leva.”
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rigmor Holst undervisade 
om bön under Kyrkans 
Ungdoms familjeläger i 
Pieksämäki. – Jag tror att vi 
måste vara raka och öppna 
om våra svårigheter och be 
mycket för varandra.

RIGMOR HOLST

EVANGELIST OCH BIBEL-
LÄRARE, HAR JOBBAT 
MYCKET MED KRISTEN 
TEVEPRODUKTION.

VÄXTE UPP PÅ ÖN SULA 
PÅ NORSKA VÄSTKUSTEN 
MEN BOR IDAG I TIDA-
HOLM I SVERIGE.

FAMILJ: MAKEN TOMAS, 
TRE BARN OCH SEX 
BARNBARN.

ARBETAR PÅ EN BOK SOM 
SKA BLI KLAR I HÖST.

Väntar på femtioårsjubileet
läger. När Kyrkans Ung-
doms familjeläger i Pieksä-
mäki gick av stapeln för-
ra veckan samlades drygt 
600 personer från olika håll i 
Svenskfinland till bön, guds-
tjänst och olika kurser. 

En som var med var Har-
ry Kronqvist – familjelägrets 
grand old man och grun-
dare. Det var han som var 
med om att samla de första 
sexton lägerdeltagarna en 

sommar för 49 år sedan.
Nästa sommar, år 2018, 

firar familjelägret femtio-
årsjubileum.

 
Hur känns det att ha varit 
med från början och se hur 
lägret vuxit och hur mycket 
det betytt för olika männ-
iskor?
– Fantastiskt, säger Harry 
Kronqvist. Och jag ser verk-
ligen fram emot nästa år, då 

jag hoppas att vi ska få en 
glimt av hurdant lägret va-
rit genom åren och kanske 
sjunga lite av de sånger som 
vi sjöng då vi samlades de 
första gångerna.

Som mest har läg-
ret samlat över 900 delta-
gare, och det har ordnats i 
Pieksämäki sedan 80-ta-
let helt enkelt för att det var 
den enda kursgården som 
var tillräckligt stor. Nästa år 

hoppas Kronqvist på många 
deltagare.

– 750 är perfekt, då är vi 
många men matköerna blir 
inte för långa, ler han.

Harry kronqvist ser fram 
emot nästa sommar då 
Kyrkans Ungdoms familje-
läger firar 50 år.
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Purmo och 
Esse med  
i topp-10 
Färsk statistik visar hur ak-
tiva medlemmarna i oli-
ka församlingar varit under 
den första halvan av 2017. 
Första platsen innehas av 
Leppävirta församling, där 

varje medlem i medeltal 
deltagit i en kyrklig tillställ-
ning 8,9 gånger mellan ja-
nuari och juni.

Purmo församling lig-
ger på en förtjänstfull fjär-
deplats. Där har medlem-
marna i medeltal deltagit 
i en kyrklig tillställning 5,7 
gånger under första halv-
an av året. Esse församling 

ligger på åttonde plats med 
en siffra på 5,0.

Även om Svenskfinland 
har två församlingar med i 
toppen framgår det ur sta-
tistiken att Borgå stift som 
helhet placerar sig i mitten 
av tabellen. Aktivast har 
medlemmarna varit i Lap-
po stift, minst aktiva i Esbo 
och Helsingfors stift.

Från och med årskiftet 
måste församlingarna rap-
portera till Kyrkostyrelsen 
om sin verksamhet varje 
vecka. Tidigare räckte det 
med att de meddelade vad 
som hänt i församlingen en 
gång om året.

Förnyelsen har tagits 
emot med blandade käns-
lor i församlingarna.

– I och med att försam-
lingarna rapporterar konti-
nuerligt blir statistiken mer 
tillförlitlig. Man gör rap-
porten medan tillställning-
en i församlingen är i färskt 
minne, sa Kyrkostyrelsens 
statistikexpert Tuomo Hal-
meenmäki till Kyrkpressen 
tidigare i år.

 ¶ Christa MiCkelsson

MEDLEMMAR AKTIVITET

– I planeringen hade vi budgeterat för 
att renoveringen skulle kosta 1,36 mil-
joner euro. Men då bidraget från Kyr-
kostyrelsen blev mindre än väntat har 
vi tvingats banta planerna en aning till 
cirka 1,1 miljoner. Bidraget från Kyr-
kostyrelsen stannade vid 410 000 eu-
ro, säger Guy Kronqvist.

Trots att Korsnäs församling sparat 
rätt bra i kassakistan för kommande 
renoveringar så täcker inte det spara-
de kapitalet hela mellanskillnaden. För 
att nå hela vägen fram finns två alter-
nativ: ta lån eller sälja egendom.

– Det enda vi skulle kunna sälja är 
egentligen lägergården Strandhyd-
dan. Och det tycker många med mig 
att känns som ett tråkigt alternativ, sä-
ger Kronqvist. 

Modernisering
När kyrkoherde Kronqvist listar de sa-
ker som är tänkta att åtgärdas konstate-
rar han samtidigt att man kanske sna-
rare borde kalla det en modernisering 
än en renovering.

– Det hela börjar egentligen från 
sprinklersystemet. I dag har vi ett torr-
sprinklersystem uppe på kyrkvinden 
men det duger inte längre för försäk-
ringsbolagen. I dag krävs ett sprinkler-
system med tryck i vilket betyder att vi 
behöver dra vatten in i kyrkan. Sam-
tidigt som vi gör det vill vi passa på att 
bygga en handikappanpassad toalett 
vid den södra ingången.

För symmetrins skull byggs ett mot-
svarande utrymme på gångens andra 
sida där exempelvis brudpar i lugn och 
ro kan sitta och vänta innan vigseln 
börjar. Den tredje stora kostnadspos-
ten i samband med renoveringen blir 
byte av kyrkans uppvärmningssystem. 

– Det gamla systemet som är elbu-
ret med värmeelement under bänkar-
na har i och för sig fungerat bra, men 
det börjar ha fyrtio år på nacken. Och 
dessutom är det ganska dyrt i drift. Nu 
siktar vi på att få ett bergvärmebaserat 
system i stället, säger Kronqvist.

Tidtabellen är rätt snäv. Offertrundan 
pågår till slutet av augusti och i septem-

Korsnäs kyrka tar steget in i  2000-talet

korsnäs kyrka 
byggdes ur-
sprungligen år 
1831 och ersatte 
då ett kapell som 
stod på ungefär 
samma plats.

RENOVERING. Kyrkoherde 
Guy Kronqvist i Korsnäs är 
nöjd när han vandrar runt i 
sin kyrka. I höst startar en 
upprustning av kyrkan. Det 
enda som grämer är att 
bidraget från Kyrkostyrel-
sen blev mindre än väntat, 
vilket gjort att man tving-
ats banta planerna. 

TEXT: NICKLAS STORBJÖRK

ber samlas kyrkorådet till möte. 
Då hoppas Kronqvist att man ska 

kunna ta ett byggbeslut för att i bästa 
fall komma igång med bygge av tek-
niska utrymmen för bergvärmen re-
dan innan tjälen går i marken.

– Målsättningen är att allt skulle kun-
na vara klart i juni nästa år, men det 
är naturligtvis också en förhandlings-
fråga. Eventuellt kan det ju gå att för-
handla lite gällande priserna om man 
får rucka lite på tidtabellen, säger Guy 
Kronqvist.

 Ny kyrkoherde
Även om tidtabellen ännu är något oklar 
är det ändå helt säkert att kyrkoherden 
inte längre heter Guy Kronqvist när 
bygget är klart. Han går i pension den 
1 april och med semestrar och ledighe-
ter innebär det att han gör sin sista ar-
betsdag någon gång i februari nästa år.

Men då har han också tjänat försam-
lingen i över 35 år – Kronqvist tillträd-
de som kyrkoherde i Korsnäs redan år 
1982. 

– Jag hoppas att tjänsten lockar sö-

kande. Och för egen del kan jag tänka 
mig att göra inhopp och vikariera. Och 
så tänker jag naturligtvis delta som van-
lig gudstjänstbesökare. 

Med sina 35 tjänsteår är Guy Kron-
qvist den Korsnäsherde som tjänat 
församlingen längst. Korsnäs blev en 
självständig församling år 1891.

– Det var en nästan hundraårig pro-
cess för församlingen att bli självstän-
dig. En första anhållan riktades till Sve-
riges kung i början av 1800-talet, men 
på den fick man avslag. Det var sedan 

10
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Misstro mot 
myndigheter
Resultat från en ny under-
sökning visar att föräldrar 
i fattiga barnfamiljer ofta 
känner misstro mot myn-
digheter. Undersökningen 
genomfördes av Sanna-
Liisa Liikanen, lektor vid 
yrkeshögskolan Diak som 

utbildar diakoner.  
Undersökningen baserar 

sig på skriftliga berättel-
ser av 42 föräldrar i söd-
ra Finland. Orsakerna till 
misstron är bland annat 
det bemötande föräldrar-
na fått av olika myndighe-
ter och institutioner. 

Föräldrarna har har dä-
remot känt förtroende för 

sin egen förmåga att klara 
sig och för sina vänner, sin 
familj och sina bekanta.

– Stödet från vänner, 
släktingar och familjer är 
viktiga. Dessa gemenska-
per måste beaktas i högre 
grad i det sociala arbetet, 
säger Liikanen i ett press-
meddelande.

Åkesson vill vara motkraft
Sverigedemokraterna, Centern och Socialdemokra-
terna ställer upp i det svenska kyrkovalet som ordnas 
i september. I en intervju i Kyrkans Tidning säger SD:s 
partiledare Jimmie Åkesson att partiet ställer upp i va-
let för att vara en motkraft till det han kallar det vän-
sterliberala etablissemanget i kyrkan.

– De som styr är bara intresserade av att moderni-
sera. De gör aktivism av sin kristendomstolkning. Man 
vill till exempel gömma flyktingar, något vi anser ska 
vara förbjudet, säger Åkesson.

”Folk kommer tyd-
ligen redan sex 
på morgonen, för 
klockan åtta är kön 
redan jättelång.”
Helsingin Sanomat ta-
lade med människor i 
den en kilometer långa 
brödkön i Kvarnbäcken 
förra veckan. 

VAL SVERIGEDEMOKRATERNA UTAN MAT UNDERSÖKNING FATTIGDOM

Korsnäs kyrka tar steget in i  2000-talet

Alexander II:s regering som den 14 ok-
tober 1861 godkände anhållan om att 
bli en självständig församling.

Verkställigheten av det beslutet dröj-
de dock ända till 1891 då den första eg-
na kyrkoherden tillträdde. Församling-
ens självständighet kunde verkställas 
först när alla som hade löneförmåner 
från Korsnäs kapellförsamling år 1861 
hade avgått, det vill säga kapellanen i 
Korsnäs, kyrkoherden i Närpes och bi-
skopen i Åbo.

Själva kyrkan, som byggdes år 1831, 

kan ses som ett led i strävandet att bli 
en självständig församling. Den ersatte 
ett tidigare kapell som fanns på sam-
ma plats men som bara rymde 200 per-
soner.

– När den här kyrkan stod klar 
rymde den 800 personer, vilket var 
i stort sett hela församlingen. Med ti-
den har ett par bänkrader tagits bort, 
men den rymmer fortfarande 600 per-
soner. Och det räcker oftast riktigt bra 
då församlingen i dag har totalt cirka 
1800 medlemmar, säger Kronqvist.

UrsprUngligen Hade man tänkt ta bort ett av trappste-
gen upp till altaret i samband med renoveringen. 

korsnäs kyrka har målats om ett antal gånger under sina 
snart 200 år. 

gUy kronqvist har tjänat församlingen som kyrkoherde 
sedan 1982.

EGYPTEN. Vanliga kopters 
kyrkvanor har förändrats 
efter terrororganisationen 
IS:s strategiska attentat 
mot minoriteten.

TEXT: MAY WIKSTRÖM

– Förr brukade vi mest be-
kymra oss för att hitta par-
kering på Kairos överfulla 
gator om söndagarna, berät-
tar Mary Joseph, den krist-
na tevekanalen SAT-7:s in-
formatör i Egypten.

Nu finns det en ny oro hos 
de lokala kopterna, Egyp-
tens och hela Mellanösterns 
största kristna kommunitet. 
På palmsöndagen detonera-
de två bomber bland guds-
tjänstfirande familjer i Tanta 
och Alexandria mitt i mäss-
san. En tid senare sköt terro-
rister ner koptiska pilgrimer 
i en utfärdsbuss i öknen. IS 
har deklarerat att kopterna 
numera är ett högprioriterat 
mål. Den koptiska ledningen 
manar till lugn och påmin-
ner medlemmarna om det 
ståndaktiga martyrskap som 
präglat hela kyrkans histo-
ria. Egyptens president har 
också försäkrat att den krist-
na minoriteten ska skyddas. 
Men många vanliga kopter är 
rädda och det har fått kon-
sekvenser.

Delar på familjerna
Journalisten Mary Joseph 
bloggar i SAT-7:s nyhetsbrev 
öppet om de nya vanorna:

– På palmsöndagen i år ha-
de många nya rutiner. En dag 
när familjer i Egypten vanli-
gen firar tillsammans splitt-
rades familjerna i stället. De 
gick till mässan i två eller tre 
olika kyrkor. En förälder tog 
ett eller två barn med sig, den 
andra tog resten. Det här nya 
mönstret är en försiktighets-
åtgärd för att åtminstone en 
del av familjen ska överle-
va en eventuell bombattack.

 Enligt Joseph har de drab-
bade familjerna ofta förlorat 
fler än en familjemedlem.

– Min storfamilj miste två, 
min moster och hennes dot-
ter. Min andra moster ligger 
på sjukhus – hur länge vet 
ingen.

Läger och besök ställs in
Efter bussattacken mot pil-
grimerna i våras har många 
kloster stängt dörrarna, som 
det heter ”av säkerhetsskäl”. 
Enligt Joseph har många in-
te möjlighet att göra de be-

sök som de brukar till klos-
ter och andliga center för att 
be och uppleva stillhet.

Flera kyrkor har meddelat 
sina församlingsmedlemmar 
att barnläger och utfärder för 
barn är inställda.

– Min kyrka har stängt den 
ena av sina två ingångar och 
installerat en metalldetek-
tor.  Myndigheterna har ock-
så spärrat av gatan vid ingång-
en. Säkerhetsåtgärderna ökar 
min rädsla istället för tvärt-
om. Våra kyrkdörrar har all-
tid varit öppna för alla. Många 
icke-kristna brukar komma 
in för att använda toaletten 
eller köpa vatten i kantinen. 
Andra kom för att bli välsig-
nade eller tända ljus. Nu kol-
las också de kristna kyrkobe-
sökarnas väskor.

- Jag går mer sällan till 
kyrkan numera och väljer 
noga vart. Varningar på so-
ciala medier för shopping-
center och offentliga plat-
ser får mig att vara försiktig. 
Visst sker det många terror-
dåd mot oskyldiga människ-
or på gator, i caféer och kon-
serthallar. Men det är skill-
nad när du som koptisk kris-
ten är en uttalad måltavla. 
Som kristna i Egypten har 
vi utsatts för förföljelse ge-
nom hela historien. Korsta-
tueringarna som många bär 
på handleden är en följd av 
den. Föräldrar lät tatuera si-
na barn för att barnen skulle 
växa upp i vetskap om att sin 
kristna identitet ifall att för-
äldrarna blev dödade.

Kopter till kyrkan 
med oro i tankarna

tydlig identitet. Tatueringen som många kopter bär på handleden visar deras andliga till-
hörighet. Historiskt skulle den garantera att barn inte kunde berövas sin religion. Foto: sat-7

mary josepH säger att 
dåden gjort kopterna mer 
försiktiga. Foto: sat-7 
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Inga enkla vägar 
ut ur ensamheten

TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

ILLUSTRATION: SANNA VIHANTO

– Människan är en relationsvarelse. I 
en krissituation är det inte saker som 
tak över huvudet och mat på bordet 
som inger oss en känsla av trygghet. I 
första hand handlar det om att ha ett 
tillräckligt antal betydelsefulla män-
niskorelationer, säger sjukhusprästen 
Ann-Sofi Storbacka.

Det finns mycket i vår tid och vår 
kultur som hyllar ensamheten. Vi an-
vänder uttrycken ”ensam är stark” och 
”bra karl reder sig själv”. Vi hyllar dem 
som hittar styrkan och trösten i sig själ-
va, vi ska utvecklas och vara vår egen 
lyckas smed.

– Men när det verkligen kniper är 
det sammanhang som hjälper: Män-
niskorelationer och en hoppfull livs-
inställning.

Vårt behov av betydelsefulla relatio-
ner gör att den som lider av ensamhet 
drabbas hårt.

– En ofrivillig ensamhet gör en så ut-
satt. Man märker att man inte har en 
tillräckligt trygg bas.

Vad kan man göra om man inte vet hur man 
ska ta sig ur ensamheten?
– I praktiken har det visat sig att det in-
te är så enkelt att ge hurtiga råd om att 
gå till en församling eller börja gympa. 
Ändå är det ju så att ingen kommer och 
hämtar en hemifrån, utan man mås-
te hitta ett sätt att själv söka kontakt.

Storbacka önskar att hon skulle ha en 
mirakelmedicin att erbjuda, men säger 
att det enda hon kan erbjuda är upp-
maningen att försöka och att komma 
ihåg att goda relationer inte uppstår på 
ett ögonblick.

– Fortsätt att följa din längtan! Ge inte 
upp drömmen om goda människore-
lationer. Men man kan ha nytta av att 
fokusera på tanken ”tillräckligt bra”. 
Någonstans måste man börja för att se-
dan kunna fortsätta.

Hon rekommenderar samtalstreva-
re och small talk, att kanske byta några 
extra ord med en person som man mö-
ter i sin vardag eller att fråga om man får 
sätta sig vid samma cafébord som nå-
gon som ser ofarlig ut, säger Storbacka.

Hur kan församlingarna stöda de ensamma?
– Församlingarna har ett ansvar för hur 
de tar emot nya människor, till exem-

pel i sam-
band med 
kyrkkaf-
fet, men 
d e t  ä r 
viktigt 
att kom-
ma ihåg 
a t t  d e n 

ensammas 
bekvämlig-

hetszon också 
behöver utma-

nas. Det är en risk 
att söka kontakt med nya 

människor eftersom man kan bli avvi-
sad – men inte alla gånger, inte alltid.

Hon säger att det är bra för de ensam-
ma att fundera på hur de ser på världen.

– Ser man att alla har de relationer 
de behöver eller ser man att det ock-
så finns andra ensamma och att vi kan 
hitta varandra?

Börja med små steg
Man kan också fundera över vad man 
kan göra själv för att nå sitt mål.
– Det kan handla om att gå ut till ett so-
cialt sammanhang, men det kan också 
handla om att skriva brev eller ringa.

Ann-Sofi Storbacka rekommende-
rar den som känner sig ensam att bör-
ja med små steg. 

– Hur kan jag odla det som känns 
meningsfullt? Var känner jag mig minst 
ensam? Kan man till exempel gå på en 
konsert och försöka identifiera andra 
ensamma, höja sin blick och se mer än 
sin egen ensamhet?

Hon återkommer också till det eg-
na ansvaret.

– Vi behöver fundera på vad som är 

möjligt för mig och vad som är mitt an-
svar, inte bara fundera på vad andra 

borde göra.
På många håll ordnas verk-

samhet riktad till ensamma. 
Till exempel Helsingforsmis-
sionen och Röda korset har 
väntjänst, och det ordnas 
också dagträffar och andra 
mötesplatser.

– Fundera på vad som kun-
de vara den här veckans mo-

diga steg, eller den här veckans 
små ord till den man har att gö-

ra med, säger Storbacka.

Vuxen i församlingen
Många talar om gemenskap via försam-
lingen. Vad kan man som ensam vuxen 
förvänta sig att erbjudas i sin försam-
ling? Frågan går till Maria Sten som är 
sakkunnig på Kyrkans central för det 
svenska arbetet med ansvar för vux-
na i kyrkan och kultur.

– Det är en av grundtankarna att för-
samlingen är en gemenskap, säger Sten.

Både hon och de församlingsanställ-
da funderar på vad man kan erbjuda 
vuxna i församlingen, men hon påmin-
ner också om att det inte bara handlar 
om vad församlingen kan göra.

– Fråga dig inte bara vad församling-
en kan erbjuda dig utan också vad du 
kan erbjuda församlingen. Vuxna för-
samlingsmedlemmar är en resurs som 
man ska ta vara på – men det kan vara 
en utmaning för församlingarna.

Den andra sidan av myntet är att 
medan en del känner att de gärna vill 
ta aktiv del och bidra med det de kan 
finns det också många som redan har 
fullt upp och som snarare behöver för-
samlingen som en plats där de bara får 
vara, utan att prestera.

Våga ge tips
När det gäller arbetet för att nå de en-
samma säger Sten att det finns goda in-
tentioner men att de inte alltid når ut.

– Vi tänker kanske lite för slarvigt 
med rubriksättning och formulering-
ar. Inte tror jag att jag själv skulle gå på 
till exempel ”jul för ensamma” även om 
jag befann mig i den situationen att jag 
inte skulle ha någon att fira jul med.

Sten säger att det kan finnas många 
olika former av ensamhet bland för-
samlingsmedlemmarna.

– Det finns de som upplever sig helt 
ensamma, men också personer som 
känner sig ensamma trots att de har fa-

milj, eller som söker ett nytt innehåll i 
tillvaron när livet förändrats, till exem-
pel sedan barnen flyttat ut.

Sten tycker att det är naturligt att den 
som känner sig ensam vänder sig till 
församlingen i hopp om hjälp.

– Det är en rättmätig förväntning att 
det ska finnas öppenhet för människ-
or i församlingen.

Ibland kan det ändå vara så att den 
gemenskap och den verksamhet man 
efterlyser inte finns i församlingen. 
Hennes förslag är då att man ger för-
samlingen förslag på den typ av träf-
far man saknar och kanske erbjuder 
sig att själv hjälpa till.

– Ibland kan det behövas flera på-
minnelser, och ibland får man höra 
”det där har vi försökt förr, det lycka-
des inte”. Men det kommer ju nya ti-
der och nya människor, så det kan va-
ra värt att försöka igen.

Sten rekommenderar att man disku-
terar de alternativ som finns.

Om situationen är akut och man 
upplever att man inte orkar ta sig ur 
ensamheten på egen hand är det kan-
ske inte förslag på ny verksamhet det 
första man tänker på.

– Då är det viktigt att man hittar nå-
gon i församlingen att prata med, så att 
man kan öppna sig om situationen. Pra-
ta med en präst eller diakon som har 
tid. Man behöver kanske ses flera gång-
er. Ibland kan man också behöva lite 
hjälp på traven för att hitta modet att 
ta kontakt med människor.

Precis som i föreningar och andra 
liknande gemenskaper finns det även 
i kyrkan en risk för klickbildningar. 

– Alla vi som är vuxna, både försam-
lingsmedlemmar och anställda, har ett 
ansvar för att involvera alla – till exem-
pel när det gäller hur vi pratar om sa-
ker och ting och vem vi bjuder in till 
kaffebordet. Kyrkan är ju vi. Grunden 
för församlingen är att vi ser varandra.

ann-soFi stor-
backa vet att ofri-
villig ensamhet gör 
människor utsatta. 
Foto: arkiV/Johan 
sanDBerG

ENSAMHET. Att ta sig ur ofrivillig ensamhet kräver ofta både 
mod och envishet. Men det går att hitta vägar till gemenskap: 
kanske i vardagliga möten, kanske i församlingen.

maria sten tror 
det kan vara 
bra att försöka 
hitta någon i 
församlingen 
att diskutera sin 
situation med. 
Foto: arkiV/MaY 
WikstrÖM
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– Ensamheten dödar. Den får dig att sluta dig, och 
du orkar inte längre kämpa emot. Det säger Cil-
la i östra Nyland, som kämpat mot ensamheten i 
sex års tid.

Cilla har ett långt äktenskap bakom sig, och när 
mannen lämnade henne upptäckte hon att hennes 
vänner gick samma väg.

– Jag hade satsat allt på det kortet. När min man 
lämnade mig rasade allt. Statusen försvann, och 
med den också de vänner som jag haft.

Med ensamheten kom också en känsla av me-
ningslöshet.

– Dagarna blir så långa när man inte har något 
att göra.

Cilla drömmer om ett kollektiv där ensamma 
kunde bo tillsammans. 

– Tänk om alla ensamma skulle få bo i samma 
höghus. Alla skulle ha sin egen lägenhet, men det 
skulle finnas ett gemensamt rum där man kunde 
samlas för att titta på tv eller prata med varandra.

Cilla är medveten om att ensamhet är ett stort 
problem i samhället och skulle själv vilja bidra till 
att minska den. Hon säger att någon borde göra en 
film om ensamma, eller till exempel ringa upp dem 
eller skicka ut frågeformulär för att ta reda på vil-
ken sorts stöd de behöver.

– Jag skulle vilja vara med och göra något åt sa-
ken. Jag har erfarenhet, jag vet hur hemskt det är. 
Men de som har ett innehåll i sitt liv kan inte för-
stå hur det är.

Hon har försökt ta kontakt med andra ensamma, 
bland annat genom att vara med och organisera en 
grupp för ensamma som träffades, men den rann 
ut i sanden.

– Kan inte kyrkan göra något för dem som in-
te vill vara ensamma? Är det inte kyrkans uppgift 
att hjälpa – det står ju i Bibeln att Jesus sökte upp 
de utstötta?

Cilla heter egentligen något annat. Om någon vill komma i kon-
takt med henne kan de sända e-post till adressen missu16@
suomi24.fi.

Cillas berättelse
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Ganska mörk roadtrip
BOK

Vägen heter Ryssland – 
En resa från S:t Petersburg 
till Moskva

Författare: Anders Mård
Förlag: Förlaget 2017

Anders Mård är Rysslands-
korrespondent för Svens-
ka Yle och sedan länge bo-

satt i S:t Petersburg. I Vä-
gen heter Ryssland gör han 
en roadtrip från hemsta-
den till Moskva i den rys-
ka 1700-talsförfattaren 
Aleksandr Radistjevs fot-
spår. Han kör längs M10, 
vägen som också kall-
las ”Ryssland”, och stan-
nar till i städer och byar 
längs vägen. I form av ett 
resereportage med tyng-
re undertoner tar han lä-

saren med bland annat till 
Stalins gamla sommarresi-
dens, det historiska Nov-
gorod och massgravar-
na från andra världskriget. 
Mycket befinner sig i för-
fall, och på sina håll försö-
ker man fortfarande hit-
ta ett sätt att hantera det 
förflutna.

Stundvis påminner Mårds 
reportagebok om Kalle 
Kniiviläs Putins folk – Ryss-
lands tysta majoritet, men 
medan Kniivilä flitigt sam-
talar med människor han 

träffar baserar 
Mård sitt repor-
tage mera på si-
na egna upple-
velser. Mård går 
också längre till-
baka i histori-
en när han för-
söker förstå bak-
grunden till da-
gens Ryssland. 
Kniivilä koncen-
trerar sig på följden av Sov-
jetsamhället medan Mård 
lyfter fram folkets utsatt-
het under tiden när livegen-

skapen var van-
lig samt den orto-
doxa kyrkans roll 
i Rysslands iso-
lering. Mård hän-
visar till att kyr-
kans val av kyr-
koslaviska bidrog 
starkt till att fjär-
ma Ryssland från 
Västeuropa och 
det antika arvet.

Mårds skildring av Ryss-
land är intressant men gan-
ska nedslående, ställ-
vis med en bitter underton. 

Förvisso redogör författaren 
också öppet för sina eg-
na negativa känslor gente-
mot den ryska regimen och 
vad som ligger bakom dem. 
Vägen heter Ryssland är en 
bok skriven av en man som 
länge irriterat sig på andras 
sätt att antingen hata el-
ler älska landet och där-
med missar att se att Ryss-
land är som de flesta andra 
länder, men som inte längre 
lyckas förhålla sig lika öp-
pensinnat som förr.

 ¶ erika rÖnnGårD

Bibelbältet 
vi älskar  
att hata

TEXT: HANNA BJÖRKLUND

ILLUSTRATION: NICKLAS STORBJÖRK

– Att säga att det finns ett bibelbälte är 
ett meningslöst uttalande. För vad be-
tyder det? Det som är intressant är hur 
människor talar om det och vilken roll 
föreställningen om det har.   

Andreas Häger, författare och do-
cent i religionssociologi, har skrivit 
kapitlet ”Konstruktionen av Öster-
botten som bibelbälte” i boken Före-
ställda finlandssvenskheter - intersektio-
nella perspektiv på det svenska i Finland. 
Boken utgavs  i år av Svenska litte-
ratursällskapet i Finland. Syftet med 
kapitlet är att beskriva hur den öster-
bottniska religiositeten överdrivs och 
generaliseras, både av österbottning-
ar och andra, när landskapet beskrivs.  

– Om en församling som finns i Ja-
kobstad har en åsikt anses den vara ty-
pisk för Jakobstad. Den förknippas in-
te med Lahtis eller Ekenäs fast samma 
samfund finns där och på trettio andra 
orter i Finland, säger Häger.  

Kritisk till användning av termen 
Häger motsätter sig inte att det kan 
finnas en högre grad av religiositet i 
Österbotten än i övriga Svenskfinland. 

– De flesta tar termen bibelbälte för 
given. Ur mitt sociologiska perspektiv 
hör jag kanske till en av de mest kri-
tiska, bland annat för att den stämp-
lar dem som inte är religiösa.  

Ett annat skäl till att förhålla sig 
kritisk till termen är om den blir ett 

regionalpolitiskt slagträ som medför 
negativa konsekvenser för regionen.   

– Termen användes för några år se-
dan som ett argument i högskolepoliti-
ken. Då ansågs det olämpligt att bygga 
ett konst -och kulturcampus i Jakob-
stad eftersom staden låg i bibelbältet. 
Det här är hittills det enda exemplet 
inom politik som jag själv stött på, sä-
ger Häger.   

Begreppet lägger också en nega-
tiv skugga över landskapet, som se-
dan omkring nittiotalet beskrivits  så. 
Den negativa associationen har sin för-
klaring i termens historia. 

– Begreppet myntades av den ame-
rikanske journalisten, författaren och 
religionskritikern H. L. Mencken på 
1920-talet. Han använde ursprungli-
gen ordet i negativt syfte och så an-
vänds det fortfarande mest, säger Hä-
ger.  

Försök att omvandla till positivt 
Det är inte bara utomstående som an-
vänder ordet i negativ bemärkelse. Hä-
ger har lagt märke till att ett flertal öst-
erbottningar i exil använder begreppet 
för att ta avstånd från landskapet och 
religiositeten. 

– Särskilt utflyttade österbottningars 
starkt negativa uppfattning om land-
skapet och negativa användning av ter-
men har varit överraskande. Det hand-
lar om enskilda individers upplevel-
ser, men begreppet skulle inte använ-
das om människor inte höll med och 
trodde på det.  

 Samtidigt som ordet skapat en ne-
gativ bild av Österbotten har det gjorts 

försök att överta och omvandla ordet 
till något positivt. 

– Åbo Akademi ordnade en som-
mar ett seminarium i Jakobstad med 
rubriken ”Bibelbältets religiositet”. 
Eftersom arrangörerna var kyrkohis-
toriker och flera av dem österbott-
ningar med rötter i väckelserörelser 
kan det ses som ett försök att erövra 
begreppet och göra det positivt, be-
rättar Häger. 

Behov av särpräglat landskap  
Så vad räknas då till bibelbältet?  
Ibland avses hela svenska Österbot-
ten, men oftast de norra orterna. Ja-
kobstad brukar ses som huvudort men 
det handlar också om Karleby, Kro-
noby, Larsmo, Pedersöre och Nykar-
leby. Även om det finns skäl att kri-
tiskt granska användningen av ter-
men finns det även en förklaring till 
att den används om just Österbotten. 
Häger berättar att alla platser har en 
image och ett värde.   

– I det samhälle vi lever i repre-

senterar de större städerna det mo-
derna. Landsbygden är periferi och 
står för det gammalmodiga.   

Religion uppfattas som gammalmo-
dig och kombinationen av religiosi-
tet och geografisk placering späder 
på föreställningen om Österbotten.   

– Studier visar att det är vanligare 
med religiositet på landet än i städer. 
Människor har andra slags kontakter 
på landsbygden som gör det lättare att 
upprätthålla religionen. Jag tror ock-
så att Österbotten uppfattas som nå-
got väldigt annorlunda, säger Häger.   

Statistik över antalet kyrkor och 
bönehus påverkar också folks upp-
fattningar, likaså de starka väckel-
serörelserna, exempelvis laestadia-
nismen.   

– I de områden där rörelsen är stark 
påverkar den utan vidare livet runt 
omkring också för dem som inte är 
laestadianer. Då tror jag att man tar 
den tanken och överför den på hela 
Österbotten.   

Häger ställer sig också frågan var-

andreas Häger 
är kritisk till hur 
termen ”bibel-
bältet” används.  
Foto: hanna 
BJÖrklunD

FÖRDOMAR. För fromt för ett kulturcampus 
och så konstigt att det kallats ”landet an-
norlunda”. Andreas Häger, docent i religions-
sociologi, skriver om den makt ett ord kan ha 
över ett landskap. I det här fallet Österbotten.
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Den bedjande Koivisto
BOK

Mauno – optimistisk pes-
simist

FÖRFATTARE: Kari Nars
FÖRLAG: Standpoint 2017

Ekonomie doktor Kari Nars 
bok om president Mauno 
Koivisto är säkert en intres-
sant glimt för många, som 
med anledning av den nyli-
gen bortgångna statsman-
nen gärna bekantar sig me-
ra med vem han var.

Det ska sägas direkt: Sö-
ker läsaren det heltäckan-
de porträttet av president 
Koivisto och Finlands his-
toria under hans ledning är 
det inte den här boken man 
ska läsa först. Det är förfat-
taren Nars själv tydlig med 
att påpeka. 

Snarast är det en offent-
lig anteckningsbok han pre-
senterar oss, ett plock av 
någon som själv arbetat i 
Mauno Koivistos närhet, 
i egenskap av direktör på 
Finlands Bank under Koivis-
tos ledning.

Trots att bitarna ställvis 
kan kännas nästan väl frag-
mentariska ger framställ-
ningen ännu en pusselbit till 
bilden av en president som 
många uppfattat som till-
bakadragen, mångtydig och 
svårtolkad.

Allra intressantast som 
unikt material är följaktligen 
avsnitten som gläntar på 
dörren till vardagen på Fin-
lands Bank, de politiska in-
trigerna, spänningar mel-
lan politiker och tjänstemän 
– som får se sig skildrade 
i text med mindre smick-
rande epitet. För det mes-
ta är det Koivistos egna ci-
tat som talar. Nars stilgrepp 
binder samman dem med 
korta resonemang och tyd-
ligt avskilda Koivistoci-
tat som han har satt i sin 
historiska kontext. Väldigt 

många av dem 
är plockade 
ur huvudper-
sonens egna 
böcker, vil-
ket redovisas 
tacknämligt 
i notappara-
ten i slutet.

Utåt sett gjor-
de Mauno Koivisto sig inte 
känd som en profilerad kris-
ten och bedjande person. I 
bagaget hade han ändå en 
rejäl portion andlighet, om 
än inte helt oproblematisk. 
Fadern var strängt religiös 
och tvingade barnen att lä-
sa Bibeln. Kombinationen 
av kristendom och fysisk 
aga i barndomshemmet är 
sorglig, ja rentav ryslig läs-
ning i den knappa form den 
skymtar fram i boken. Att 
den vuxne Mauno Koivisto 
inte förkastade kristen tro 
helt och hållet får kanske 
tillskrivas hans grunnan-
de och kritiskt reflekteran-
de hållning. Han verkar ha 
förlikat sig med att den sor-
tens religiositet inte var det 
enda vittnesbördet. Samti-
digt visar soldaten Koivistos 
frontbrev till fadern efter en 
otäck strid att kanalen ändå 
fortfarande var öppen när 
det gällde trosfrågor:

”Jag minns hur min själ 
riktade en innerlig tacksä-
gelse till Gud. I senare sam-
tal har jag märkt att ock-
så många andra har satt sin 
tillit till Herren. Han ledde 
oss med sin nåd.”

Den lilla boken om Mau-
no, den optimistiske pes-
simisten, ger ett smak-
prov på en statsmans vär-
degrund, formad av många 
starka upplevelser. Till den 
hörde uppenbart också den 
kristna tron, i handling, va-
na och förtrogenhet in-
te minst med de bibeltexter 
som också moderna poli-
tiker med fördel kunde ta 
till sig.

 ¶ MaY WikstrÖM

boken om Mauno Koivisto ger ett smakprov på en stats-
mans värdegrund, som formades av starka upplevelser. 

PÅ TVÄREN MAY WIKSTRÖM

Angår vi oss? 
Utanför Gamla kyrkan är 
det parkrestaurering på 
gång. Trots att en högdra-

gen mås gärna 
gör mig lunch-
sällskap över-
ger jag den 
tomma park-
bänken och 
drar vidare. 

Lukten i Pestparken gör att 
den tyvärr gör skäl för sitt 
gamla namn just i dag.

I Esplanaden tar jag sik-
te mot en helt tom park-
bänk mitt mellan två andra 
bänkar. På den vänstra sit-
ter det en ung kvinna och 
en gammal man.

Han är mager med tunt 

grått hår. Trots värmen har 
han lång, blå paletå och, 
vilket jag senare ska märka, 
faktiskt handskar i fickan. 
Han sitter på högra skin-
kan, långt ute på kanten, 
och döljer en flaska renat 
i vänstra handen. På bän-
ken till höger ligger en an-
nan man avslocknad i solen. 

Han snarkar. De två hör in-
te ihop. Det syns tydligt på 
den paletåkläddes kropps-
språk att han vill att jag ska 
veta det. Våra blickar möts, 
vi nickar artigt mot varan-
dra. Jag plockar fram min 
sallad. Intill den paletåkläd-
de böjer den unga kvin-
nan sig hungrigt över Paolo 

Coelhos Adultery. I hennes 
väska skymtar en pocket-
guide: ”Venice”. Hon var-
ken ser oss eller slukar nå-
got annat än texten. 

Jag äter. Ser turisterna 
som drar förbi. Undrar om 
han som snarkar är törs-
tig när han vaknar? Undrar 
vart Adultery ska och om 

hon älskar någon nu? Und-
rar varför Paletån klätt upp 
sig så? Och jag tänker att 
utan dem var det här ing-
en stad. Inga bänkgrannar, 
ingen bänk, inga gator. Ut-
an trängsel –bara tomma 
hjärtan.  
 Angår de mig? Vi varandra? 

Jo. Svaret måste bli jo. 

för människor vill att det ska finnas 
ett bibelbälte.   

– I Svenskfinland finns det ganska 
sekularistiska tendenser och en stark 
föreställning om att vi är ett modernt 
och sekulärt folk. Jag tror att männ-
iskor känner att de är bättre om nå-
gon annan kan uppfattas som konstig.   

Människan älskar stereotyper  
Bibelbältet är i grunden ett medialt 
påfund och medierna har utan vidare 
haft en betydande roll för ordets eta-
blering och spridning i världen.    

– I  media och journalistik är det vik-
tigt med förenklingar och det skapas 
många olika termer som börjar leva 
sitt eget liv, catchiga termer som blir 
populära och som människor kan an-
vända utan att behöva tänka efter de-
sto mer.    

Men det är inte bara medierna som 
har ett behov av dessa förenklingar. 
Häger berättar att mediepubliken, och 
människor i allmänhet, törstar efter 
dem.    

-Alla stereotyper är lätta att anam-
ma. Inte enbart dem som handlar om 
platser. Då blir vi förstådda, får med-
håll, och det är mycket svårt att gå 
emot föreställningar. Människor lyss-
nar kanske inte heller om vi säger nå-
got som inte förväntas.   

Det att begreppet blivit så populärt 
både i medier och i vardagligt tal kan 
också delvis bero på att det helt en-
kelt låter bra.   

-Det är snyggt med alliterationen. 
Koranbältet skulle inte låta lika snyggt 
eftersom ena ordet börjar på k.   

Annat förhållningssätt i framtiden? 
I ett allt mer sekulariserat samhälle är 
det lätt att tro att en term som bibel-
bältet får ännu starkare negativ klang, 
men Häger tror att det kan ta sig en an-
nan vändning. 

-I den mån samhället är sekularise-
rat är begreppet intressant, för då blir 
det någonting konstigt. På 1800-ta-
let, när alla gick i kyrkan varje sön-
dag, hade ju en term som bibelbältet 

inte haft någon betydelse. Men religi-
onens position och ställning föränd-
ras. Om jag ska våga mig på att förut-
spå framtiden får vi kanske se att re-
ligion blir intressantare för de genera-
tioner som i sin uppväxt haft mycket 
mindre med religion att göra än vi. De 
får en mer nyfiken inställning till re-
ligion och då kanske bibelbältet in-
te på samma sätt kan användas som 
en negativ stämpel. Det spelar inte så 
stor roll i samhället utan blir mer som 
ett kuriosum. 

Häger avslutar med att poängtera att 
han inte vill förbjuda termen men att 
han önskar att den används med ef-
tertanke.   

-De som tycker att det är viktigt att 
prata om bibelbältet måste få göra det. 
Men de bör fundera på vad det bety-
der för dem, vad de menar med det och 
varför de vill använda ordet. För det är 
ju ett slags maktbruk. Språk är makt.
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Mixa och Matcha FRÅGESPORT. Mixa och matcha dina kunskaper i Kyrkpressens 
frågesport. Vår tävlande den här veckan är Mats Långbacka.  
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: MATS LÅNGBACKA
FINSKA STÄDER & STADSVAPEN

a) Kemi  1) Ankare och lax 
b) Karleby 2) Krona och bokstäverna V och G 
c) Jyväskylä 3) Tjärtunna och röda lågor 
d) Nådendal 4) Mercurius stav och träbåt 
e) Tavastehus 5) Slott och sol 

Resultat: 3/5

KARAKTÄRER I OKÄND SOLDAT & BESKRIVNING

a) Rokka  1) Impopulär och fisförnäm officer 
b) Koskela 2) Kompetent soldat som trotsar auk- 
  toriteter 
c) Lammio 3) Föredömlig ledare som talar sällan 
d) Hietanen 4) Lustigkurre och positiv optimist 
e) Rahikainen 5) Norrakarelare som gillar kvinnor 
och mat 

Resultat: 0/5

MUSIKEVENEMANG I FINLAND & ORT

a) RMJ  1) Seinäjoki
b) Tuska  2) Helsingfors
c) Blockfest 3) Joensuu
d) Provinssi 4) Raumo
e) Ilosaarirock 5) Tammerfors

Resultat: 5/5

NÄRLIGGANDE LÄNDER & UNGEFÄRLIG FOLKMÄNGD

a) Mexiko & Guatemala 1) 75 miljoner
b) Syd- och Nordkorea 2) 85 miljoner
c) Iran och Irak 3) 110 miljoner
d) Vietnam, Laos och Kambodja 4) 115 miljoner
e) Algeriet, Marocko och Tunisien 5) 140 miljoner

Resultat: 1/5

SOMMARTEATRAR & ORT

a) Finns sommarteater   1) Esbo
b) Lurens sommarteater   2) Borgå 
c) Teater Boulage    3) Lovisa
d) Skäriteatern    4) Pargas
e) Postbackens sommarteater  5) Replot

Resultat: 3/5

SVAREN:
Finska städer & Stadsvapen: a-1, b-3, c-4, d-2, e-5
Karaktärer i Okänd soldat & Beskrivning: a-2, b-3, c-1, 
d-4, e-5
Musikevenemang i Finland & Ort: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Länder i olika delar av världen & Folkmängd: a-5, b-1, 
c-3, d-4, e-2
Sommarteatrar & Ort: a-1, b-3, c-4, d-5, e-2

Namn: Mats Långbacka.
Ålder: 53.
Yrke och/eller titel: Film-
producent och skådespela-
re, i den ordningen.
Hemort: Helsingfors.
Favoritmat och -dryck: 
Grillmat och rött vin.
Lyssnar helst på: På vågor-
nas brus.
Rekommendera en bok: 
Läser nästan bara deckare 
nuförtiden, gillar den danske författaren Jussi Adler-Ol-
sens hela produktion.
Skulle vilja resa till: Australien eller Nya Zeeland
Tråkigaste sysslan hemma: Det tråkigaste är nog att 
städa.
Min åsikt om frågesporter: Jag gillar dem.
Höjdpunkt från den gångna sommaren: Morgondop-
pen.
Slogan eller motto: Det är dom som går vilse som hittar 
dom nya vägarna.

Frågesports- 
resUltat: 12/25

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

En vänlig grönskas rika dräkt ...

Den nya textpsalmboken 
med tillägg är här!
• Textutgåva där tilläggets 147 
   psalmer ingår
• Blått omslag i samma utförande        
   som senaste psalmboken
• Slitstark yta
• Två märkband

2990
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 6.8 KL. 12: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Eisentraut-Söderström, 
L. Stråhlman,  Hätönen.
KL. 15: FRILUFTSGUDSTJÄNST i 
Mjåviken, Vessö, L. Stråhlman, 
Söderström
KL. 18: MÄSSA i Svartbäck-Spjut-
sunds skärgårdskyrka, Smeds, 
Söderström
TI 8.8 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Elke Unt
TO 10.8  kl. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Minna Wesslund
TO 10.8  kl. 19: MUSIK I DOMKYR-
KAN, Juhani Aaltonen & Sacral 
strings

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 6.8 kl. 10: Fredsmässa i Lovisa 
kyrka. Obs, ingen egen högmässa

 ¶ LILJENDAL
sö 6.8 kl. 10: Fredsmässa i Lovisa 
kyrka. Obs, ingen egen högmässa
on 9.8 kl. 18: Sommarsamling hos 
Stina Westerholm, Drömstrands-
vägen 91, SL, JE. Ta gärna med ett 
sittunderlag eller stol. Vid regn är 
vi inne. Kaffe med dopp.

 ¶ LOVISA
Sö 6.8 kl. 10: Tvåspråkig freds-
mässa i kyrkan, Apajalahti, K af 
Hällström, Tollander, S af Hällström
Ti 8.8 kl. 11-13: En Euros Café i 
församlingshemmet
On 9.8 kl. 13: Sommarcafé i för-
samlingsgården
På kommande:
Fre 8.9 kl. 16: Utfärd till Katternas 
natt på Högholmen. Start kl. 16 
från turisthållplatsen, tillbaka är 
vi ca kl. 23. Bussen kostar 10€ 
vuxen, 5€ barn. Inträdet betalar 
alla själv. Anm. senast den 1.9 till 
kansliet tfn 044 722 9200 eller 
lovisa.svenska@evl.fi

 ¶ PERNÅ
To 3.8. kl 19.00  ”Ystävän Risti” 
Kotimaanapu-konsert:  - Ilkka 
Vainio, Janus Hanski och Mat-
kakuppanit-orkestern i Pernå 
kyrka. Biljetter 25 € vid dörren 
eller www.ticketmaster.fi eller 
0600 10 800 (1,98€min+lna)
Sö 6.8:
- kl. 10.00 Högmässa: i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen
- kl. 13.00 Mässa i Sarfsalö kapell
To 10.8:
- kl. 18.00 Läsmöte: i Ribäck-
backen hos Solveig Forsbäck, 
Minna Silfvergrén, Marcus Kal-
liokoski

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svens-
ka församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 6.8 kl. 12: Mässa i Sibbo gamla 
kyrka S.t Sigfrid. Katja Korpi, 
Mauriz Brunell.
On 9.8 kl. 18.30: Missionsauktion 
i Norra Paipis bykyrka. Inlednings-
andakt av Camilla Ekholm.

To 10.8 kl. 19: Konsert i Gamla 
kyrkan. Laura Pyrrö, sopran, Tiina 
Korhonen, cembalo. Arior från 
barockens tidevarv. 

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/johannes
Sö 6.8 9 söndagen efter pingst
kl.12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Repo-Rostedt, Westerlund, 
Enlund.
kl. 12: Högmässa i Lekholmens 
kapell. Busck-Nielsen.
Må 7.8
kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Ti 8.8
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Martin Pecháchek.
On 9.8
kl. 14: Psalmandakt och som-
marcafé i S:t Jacobs kyrka. Repo-
Rostedt, Henricson.
kl. 13: Veckomässa i Lekholmens 
kapell. Busck-Nielsen.
kl.19: Helsingfors Orgelsom-
markonsert i Johanneskyrkan. 
Essi Luttinen, mezzosopran, Ville 
Urponen, orgel. Fritt inträde, pro-
gram 8€.
To 10.8
kl. 12: Klavertramp i Berghälls-
kyrka. Årets tema är Klavertramp 
Festivo! 
kl. 17.30: Kristen meditation i Jo-
hanneskyrkan. Repo-Rostedt.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.mat-
teus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, 
to, fr 9-14.
Matteuskyrkan är öppen: ti, on, 
to, fr 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 Åbohusvä-
gen 3
Sö 6.8 kl. 10: högmässa, Juho 
Kankare, Mimi Sundroos. Kyrk-
kaffe i Olavussalen. 
On 9.8 kl. 12-14: ”Sommarkören” 
i Matteussalen fortsätter ännu två 
gånger i augusti (9.8 och 16.8). 
Ton - Text - Tankar – Traktering 
med kantorerna inför kommande 
söndag. Vi sjunger, läser texter 
och håller kort förbön inför kom-
mande söndags mässa. Kom med 
de gånger det passar Dig. Väl-
kommen. Mimi Sundroos
Lö 12.8 kl. 15: ”Musik mellan him-
mel och jord” i Matteuskyrkan. 
Välgörenhetskonsert av familjen 
Westerling till förmån för Finska 
Missionssällskapets arbete i Ne-
pal med anledning av Mias födel-
sedag. Efteråt fest i församlings-
salen. O.s.a. för festen senast 4.8 
till Mia, tfn 040 9022 782. 
Välsignelse: De nya ettorna och 
andra skolbarn välsignas inför 
skolstarten to 17.8 kl. 18 i Mat-
teuskyrkan. Hela familjen, syskon, 
mor- och farföräldrar och faddrar 
är varmt välkomna. Servering. 
Nästa blodgivningstillfälle: i Mat-
teuskyrkan to 24.8 kl. 14-18. Mera 

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

Baál är hebreiska och be-
tyder her re. Bland Is ra els 
grann folk var det en van-
lig äre ti tel för gu dar, till 
exempel fick den ka naa-
ne is ke åsk- och krigs gu-
den Ha dad nam net Baal.

En mängd lo ka la gu dar 
kal la des också Baal. Fle-
ra bi bel tex ter ta lar, liksom 
söndagens text ur Första 
Kungaboken, om ”baals-
gu dar na” och fördö-
mer  dyr kan av dem. Tyd-
ligen ha de många is ra e li-
ter svårt för att skil ja mel-
lan Baal och Is ra els Gud, 
som också up pen ba ra de 
sig i åskan och led de hä-
rar i strid.
källa: bibeln.se

I KLARSPRÅK

”Gud ge mig för-
mågan att se 
bakom fina fa-
sader. Herre ge 
mig förmågan 
att känna när jag 
gör eller handlar 
rätt.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Fred Wilén.

203, 322, 898
226.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Att gå den smala vägen
En kristen människa måste kämpa för att skilja san-
ning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud 
och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

”Hur kan frihetens ande vara en smal väg och en trång 
port? Om frihetens förutsättning är att vi släpper ta-
get om det invanda och öppnar oss mot det okända, 
då inser vi kanske vari det trånga och smala består.”
KG Hammar i boken Kyrkoårets gudstjänster.

OM HELGEN

Retreatgården Snoan  
www.snoan.fi
019-244 3032

Retreat på Snoan:
Det omvända perspektivet 18–20.8.2017
… man har ingen ide´ … de är helt tomt … inget flyt … och ändå 
måste man få talet, krönikan, artikeln,predikan färdig. Det kan låsa 
sig med mindre. Men man kan vända på perspektivet. Stiga av den 
kravfyllda skrivarstolen, stiga ner från artikelhöjderna och prediks-
stolarna. Det omvända perspektivet. Orden som kommer ur tystna-
den. Retreat med tystnad, kropp och penna. Retreatledare Birgitta 
Boucht och Kent Danielsson. Välkommen!

”Gå in genom  
den trånga porten.
Ty den port är vid 
och den väg är 
bred som leder till 
fördärvet, och det 
är många som går 
in genom den.”
Läs mera i 
Matt. 7:13–14.

”Vandra med
lätta steg” 

Lördag 12.8 kl. 10 Lau-
rentiusvandring till 
Helsinge kyrka S:t Lars 
i Vanda.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
4–10.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Kung. 18:21–26, 36–39

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 4:1–2, 9–13

EVANGELIUM
Matt. 7:13–14

Nionde söndagen efter 
pingst.
Temat är ”Sanning och 
sken”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN FRED WILÉN

Foto:niklas storBJÖrk

många av oss har en semestersäsong bakom 
sig där vårt flöde i sociala medier har varit 
fyllt av vackra solnedgångar, smultron på 
strå med djupblå sommarhimmel i bak-
grunden, skrattande sällskap på sommar-
heta klippor och så vidare. Ganska få no-
teringar om att den här sommaren har va-
rit den kyligaste sedan början av 1970-ta-
let och att antalet dagar med värmebölja är 
ganska få om några alls.

Att alla är glada och verkar njuta av livet 
till fulla drag – på bild alltså – kan ses mot 
den bakgrunden att det bråkas och dricks 
massor under semestern. Både familjeråd-
givningen och A-kliniker känner klart av 
sommarens intensitet i dessa dagar.

skenet bedrar, många arbetar hårt för att 
hålla uppe bilden om något som kanske in-
te finns på riktigt. Om det går riktigt illa så 
kan vi själva börja tro på de bilder och be-

rättelser som vi sänder om våra liv. Vi dras in 
i en bubbla som hålls vid liv så länge vi or-
kar och kan blåsa liv i den, den kan spricka 
när som helst.

Temat för söndagen är sanning och sken. 
Som kristna utmanas vi hela tiden med så-
dant som kan verka riktigt bra till en början 
men som vid närmare betraktelse är ganska 
ruttet. Hur ska vi välja det som är sant och 
äkta, hur ska vi veta att det vi gör är bra?

vi Har alla ett samvete, guds operativsystem 
i oss. Att följa sitt samvete leder mycket of-
tare rätt än fel, så varför inte stanna upp och 
lyssna till sitt samvete – vad säger det till dig?

Med hjälp av vårt förnuft och vårt samve-
te och med Guds ledning kan vi styras mot 
det som är rätt och riktigt, till det som ska-
par och upprätthåller kärlek, till det som 
ger ett leende till din medmänniska och dig.

 ¶ FreD Wilén

Freddi är kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling, men 
har ett förflutet som radioredaktör på YLE.
 
I dag funderar han på hur mycket vi använder tid och ener-
gi på att polera vår fasad.
 
Hans tips: För att höra sitt samvete krävs lugn och ro. Ta din 
egna lilla stund under dagen då du ger dig en chans att hö-
ra vad samvetet vill säga. Livet är ingen frågesport där den 
som svarar först får mest poäng.

Vad du ser är inte alltid sant
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info: https://www.blodtjanst.fi/
blodgivning Ingen anmälan, väl-
kommen.
Musiklek för barn: (0-4 år) i Mat-
teus. Kom med och sjung, dansa, 
spela och leka tillsammans. Vi 
träffas i grupper, enligt barnens 
ålder, på tisdag förmiddagar. Ef-
ter sångstunden umgås vi över en 
kopp kaffe. Deltagaravgiften är 30 
euro per familj per termin. Höst-
terminen startar 29.8. Anmälning 
1-23.8 per mejl till anders.fors-
man@evl.fi. Under terminen kan 
du höra dig för om lediga platser. 
Mera info på hemsidan www.
matteus.fi.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Sö 6.8
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyr-
ka, Tegelst. 6. Koivisto, Varho. 
Kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Koivisto, 
Varho.
Kl. 16.30 Sommarpuls: Café Tor-
pet, Köpingsv. 48. Grillning och 
knytkalas efteråt.
Övrigt
Sommardag på Björkebo: 17.8. 
Vi åker ut till Björkebo för ge-
menskap, andakt, mat och kaffe. 
Sommarpsalmer och sånger med 
Peter Hilli. Start kl. 9.30 från Ves-
pervägen 12 och retur kl. 14.30. 
Anmälan till pastorskansliet 09-
23407100. Mera info fås av Bodil 
Sandell 09-23407227. 

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Lekholmen öppen 5.6-12.8: 
Lekholmen är Helsingforsför-
samlingarnas 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. Båt-
tidtabell och mera info på www.
lekholmen.fi / tel. 050 4653410 / 
lekholmenonline@gmail.com. 
Veckoprogram: Barnens tisdag: 
Varje tisdag är barnens egen dag 
på Lekholmen. Programmet kan 
vara allt från pyssel och sångst-
under till cirkusakrobatik och 
piraternas skattjakt. Avfärd 10.45 
från Degerö, Rävsundsvägen. 
Tillbaka 15.00 på samma plats. / 
Lekisonsdagarna riktar sig till dig 
som är mellan 15-18 år. Program-
met består av lekar, grillning och 
mässa. / Lekistorsdagarna riktar 
sig till dig som är mellan 18 och 
25 år. Vi firar kvällen tillsammans 
med grillning, lekar, bastu och 
andakt. Kom ut till holmen för att 
lära känna nya människor och 
umgås! 
Grupper är hjärtligt välkomna ut 
till holmen på heldagsutfärd eller 
kanske bara för att fira mässa en 
kväll. Kontakta holmen för mer 
information! 
Det går också att övernatta på 
Lekholmen. Kom ihåg att anmäla 
dig på förhand: 050 4653410. 
Följ också Lekholmen på face-
book // lekholmen_snap // lek-
holmen_insta.
Helsingfors Orgelsommar 2017: 
Finlands mest omfattande fes-
tival för klassisk musik fyller 
återigen kyrkorna i centrum med 
sitt välljud under sommaren. 
Bland sammantaget hundratalet 
avgiftsfria konserter och lunch-
musikevenemang 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. Samtals-
tjänsten består av chatt, brev-, 
nät- och telefonjour. Chattjouren 
är öppen ons-to kl. 18-20 och 
finns på adressen www.samtalst-
janst.fi. 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 helgda-
gar 10–18. Mer info www.helsing-
forsforsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 6.8: um 11 uhr gottesdienst 
(Hans-Christian Beutel)
Do 10.8: um 14 Uhr Schulanfäng-
ergottesdienst (Jorma Heimonen)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 5.8 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt.
Sö 6.8 kl. 12: Högmässa sam-
manlyst till Johanneskyrkan.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässa sö 6.8: Esbo domkyrka 
kl. 12.15.  Rönnberg, Malmgren, 
Sabina Kyllönen. Klockstapelkaffe.
Musik i sommarkvällen: Esbo 
domkyrka sö 6.8 kl. 19. Cantabile. 
Seeli Toivio, cello & sång; Pauliina 
Hyry, orgel & piano. J.S.Bach, 
Schubert, Sibelius, Puccini. Fritt 
intr.
Orgelnatt & Aria: Esbo domkyrka 
varje to kl. 21, 15.6-31.8. Mer info 
och biljetter: www.urkyofestival.fi
Sommarträff: Olars kyrka, svens-
ka sidan, varje ti kl. 13-14.30. 
Picknick för ungdomar & unga 
vuxna: gräsmattan vid Esbo 
domkyrka on 9.8 kl. 15-17
Kvällsmässa:  Karabacka kapell to 
10.8 kl. 18.30. Jäntti, Wikman.
Familjeläger: Hvittorps lägercen-
trum 15-17.9. Vi bjuder in hela 
eller ”halva” familjer, ensam-
stående med barn, mor- och 
farföräldrar med barnbarn. Det 
blir avkoppling, gemenskap och 
inspirerande program för hela 
familjen, vuxna och barn tillsam-
mans och separat. Barn i alla 
åldrar, från bebisar till tonåringar, 
är välkomna! Du kan komma på 
fredag eftermiddag eller på lördag 
morgon. Lägret slutar kl.12.00 på 
söndagen. Pris: fre-sö 30 €/vux-
en, 15 €/ barn (3-17 år), lö-sö 20 
€/vuxen, 10 € barn (3-17 år). Barn 
under 3 år deltar gratis. Max. del-
tagarantal 30 personer. Mer info 
och elektronisk anmälning: www.
esboforsamlingar.fi/familjer 
Öppen mottagning: Kyrktian, 
Kyrkog. 10, i augusti endast to kl. 
10-12.

 ¶ GRANKULLA
Sö 6.8 kl. 12 Högmässa: Jarmo 
Juntumaa, Heli Peitsalo. Kaffe i 
nedre salen.
Ti 8.8 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på 
kyrkans innergård.
FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB: för 
3-5 åringar inleds 4.9.
Anmälningar och förfrågningar: 
Yvonne Fransman tfn 050 443 
0045, yvonne.fransman@evl.fi.

 ¶ KYRKSLÄTT
Sö 6.8 kl. 12: Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka. Rönnberg, Punt.
To 10.8 kl. 10-14: Grilleftermiddag 
med finska församlingen i Veik-
kola församlingshem.
Sö 13.8 kl. 12: Sommargudstjänst 
med lunch på Räfsö. Avgång från 
Motaleffs strand kl. 11.30. Lunch 
och kaffe 6,50 euro. Transport 
från centrum ordnas vid behov. 
Du som haft barn på skribaläger 
på Räfsö, kom och bekanta dig 
med ön! Förhandsanmälning 
senast 7.8 tel. 09 8050 8292. 
Ståhlberg, Joki.
Kyrkoherdeämbetet: öppet juni-
augusti 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 6.8 kl 11: Gudstjänst i SvH, 
Charlotte Dick-Röstad, Helga 
Anttikoski
Ons 9.8 kl 18: Skolafton i SvH. Vi 
välsignar alla som börjar skolan 
till skolarbetet och bjuder på kex 
och saft, och kaffe till fullvuxna! 
Ingen förhandsanmälan behövs. 
Kim Rantala, Eila-Sisko Helisma.

 ¶ VANDA
SÖ 6.8 kl. 10: Högmässa i Hel-
singe kyrka S:t Lars, A. Paavola, 
H. Åberg-Ylivaara
LÖ 12.8 kl. 10: Laurentiusvandring. 
Den traditionella Laurentiusvand-
ringen ordnas för femte gången i 
Vanda. Årets tema:  Vandra med 
lätta steg. De olika vandringsrut-
terna leder alla till Helsinge kyrka 
S:t Lars. Guidning sker på finska 
(korrigering till tidigare informa-
tion i KP). Mera tvåkspråkig info på 
församlingarnas hemsidor och fb.
SÖ 13.8 kl. 19: Kvällskonsert i 
Helsinge kyrka S:t Lars, fritt in-
träde, program 5€: Kyrkomusiken 
förenar tiden och språket -ingår i 
serien 12 teser. S:t Lars barocken-
semble: Johanna Fernholm, Kaisa 
Ruotsalainen, Anna Pohjola, Mi-
chael Sagulin, Anna Pulakka, Pilvi 
Listo-Tervaportti.
SÖ 20.8 kl. 10: Välsignelse ef-
ter skolstart,  i samband med 
högmässan i Helsinge kyrka S:t 
Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg, A. 
Blomqvist.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
To 3.8:
-kl. 15 Öppningskonsert: i Ekenäs 
kyrka. Finländska kammarorkes-
tern, dir. J-P. Saraste.
Sö 6.8:
-kl. 10 Tvåspr. musikgudstjänst: 
i Ekenäs kyrka. Musiker från Fin-
ländska Kammarorkestern, Lind-
ström, Burgmann. Radiering.
-kl. 10 Högmässa m. konfirma-
tion: Tenala kyrka. Westerholm, 
Nygård.
-kl. 13 Högmässa m. konfirma-
tion: Bromarvs kyrka. Wester-
holm, Nygård.
Info: www.ekenasnejdensfor-
samling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 6.8:
- kl. 10.00 Friluftsgudstjänst: på 
Gutsåker i Degerby (vid ev. regn i 
Degerby kyrka). Sjöblom, Nygård. 
To 10.8:
- kl. 10-13 Sommarloppis: i 
Prästgården. Välkommen och 
fynda! Kläder, böcker, barnprylar 
och glas mm. Kaffe + kakbit 2€. 

 ¶ KARIS-POJO
Andakt, To 3.8 kl. 12.45: i Maria-
hemmet, Pojo. 
Högmässa med konfirmation/
högmässa, Sö 6.8
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Må 7.8. kl 18: Ettornas välsignelse 
i Virkby kyrka. Kvällsbit, kyrktaxi.
Ti 15.8. kl 17: Braskväll hos Britta 
Nordström, Heinäsinkaarre 79, 
08700 Lojo. Raimo Kuismanen 
och Mari Nurmi. Korv och läsk-
dryck/vishy för en penning som 
går till missionen.
Info om kyrktaxi och om taxin 
till svenska kretsen: Ring 0400 
303963 Juslen ifall man behöver 
taxi, dagen innan och priset sam-
ma 5 euro. Sprid gärna infon så 
ingen blir utan taxi. Taxin kostar 
5,00€ tur och retur.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Sö 6.8 kl. 12: Hela församlingens ge-
mensamma högmässa i Korpo kyrka, 
Killström, Backström, Lehtonen. Efter 
högmässan kyrklunch i Korpo försam-
lingshem. 
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 6.8: Ingen gudstjänst i Pargas, ge-
mensam högmässa i Korpo. 
On 9.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 6.8: Ingen gudstjänst i Nagu, gemen-
sam högmässa i Korpo. 
On 9.8 kl. 15-17: Sommarkaffe på Vita 
husets gård till förmån för flyktingarbe-
tet i Nagu.
Korpo kapellförsamling:
Sö 6.8: Högmässa i Korpo kyrka, Kill-
ström, Backström, Lehtonen.  
Houtskär kapellförsamling:
Sö 6.8: Ingen gudstjänst i Houtskär, 
gemensam högmässa i Korpo. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 6.8: Ingen gudstjänst i Iniö, gemen-
sam högmässa i Korpo. 

ÅBO
sö. 6.8 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Wikstedt, Forsman.
ons. 9.8 kl 13-15: Sommarcafé, Au-
relia. 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

JOMALA
Sö 06.08 kl. 10.00: Högmässa SLEF:s 
missionsfest S Äng, A Häggblom, E-H 
Hansen, A Karlsson, N Lindvik, Ung-
domskören Evangelicum. Radiering för 
YLE Vega.

MARIEHAMN
FR 04.08 kl. 14.00: Musik till kaffet i S:t 
Görans café.
FR 04.08 kl. 19.00: Konsert, arr. Katrina 
kammarmusik.
LÖ 05.08 kl. 19.00: Konsert, arr. Katrina 
kammarmusik
SÖ 06.08 kl. 11.00: Högmässa i S.t Gö-
rans, S L E, J D.
Sommarcafé: S:t Göran har öppet 
vardagar kl. 11-16. S:t Görans kyrka 
(vägkyrka) har öppet vardagar kl. 10-18. 
Lördagar kl. 10-15.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 6.8 kl. 14.00: Friluftsgudstjänst 
på Erkas, Vårdö. Outi Laukkanen, Marina 
Sapronova.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 6.8 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. Konfirman-
derna från år 1967 inbjuds till 50-årsträff. 
Efter gudstjänsten fotografering och 
samling i Församlingshemmet.
On 9.8 19.00: Sommarsamling på 
Strandhyddan, Cay-Håkan Englund, 
Christina Wiik, Erik Sepänaho, Deseré 
Granholm. Sång av Projektkören. Paus 
med servering.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 6.8 kl 10: Högmässa i L:fjärds kyrka, 
Engström, Rosengård
SÖ 6.8 kl 12: Gudstjänst i Ulrika Eleo-
nora kyrka, Isaksson, Rosengård

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 6.8 kl 12: Gudstjänst Snickars, Ing-
vesgård, Wikstedt.
Övermark
Sö 6.8 kl 18: Gudstjänst Sundqvist, 
G.Lindén.
Pörtom
To 3.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” i 
kyrkan med Sirkku Ratus, Lovisa West, 
Kalevi Rantamäki.
Sö 6.8 kl 10: Gudstjänst Sundqvist, 
G.Lindén.
To 10.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” i 
kyrkan med Dan Lönnqvist orgel, Seni-
orsång, G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 6.8 kl. 14: Högmässa, Björklund, 
Erica Nygård.
Prosteriets utfärdsdag: till Alskat 
24.8.2017. Buss från församlingshemmet 
kl. 8.45. Anmäl om deltagande till pas-
torskansliet tel. 0505837353 senast 16.8.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund 
har semester 12.7-8.8. Vikarie är kyr-
koherde Mats Björklund.

KORSHOLM
Sö 6.8. kl 10: Högmässa i kyrkan, Särs, 
Nordqvist-Källström.
Ti 8.8. kl 10-16: Familjepicknick i Gamla 
Vasa kyrkallé och Vallarna. Ta med 
picknick-korgen och kom till Gamla 
Vasa kyrkallé för att tillsammans fira 
Finland 100 år. Dagen bjuder på konser-
ter, guidningar och försäljning av lokala 
produkter m.m.

KVEVLAX
Sö 6.8 kl 10: Gudstjänst, Bergström-
Solborg, Lithén.
Ti 22.8: Prosteriets Pensionärsutfärd till 
Alskat lägergård. Nattvardsmässa med 
Jouni Sinisalo och Kristoffer Streng. Da-
gens gäst Boris Sandås berättar om de 
ensamkommande flyktingbarnen. Lunch 
och kaffe. Pris 10€. Anm. senast 14.8 till 
pastorskansliet 063462300.

MALAX
SÖ 6.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan. 
Kyrktaxi. Norrback, Lax.   
TO 24.8 kl 10: Välkommen med på 
Prosteriets utfärd till Alskat lägergård. 
Pris 10 euro. Anmäl senast 16.8.2017 till 
kansliet, 050-462 9575.

PETALAX
Högmässa: sö 6.8 kl. 11. Björklund, 
Nygård.
Samling på Tistronskär: on 9.8 kl. 19. 
Björklund. Gäst: Markus Ventin. Taxin 
startar kl. 18.
Prosteriets utfärd till Alskat lägergård: 
to 24.8. Medverkande: Birgitta Eklund 
m.fl. Buss från pensionärshemmet kl. 
9.30, TB kl. 9.35. Anmälan senast 16.8 
till pastorskansliet (050 583 7353). 
Meddela om specialdieter! Pris 10 €.

REPLOT
Sö 6.8 kl. 10: Högmässa i Replot. G. Ka-
ski, M. Warg, damkören Sirius Singers.

SOLF
Lö 5.8 kl.18: Konsert i Solf kyrka med 
damkören Sirius Singers, dir. och sång 
Sirpa Lilius, orgel K.Wargh, andakt A-M 
Audas-Willman. Kollekt till missions-
arbetet.
Sö 6.8 kl.10: Gudstjänst, A-M Audas-
Willman, K. Wargh. 2018 konfirmander 
deltar. Informationstillfälle för konfir-
mander och föräldrar efter gudstjänsten.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmationsmässa: sö kl 13 Särs, 
Vidjeskog.
Aftonmusik: to 10.8 kl 19.30. Kajaus-
kvartetten, Eija Puukko, Tommi Niskala, 
Jari Parviainen, Hannu Lehtikangas. Fritt 
inträde.

SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Brunell, Vidjeskog.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fre 4.8 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Lampa.
Sö 6.8 kl 10: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Ravall. Textläsare Viveca Björk. 
Dörrvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus
- kl 19: Musik i augustikvällen i kyrkan. 
Sirius Singers, ledare Sirpa Lilius. Ravall, 
Granlund. Kollekt till förmån för försam-
lingens musikarbete.

JAKOBSTAD
SÖ 6.8 kl. 18.00: Mässa i kyrkan, Tur-
peinen, Borgmästars. Efteråt servering 
på kyrkbacken.
SÖ 6.8 kl. 20.00: Jakobs orgeldagar-
Musik i sommarkvällen i kyrkan. Sara 
Hagman, sång, Marta Gäddnäs, flöjt, 
Xiu-Lei Eklöv, cello, Benjamin Dahlskog, 
trumpet, Hannes Uunila, orgel, Borg-
mästars, andakt Turpeinen. Servering 
innan på kyrkbacken.
MÅ 7.8 kl. 9-12: Församlingskansliet 
öppet.
MÅ 7.8 kl. 17.00: Tehuset för nyfinländ-
ska och andra kvinnor i Församlingscen-
trets ungdomsutrymme.
ON 9.8 kl. 9-15: Församlingskansliet 
stängt.
TO 10.8 kl. 9-12: Församlingskansliet 
öppet.
Utfärdsdag för pensionärer: till Pör-
kenäs lägergård må 14.8.2017. Med-
verkande: Bertel Widjeskog, Åstrand, 
Borgmästars. Buss från Församlings-
centret kl. 11.00 och tillbaka ca kl. 15.30. 
Pris: 20 € (buss, mat, kaffe). Anmälan 
till församlingskansliet senast 10.8 tfn 
0403 100 410.
Alpha – grundkurs i kristen tro: i För-
samlingscentret. Alpha består av 10 
kvällssamlingar och en weekend. Start 
tisdag 19.9.2017 kl. 18-20.30. En kväll 
innehåller måltidsgemenskap, föreläs-
ningar och samtal i grupper. Anmäl-
ningar via www.jakobstadssvenskafor-
samling.fi eller boris.salo@evl.fi 
Äktenskapskurs: onsdagar kl. 18-20.30 
i Kyrkostrands församlingshem med 
start 20.9. Mera info se församlingens 
webbsida. Anmälan: http://www.peder-
soreforsamling.fi/aktenskap 

KRONOBY
Lö 5.8 kl. 19.30: Ungdomssamling vid 
Sommarhemmet.
Sö 6.8 kl. 10.00: Högmässa Niklas Wal-
lis, Victoria Sundelin. Åminne-Biskop-
Rudnäs läslag.
11.30: Lunch och önskesånger i Som-
marhemmet.
Må 7.8 kl. 21.00: Completorium i Påras 
Kapell.

LARSMO
Fre 4.8 kl. 18 Sommarskriftskolans 
återträff: i prästgården. Edman, Asp-
lund.
Lö 5.8. kl. 18 Frontline: i prästgården. 
Lovsångsmässa i kyrkan kl. 21.30. Las-
sila, Enkvist
Sö 6.8. kl. 10 Gudstjänst: Jakob Edman, 
Lassila, Enkvist, sång Mathias Svenfelt. 
Kyrkvärd: Sandvik, Hannula
- kl. 14 Skärimöte på Köpmanholmen: 
tillsammans med Larsmo baptistför-
samling. Lassila, Ralf Hagström, sång-
program. Avfärd från Sonamo båthamn. 
I händelse av regn hålls mötet i Västerby 
bönhus.

NEDERVETIL
TO 3. 8 kl 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Wallis. 
SÖ 6.8:  
- kl 12.00: Högmässa, Niklas Wallis, 
Julia Hansson.
- kl 18.00: ”Sommarkväll i kyrkan”, 
Sanoin ja sävelin. Timo Olli, Smedje-
backa ja ystävät, laulua, runoja.  
TO 10.8 kl 13.00: Sångstund vid Pensio-
närshemmet, kantorn m.fl

NYKARLEBY
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: Östman, Ringwall
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Östman, Ringwall
On kl 18 Allsång: Prästgården, Sundstén, 
Hellman, gästsångare 
JEPPO 
Sö kl 18 Kvällsmässa: kyrkan, Östman, 
Hellman

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 4.8 kl 14: Andakt i Pedersheim, 
Häggblom, Pandey
Fr 4.8 kl 20: Fredagsfrid – samling för 
ungdomar i alla åldrar, Herman Mård, 
Hällsand sommarhem

Klassiskt i Ekenäs kyrka
Ekenäs Sommarkonserter ordnas i år för 18:e gång-
en, med konserter i Ekenäs kyrka 3-6.8. Uppträder gör 
bland andra Finländska Kammarorkestern under led-
ning av Jukka-Pekka Saraste, cellisten Jonathan Roo-
zeman, pianisten Arthur Jussen och internationellt 
kända koloratursopranen Anu Komsi.

På söndag 6.8 kl. 10 firas musikgudstjänst i Eke-
näs kyrka. Medverkar gör bland annat kammarorkes-
terns musiker. Mässan sänds i Yle Vega följande sön-
dag 13.8 kl.13.

SOMMARKONSERTER EKENÄS

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 4.8 Sofia Torvalds, Esbo (re-
pris) Sö 6.8 9.03 Ett ord om helgen 
Må 7.8 Peter Sjöblom, Vörå (repris) Ti 
8.8 Liisa Mendelin, Helsingfors Ons 
9.8 Andreas Forsbäck, Åbo To 10.8 
Anette Nyman, Pedersöre.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 4.8 Albert Häggblom, Esse (re-
pris) Sö 6.8 Sanning och sken. Text-
läsare: Cecilia Åminne och Bo-Göran 
Åstrand (repris) Må 7.8 Kaikka Väx-
by, Vanda (repris) Ti 8.8 Leif Erikson, 
Vasa Ons 9.8 Fredrik Martin, Ekenäs 
To 10.8 Tua Sandell, Istanbul.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 6.8 Högmässa från Svenska luth-
erska evangeliföreningens mis-
sionsfest i Jomala. Predikant: Albert 
Häggblom. Liturg: Stefan Äng. Orga-
nist: Eva-Helena Hansen. Körledare 
och pianist: Niklas Lindvik. Kör: Ung-
domskören Evangelicum. Textläsare: 
Lucas Boström.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Sö 6.8 kl 10: Högmässa med nattvard i 
kyrkan, Häggblom, Pandey, textläsare 
Benita Finne, dörrvärdar Sundby
Sö 6.8 kl 15: Sammankomst i Flynäng-
ens bönehus, Runde Östman
To 10.8 kl 19: Gemenskapskväll i Hälls-
and sommarhem, Mona och Bengt 
Häggblom, servering

PURMO
Fr 4.8 kl. 20: Ungdomskväll i Lyjo, 
Kanckos.
Sö 6.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Djupsjöbacka.

TERJÄRV
SÖ 6.8:
- kl 10: Gudstjänst, Johan Klingenberg, 
Stefan Lönnquist.
- kl 19: Andakt och gemenskap i Kort-
järvi.

Bluegrass på 
Klippan
Den tredje upplagan av 
evenemanget Ameri-
can bluegrass gospel night 
äger rum den 12 augus-
ti på lägerområdet Klippan 
i Monäs i Nykarleby.

Klockan 14 öppnas por-
tarna till den västernby 

som har byggts på om-
rådet. Där kan man bland 
annat pröva på guldvask-
ningslycka, ta del av en 
fartfylld Cowboyshow el-
ler göra ett besök i en 
Bakery & Coffee shop. 
Klockan 15 hålls Open st-
age och klockan 18 bör-
jar den egentliga konser-
ten. Kvällen avslutas med 

en mässa i Klippans kyr-
ka kl. 22.

Bland artisterna från 
USA och Finland kan näm-
nas Lateral Blue, Geor-
ge Highfill, Emilia Enlund, 
Homeward Bound och 
Amy Lee Dawn.

Arrangör är Svenska 
Lutherska Evangelifören-
ingen.

VÄSTERNBY NYKARLEBY

Har du bilder 
från UK?
Ungdomens kyrkoda-
gar gick av stapeln för-
sta gången 1968, och fi-
rar alltså 50 år nästa år. 
Nu samlas foton från åren 
som gått in för dokumen-
tation! 

Har du bilder eller an-
nat material från något år 
du varit med? Sänd gär-
na in dina foton till Stefan 
Myrskog på adressen ste-
fan.myrskog@evl.fi eller 
Stefan Myrskog, Kyrkans 
central för det svenska ar-
betet, PB 210, 00131 Hel-
singfors.

KYRKODAGAR DOKUMENTATION

Skärigudstjänsten blev tradition
I Västanfjärd 
(nu kapell 
under Ki-
mitoöns 
församling) 

samlades 
man till en ”Skärigudstjänst” 
den 12 juli 1981. Församling-
en kom med initiativet och 
medlemmarna i Västanfjärds 
Båtklubb var villiga att del-
ta i arrangemanget. Majhol-
men var den idealiska plat-
sen. Men dit kunde man en-
dast komma sjövägen.

Båtklubbens medlemmar 
ställde upp med gratis skjuts 
till ön. Och dessutom ordna-
de de med ”kyrkkaffe” efter 
gudstjänsten. Här gällde ing-
en sträng tidtabell, det fanns 
gott om tid att umgås med 
varandra. Det inledande för-
söket blev så populärt att det 
upprepades varje år i stort sett 
enligt samma arrangemang. 
Gav man akt på de församla-
de märkte man att olika åld-
rar var representerade.

Söndagen den 16 juli 2017 
hölls ”Skärigudstjänsten” på 
Majholmen. Den leddes i år 
av Julia Lundstén – nybli-
ven präst – som sedan tidiga 
barnaår lärt känna Majhol-
men och fått uppleva Skäri-
gudstjänsterna tack vare si-

na släktingar. På frågan vad 
hon minns av ”skäriguds-
tjänsterna” kom svaret di-
rekt: ”Mest minns jag nog att 
tiden blev lång …”

 ¶ saGa oCh sVante sten-
strÖM (soM Varit MeD Från 
BÖrJan)

på majHolmen i Västanfjärd har skärigudstjänster ordnats 
varje år sedan början av 1980-talet.

I MIN
FÖRSAMLING

100-årsjubileum med kyrkan mitt i byn
Temat för 
Finlands 

100-årsjubi-
leum är Tillsammans. Till-
sammans är ett centralt ord 
även för verksamheten inom  
Övermark kapellförsamling. 
Kyrkan består ju inte enbart 
av anställda och förtroen-
devalda utan framför allt av 
både aktiva kyrkobesökare 
och alla dem som mer spo-
radiskt besöker kyrkan och 
dess aktiviteter. Kyrkan är 
öppen för alla intresserade. 

Församlingens diakoni 
har Gemenskap och om-
sorg som motto. Diakonins 
uppgift är att finnas till för 
människor och hjälpa dem 

att hitta sina egna resurser 
och på det sättet tillsammans 
förbättra deras levnadsvill-
kor. Hjälpen eller stödet kan 
vara andligt, själsligt, fysiskt, 
socialt och ekonomiskt.

Firade med tjärbränning
Övermark-Yttermark Li-
onsklubb hade redan år 2014 
beslutit sig för att fira Fin-
land på ett litet annorlunda 
sätt. Man ville återuppliva 
en gammal tradition med 
tjärbränning för att påminna 
dagens människor om gam-
la seder och bruk och om 
hur viktigt samarbete och 
gemenskap var och är för 
samhällets fortlevnad. Li-

ons internationella motto 
är ”We serve” (Vi hjälper), 
och det svenska mottot ”För 
samhällsansvar och livskva-
lité”. Lions motton och in-
tentioner överensstämmer 
väl med Övermark kapell-
församlings syn på diakon-
ins uppgifter. Mot den bak-
grunden ville Övermark ka-
pellförsamling vara med och 
fira Finlands 100 års jubi-
leum tillsammans med fol-
ket i byn och alla tillresan-
de tjärdalsbesökare.

19 föreningar i byarna 
Övermark och Yttermark 
deltog i tjärbränningspro-
jektet. En organisations-
kommitté tillsattes med Li-
ons som drivande kraft. Även 
kapellförsamlingen blev till-
frågad om vi ville delta. Vi 
svarade genast ja för var 
skulle kyrkan vara om inte 
mitt i byn. Och under tjär-
brännarveckan verkade det 
som hela byn var på väg att 
flytta upp till Högåsen, som 
är Övermarks sport- och fri-
luftscentrum.

Stöd för flyktingar
Tjärbränningen startade 
onsdagen den 12 juli och av-
slutades 19.7. Kapellrådet 
beslöt att öppna en kaffe-
stuga vid dalen med ett ser-
veringstält för vila, samtal 
och samvaro där man sam-

tidigt kunde följa händel-
serna vid tjärdalen. Byns 
spelman Håkan Juthman 
bidrog till trevnaden med 
att spela andliga sånger på 
sitt dragspel i tältet. Vi ha-
de bakat tjärbullar till kaf-
fet och fick baka till så gott 
som varje dag. Rispiroger 
med äggsmör hade också 
god åtgång.

Kapellrådet hade beslu-
tit att eventull vinst från 
försäljningen skulle gå till 
diakonin inom Övermark 

församling och till stöd för 
flyktingar som ännu vän-
tar på uppehållstillstånd. 
Församlingen har även ti-
digare stött ungdomar från 
Afghanistan som deltagit i 
Övermark RK lokalavdel-
nings klubbverksamhet på 
Högåsen.

Biskop och barnkör
Tjärdalsveckans höjdpunkt 
blev den fälthögmässa som 
hölls söndagen den 16 ju-
li. I högmässan medverka-

de biskop Björn Vikström, 
kyrkoherde Tom Ingvesgård 
och kaplanerna Marcus Ja-
kobsson och Ulf Sundqvist 
samt en festkyrkokör och 
barnkör. Under högmäs-
san fanns det cirka 450-
500 personer på området 
som kunde lyssna till hög-
mässan i festtältet eller vid 
omkringliggande marknad. 
Kyrkan var där den skulle 
vara – mitt i byn!

 ¶ BirGitta eklunD, MeDleM i 
ÖVerMark kapellråD

byn samlades när tjärdalen i Övermark tändes för att fira Finlands 100 år.

I MIN
FÖRSAMLING

övermark kapellråd öppnade kaffestuga för samtal och 
samvaro. Här är det en av kaffestugans värdinnor, Heddy 
Norrgård, och hennes barnbarn som står i luckan.

Bred Humlefestival
Konst- och musikfestivalen 
Humlefestivalen satsar stort i 
år med ett brett program. På 
festivalen som ordnas 11-13 
augusti i Monäs, Nykarleby, 
uppträder den världskända 
dansaren och koreografen 
Alpo Aaltokoski med dans-
föreställningen ”Ali & Alpo”. 
Dansen är en dialog mellan 
Aaltokoskis finska nutids-
dans och irakiske musikern 
Ali Alawads traditionella ara-
biska musik som framförs 
som videoprojektion. 

Konstnärsduon Maria 
Westerlund och Therese 
Sunngren-Granlund fram-
för en performance där de 

vill visa på den tystnad som 
sänkte sig över många av de 
finska män som deltog i kri-
get. 

Festivalens bredd syns 
även i musikutbudet. På 
festivalens scener hörs i år 
bland andra Micke Allén, 
Jan ”Jacke” Jacobsson, Ke-
bu (Sebastian Teir), A Tree-
house Wait och DJ Vigify. 
Festivalen är barnvänlig och 
Cirkuskalaset ser till att sto-
ra som små får prova på nya  
cirkustrix. Mer information 
och biljetter: www.humle-
festival.fi. Arrangörer: SBFU 
och ett gäng frivilliga.

 ¶ liisa MenDelin

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!
Tidningen trycks på ett 

finländskt miljömärkt papper 
som till största delen 

består av returpapper.
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
Nyutexaminerad sjukskötare 
som studerar vidare önskar 
hyra etta i Hfors, fridalassus@
hotmail.com, tel. 040 725 5327.

Bostad i Åbo med 3 sovrum
för lektor med 2 barn.
St:Karins och Pargas kunde
vara alternativ.
Tfn 0500-864 907
eller
peter.bjorkroth@novia.fi

Lärarstuderande 22 årig flicka
önskar hyra en etta eller en
mindre tvåa i centrum av
Vasa.
Tel: 0503556006

Rökfri och skötsam 20årig
flicka önskar hyra lägenhet i
Åbo. Blivande
biovetenskapstuderande.
Lägenhet önskas från 1.9 eller
tidigare enligt
överenskommelse.
Kontakt per tel:
0409357202/Emmy

Etta eller tvåa önskas hyras i
Helsingfors från och med
augusti/september. Jag är en
blivande
fysioterapeutstuderande från
Åland. Jag är lugn, skötsam
och kommer spendera en
stor del av min tid på att
studera samt att vara
trampolin tränare. Tel.
040-7506291
Nås lättast via mail:
Tobiasskog98@gmail.com

Studerande söker bostad i
närheten av Arcada! Maxhyra
ca 400€.
Tel.0400131001/mail:ronja.nu
mmelin@gmail.com

Skötsam österbottniska med
studieplats på Arcada (första
vårdare) söker bostad från
augusti. Tel.045-2462868

Sökes femrummare till 4
skötsamma åländska killar
som fortsätter studierna på
Hanken nu i höst. Gärna
någorlunda nära skolan.
Tel:0405941104

Nyutexaminerad ekonom
magister söker bostad i
Helsingfors, högst 30 minuter
från centrum. Max hyra: 700
eur/mån.
Tel. 044 0300 538

Skötsam ung man från Åbo
inleder studier vid Aalto
universitet och söker bostad
1rum+kök i Esbo-Helsingfors
fr.o.m 1.9.2017. Vänligen
kontakta Lukas, tel. 045
1106101

Önskas hyra en etta i Åbo
fr.o.m augusti.
Jag är en 21.årig student. Rök
och spritfri
Hyran önskas vara runt 250.
0505296654
jecca.grano@gmail.com

Två unga vuxna män, med
rumsren hund, söker lägenhet
för kompisboende nära
arabiastranden, Hfors, fr.o.m
1.9. En av oss jobbar och
andra studerar.
Tel. :0407469362.

Två systrar och en katt vill
hyra lägenhet i Helsingfors
med 3 rum och balkong. Max.
hyra 1300 euro. Tel: +35845
342 8771/Jenny

Skötsam, rök- och djurfri
ÅA-studerande önskar hyra
lägenhet i Åbo.
Tel. 050 32 77 161

En liten familj: 2 vuxna,
1(snart 2) barn+ hund, önskar
hyra 3-4r +kök, i
Borgå+omnejd. Helst
egnahemshus, parhus eller
radhus med gård. 850€/mån,
önskas hyra fr.o.m. 1.9.
Tel.0465459868/Joni

Tre skötsamma flickor &
blivande Tölö gymnasium
stud. letar efter en billig
trerummare i H:fors. email:
vivi.johansson@live.fi

Önskas hyra etta eller liten
tvåa i Åbo, fr.o.m. september.
19-årig flicka från Vasa
påbörjar
samhällsvetenskapliga
studier vid Åbo Akademi.
Skötsam, ansvarstagande
och rökfri.
Linn, tel. +358505731812
eller Peter, tel.
+358504084284

Ungt par, doktorand och ekon.
magister, önskar hyra
lägenhet i Helsingfors med
omnejd. Vi är skötsamma,
rökfria och har inga husdjur.
Tel: 050-4924025

Hej!
Jag heter Mattias Lindberg.
Jag är 20 år gammal och
kommer från Åland och jag
söker bostad i Helsingfors. Jag
börjar mitt andra år på Arcada
till att bli förstavårdare. Jag är
rökfri och djurfri. Jag är lugn
och söker en bostad att
kunna fokusera på mina
studier.
Tel.+3584573433824
Mail:
mattiaslindberg02@gmail.co
m Nyinskriven manlig stud vid

ÅA söker etta/tvåa i Åbo
fr.o.m. aug/sept. Gärna
hyresgaranti o långvarigt
kontrakt. Icke rökare, inga
husdjur. Snygg o pålitlig ung
man. Ring 045-6712338

UTHYRES
 2r+k uthyres i gröndal, Esbo.

Ledig fr.o.m. 2.9. Hyra: 780€.
Tel: 040-7536788

Möblerad tvåa i Munksnäs,
6 mån. från 1.9.
Tel: 040-7342806

Nyrenoverad etta i centrala
Ingå. Hyra 485 €
Tel. 044-755 5692

Tvåa, 57 m², uthyres i Vasa.
Bilplats ingår. Hyra: 680
e/mån. Tel. 0407323190

Radhuslgh i Esboviken, 4 r,k,
2 badrum + gård . Bastu i
huset. Ledig inom sept.
Passar även 3 stud. Buss
direkt till Kampen , Esbo och
Otnäs. 041-4551050

TJÄNST SOM  
LEDANDE SJUKHUSPASTOR

Vi söker en ledande tjänsteinnehavare för 
sjukhussjälavården i Esbo församlingar. 
 
Ansökningstiden löper ut den 20 augusti 
2017. Ansökningsannonsen finns i sin 
 helhet på adressen
www.espoonseurakunnat.fi/tyopaikat.

LEDIGA TJÄNSTER

K O N S T E N S  F R E D A G
T A I T E I D E N  
P E R J A N T A I
18.8.2017

W W W . K O N S T R U N D A N . F IW W W . K O N S T R U N D A N . F I

Konstfestival för hela familjen, bl.a. i 
Borgå, Ekenäs, Jakobstad, Kimito, Malax, 
Mariehamn, Pargas och Vasa. 
Programmet finns på hemsidan.

Ö P P N A  A T E L J É E R
A V O I M E T  A T E L J E E T

19–20.8.2017
KL./KLO 11–17

MERIVEDESTÄ JUOMA- JA TALOUSVESI  
 

Paketti sisältää / I paketet ingår:
•   Merivesilaite / Avsaltningsanläggning
      Rolux 100 (teho/kapacitet 100 l/h)
•  Esisuodatinyksikkö 20” sis. suodattimen/
      För & finfilterhus 20” inkl. filter
•  Puskurisäiliö / Bufferttank 320 l
  

•  
Mineraalisuodatin/ Mineralfilter

•  Merivesipumppu / Råvattenpump
•  Jakelupumppu / Distributionspump
•  Merivesikori / Havsvattenkorg

Pieni Itämeripaketti / Lilla Östersjöpaketet

UV-valo mikrobeja vastaan / UV-ljus mot mikrober
•  

DRICKS- OCH HUSHÅLLSVATTEN DIREKT UR HAVET

Oy Jomi-Trading Ab, Oravannahkatori 1, 02120 Espoo / Esbo      
Mikael Hjort  040 5201899   I   John Oiling  050 540 9337

WWW. JUOMAVESI. FI

 

9 800 €9 800 €

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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OPINION INFORMATION

Är fotboll lika 
bra som mission?

jag är nog den sista som borde skri-
va om fotboll, patologiskt ointresse-
rad som jag är av spelet. Men med 
en man, två söner och en måg som 
är mer än fotbollsfrälsta har jag inte 
undgått att snappa upp ett och an-
nat under årens lopp.

Den senaste matchen jag såg live var för några 
år sedan. En final i Africa cup i Helsingfors, Se-
negal mot Kenya, tror jag det var. En av sönerna 
var tränare för det sene-gambiska laget, och be-
tedde sig som tränarna jag sett i tv, där han vand-
rade nervöst fram och tillbaka. 

Sonhustrun ringde och frågade, mamma vad är 
ställningen? Ähum, jag gav telefonen till bänk-
grannen Da Costa, jag hade mera följt med barn-
barnet och hans kusin framfart på sidoplanen när 
jag inte kollade in tränarsonen. Det kan hända jag 
missade några mål. 

Från den fotbollscupen minns jag gemenska-
pen på läktaren. Afrikanerna bjöd den äldre ”ma-
man” på kaffe och goda bullar, samtalade, trum-
made och levde med i spelet. Då slutsignalen lju-
dit och segraren var utsedd, hölls tacktal till del-
tagarna. 

- Tack för gemenskap och broderskap, för sta-
den Helsingfors välvilja att erbjuda cupen spel-
tid på planen. Vi har spelat mot varandra i blo-
digt allvar, efter denna match är vi fredens brö-
der som delar en fantastisk upplevelse. Låt oss 
dela med oss av vår upplevelse till våra lands-
män och till finländarna.

en annan fotbollshändelse, som berörde mig i 
sommar, har också rötterna i Afrika. I en nyhets-
sändning visades ett inslag om laget FC Vito från 
Tanzania som deltog i Helsinki Cup. Pojkarnas 
spelglädje väckte mitt intresse för sportinslaget. 
Dansstegen ”fotbollörerna” lockade fram en rejäl 
dos igenkännande. Liikunnan Kehitysyhteistyö, 
Liike ry, berättar att laget sedan år 2000 deltagit 
i Helsinki cup. Laget väljs ut av lärare och elever 
tillsammans hemma i Tan-
zania. Vartannat år kom-
mer ett flicklag, vartannat 
ett pojklag. 

Liike ry står inte bara för 
fotbollsresan, de är också 
faddrar för eleverna och 
förutsätter att de deltar i 
skolarbetet där hemma, 
varje dag. Annars blir det 
ingen fotbollscup. Det är 
viktigt att också flickorna 
deltar. De kommer in på 
ett maskulint område och 
lär sig att de kan klara sig på ”manliga” områden. 
De får bättre självkänsla. Sportinslaget fortsatte. 
Tankarna gick till påverkansarbete, fredsarbete, 
möjlighet till skolning för fattiga barn i Tanza-
nia, arbete för jämlikhet. I allra högsta grad mis-
sionstermer. 

Fadderarbete lönar sig alltid, både för fot-
bollsentusiaster och oss som är måttligt intres-
serade. I sommarsvalkan funderar nu en gammal 
missionär, kan fotboll verkligen vara lika viktigt 
som missionsarbete i arbetet för en jämlikare och 
fredligare värld. Det verkar nästan så.

Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.

”Kan fotboll 
verkligen vara li-
ka viktigt som 
missionsarbe-
te i arbetet för 
en jämlikare och 
fredligare värld.”

INKAST ANN-KATRIN STORE RELIGIONER SVAR

Om ateism
En insändare (KP nr 24) be-
rättade om ett möte mellan 
en präst och en icke-troende 
professor under en tågresa. 
Efter långa diskussioner om 
trosfrågor framförde prästen 
sin beundran över ateistens 
starka tro att inte tro.

Vi stämplar ofta perso-
ner som inte godkänner 

den kristna tron som tro-
ende ateister. Samtidigt är vi 
stolta över att vara ateister i 
fråga om världens alla övri-
ga religioner, utan att kän-
na till dem.

Henrik sjöberg
Grankulla

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

KOLLA VÅRA TORKVILLKOR!!

Bränsletjänst Kent 
66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

Tanka ny energi inför hösten…

Anmälningar till höstens coachutbildningar görs nu,
allt från grundkurser till internationell certifiering (ICF).
(Hangö – Helsingfors – Solvalla – Norrvalla – Mariehamn – Vasa)

Information om kursinnehåll och datum: coachcompanion.fi
Anmälan/frågor: info@coachcompanion.fi
Ring: Tom 050 381 4737

Christine 045 847 0443

VÄLKOMMEN!

FÖRMÅNLIGA FÖNSTER 
till radhus, höghus, industrihallar 

...och alla andra byggnader! 
 

                
 
 
   
 
 

 

 
                                
 
 

NYA FÖNSTER till radhus, 
höghus, industrihall ... 

Kontakta vår  
projektförsäljare Rainer Renkonen. 

Med hjälp av hans mångåriga erfarenhet av 
branschen går fönsterbytet galant från 

planering till montering! 
 
 

 

                         
                                

 

 

 
 
 
 
          

   
         
        
 

                                
         

                                         

 

 

 

 

 

          

 

         

        

 

    

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projektsäljare Rainer Renkonen 
med lång erfarenhet av fönster är  
redo att hjälpa Er med hela processen  
från planering till slutlig montering.   
Kontakta honom redan idag! 

   Tel. 050-5362624    
   rainer.renkonen@exellent.fi 

 

www.exellent.fi 
Karlebyv. 115 
0400-340 093 

 

Tegelbruksgatan 47,

för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i
Österbotten. Hjälp vid uppgörande av testamenten 
och donationsbrev. 
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520
Jakobstad 020 7815 360

www.ingsva.fi

Allt detta och mycket, mycket mer... 
Ta kontakt med oss för mer 

information eller om du vill boka!

Höstens resor ut i Europa: 
Matresa till Italien med Tareq Taylor 14-20.9
Pärlor i Kroatien och Bosnien  15-22.9
Ö-kryssning deluxe i Adriatiska havet 20-27.9
Biarritz-Cognac-Normandie  30.9-7.10
Ligurien, Italienska rivieran  1-8.10
Makarska rivieran, Kroatien  6-13.10
Calpe – Costa Blanca, Spanien 15-29.10
Almuñécar, Spanien  22.10-13.11
Klassiska Sorrentohalvön och Rom 23-30.10
Almuñécar, Spanien 
*Avresa 22.10 – 23 dagar
*Avresa 11.11 – 19 el. 20 dagar

Japan 8 dagar   7-14.10
Beijing 8 dagar   11-18.11

VÖRÅ 
GRANIT AB
Gravering, puts o. 

förgyllnig av 
gravstenar samt 

förmedling av nya 
gravstenar.

Tel. 0500-362109



En präst sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han avslutade m
ed orden: –

 Hej då och hoppas ni blir bättre. –
 Tack det sam

m
a, svarade patienterna.

NÄSTA VECKA möter vi den silverfärgade enhörning som fick 
många att höja på ögonbrynen i Åbo domkyrka i maj.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi

När sommaren 
öppnar upp för 
resor, öppnar kyr-
korna upp dörrar-
na. Guiden Matilda 
Wikström i Sibbo 
tog med mig på 
ett möte med en 
förgången tid.

TEXT OCH FOTO:  
HANNA BJÖRKLUND

Kullerstensgolvet fångar  min 
blick medan jag går till en 
bänk och slår mig ner. Jag är 
lite för tidigt på plats i Sibbo 
gamla kyrka, en av vägkyr-
korna i Finland, byggd i mit-
ten av 1400-talet. Medan jag 

inväntar Matilda Wikström, 
som guidar besökare under 
sommaren, får jag en stund 
att ta in platsen. Det är stil-
la, svalt och dunkelt och den 
medeltida känslan är stark. 
Jag föreställer mig livet förr 
och vilka historier kyrkan 
kan berätta, men tankarna 
avbryts när Matilda stiger 
in och börjar visa mig runt.

Inger äkthet
Hon berättar att kyrkan var 
katolsk  innan reformationen 
och efter att byggnaden res-
taurerats har den nästan åter-

fått sitt ursprungliga skick. 
Det enda jag ser som vittnar 
om en modern tid är bro-
schyrer, filtar, sittunderlag 
och psalmböcker. Vi går till 
predikstolen som är ett av 
de mest utsmyckade före-
målen. Ögonen sveper över 
detaljerna i guld. Jag urskil-
jer lejon, lärjungar och vin-
druvsklasar. Det finns ing-
en  mikrofon, vilket jag anat. 

– Det finns bara ett eluttag 
och ingen värme i kyrkan, 
förklarar Wikström.

Trots det hålls gudstjäns-
ter på sommaren och ibland 
på vintern och jag fascine-
ras över den äkthet kyrkan 
inger. 

Minnen för de döda 
Framme i kyrkan sträcker 
sig ett fönster mot taket och 
framför hänger ett stort tri-
umfkrucifix. Fönstret kas-
tar ljus över altaret och be-

lyser kyrkans hjärta. 
- Krucifixet är det äldsta 

föremålet här och är smidet i 
Finland, berättar Wikström. 

På vänster sida om alta-
ret hänger ett epitafium, 
en minnestavla för en avli-
den,  dekorerat med änglar, 
Adam, Eva och Jesus.

– Det är tillägnat kyrko-
herden Lars Pampineus och 
symboliserar uppståndelse, 
berättar Wikström.

På andra sidan altaret 
hänger ett vapen med mör-
ka färger, med ett svart slott 
i mitten och delar av en rid-
darutrustning ovanför. Två 
liknande vapen pryder väg-
garna på andra ställen i kyr-
kan. Wikström förklarar att 
de är begravningsvapen från 
1600- och 1700-talet. De 
bars under processionen för 
att hedra adelsmän och ger 
verkligen intryck av ståtliga 
och prydliga begravningar. 

Bevarade straffmedel
Vi fortsätter in i vapenhuset 
och där ser jag ett föremål 
på golvet som ser otäckt ut. 
Det är en rustik stock med 
två hål. 

– Fotstocken köptes för 
tre rubler år 1822. De som 
hade för prålig klädsel eller 
var skyldiga till nattsudd, 
det vill säga hade sprungit 
ute sent på nätterna, spän-
des fast med fötterna i stock-
en för att skämmas, berättar 
Wikström. 

Därefter visar hon en svart 
och sliten skambänk med 
två våningar, placerad mitt 
i kyrkan. 

De som hade begått värre 
synder fick sitta högst upp 
och för att förnedras full-
komligt satt de vända mot 
församlingen. 

Ett främmande lugn
I konstväg finns även myck-

et att se och det krävs skar-
pa ögon för att lägga märke 
till alla målningar i kyrkan. 
Takvalven pryds av solbil-
der, stjärnor, djur och livs-
träd, väggarna av invignings-
kors och hedniska målningar 
som senare fått kristna tolk-
ningar. 

När jag stiger ut genom 
kyrkporten känns det som 
att jag varit i en annan värld. 
Kyrkan är så långt ifrån det 
moderna, stressiga samhäl-
le vi lever i i dag. Ett slags 
främmande lugn har lagt sig 
över mig. Jag är en upplevel-
se rikare och historiskt mer 
bildad när jag sätter mig på 
bussen tillbaka hem. Tänk 
att medeltiden kan vara så 
långt borta men ändå så nä-
ra.

Sibbo gamla kyrka är en av vägkyrkorna i 

Finland. Vill du besöka en av dem? Kika in 

på tiekirkot.fi

Ett kliv in i medeltiden

”Tänk att medel-
tiden kan vara så 
långt borta men 
ändå så nära.”

sibbo gamla kyrka byggdes år 1450-1454. 

matilda wikström sommarjobbar som guide i Sibbo gamla kyrka och bjuder besökare på historiska resor. triUmFkrUciFixet är kyrkans äldsta föremål.


