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”I dag har också 
biskopskollegiet 
fått finna sig i 
att telefonnum-
ret till ärkebis-
kopen går hett 
när det gäller.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkans nya 
ansikte utåt

ärkebiSkopSSpekulationerna tog med 
ens fart på allvar mitt i högsomma-
ren i och med Kari Mäkinens besked 
om att han önskar gå i pension redan 
som 63-åring.

Att det skulle bli aktuellt snart är 
ingen hemlighet. Men med tanke på 

att många biskopar valt att sitta betydligt längre 
än så är det säkert lite oväntat för en del. Biskops-
kollegan Samuel Salmi från Uleåborg fyller till ex-
empel 67 nästa år.

Det finns säkert många orsaker till att Mäkinen 
har fattat sitt beslut. Men det är helt klart att det 
offentliga slitaget på ärkebiskopen för Finlands 
evangelisk-lutherska kyrka numera är mycket 
stort. Snabbt vänds blickarna åt det hållet när det 
gäller att tycka till om existentiella eller moraliska 
frågor. Ibland rent av onödigt snabbt. Andra gång-
er – som till exempel i den fortgående flyktingde-
batten – välkommet som en motvikt till det poli-
tiska och ekonomiska etablissemangets priorie-
ringar. Helt klart är ändå att den individ som ska 
hantera ämbetets krav ställs inför en press, som 
tidvis måste vara omänsklig.

i kYrkanS moderna historia anses emeritus John 
Vikström ofta som den första mediala ärkebisko-
pen. Han gjorde sig tillgänglig för medierna, ut-
talade sig i klarspråk och förstod och respektera-
de deras sätt att arbeta – vilket i sin tur ledde till 
en respekt från deras sida. Ställvis var han så pass 
omtyckt att det ledde till spänningar i biskopskol-
legiet, eftersom den klassiska synen på ärkebisko-
pen dittills handlat om att vara primus inter pares: 
den främste av bröder. Det framhölls att kyrkan 
inte var ett aktiebolag med ärkebiskopen som vd.

I dag har också biskopskollegiet fått finna sig i 
att telefonnumret till ärkebiskopen går hett när 
det gäller. De andra biskoparna tillfrågas oftast på 
grund av sina personliga mediala talanger eller 
kända åsiktspositioneringar.

Just det här gör också att startfältet bland ärke-
biskopskandidaterna är ojämnt redan från bör-
jan – för det är bland bisko-
parna den nya ärkebiskopen i 
regel väljs. De som synts mer 
i offentligheten, blivit tillfrå-
gade, är naturligt nog också 
starka favoriter.

Det är därför den sympa-
tiska Esbobiskopen Tapio Lu-
oma, den energiska Kuopi-
biskopen Jari Jolkkonen och 
Borgå stifts ärligt reflekteran-
de Björn Vikström snabbt lyf-
tes fram som möjliga efterträdare i spekulationer-
na.

Vikström är kanske den som allra mest har om-
famnat de sociala mediernas möjligheter att tala 
direkt till sina lyssnare, och följaktligen har han 
också i det här fallet valt att öppet meddela via 
sin Facebookprofil att det inte har ingått i hans 
planer att ställa upp. Men han stänger inte dör-
ren utan tillfogar att varje biskop nu får rannsa-
ka sig. Det hela handlar också om hur kandidat-
fältet ser ut. Det är med spänning vi inväntar hur 
det subtila valracet utvecklar sig under de kom-
mande månaderna.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Vi får stiga in i 
ett sammanhang

Martin Modéus är optimistisk.
– Det är oerhört spännande att va-

ra en bedjande och sökande männis-
ka i Svenska kyrkan i dag, säger Modé-
us som prästvigdes 1986 och varit biskop 
i Linköping sedan 2011.

I det biskopsbrev han skrev förra året, 
Levande tillsammans med Kristus, beskriver 
han sju rörelser som han tror behöver ske 
i församlingarna i dag. På frågan om vil-
ka de största utmaningarna för Svenska 
kyrkan är i dag svarar han genom att be-
skriva två av rörelserna.

– För det första behöver vi göra rörel-
sen från missmod till hopp. Vi är väldigt 
goda på att berätta missmodets berättelse 
om oss själva. Och det är ganska onödigt. 

Han säger att det är så lätt att glömma 
bort att se det goda man har. 

– Vi har massor av människor som vill 
vara med i kyrkan, människor som bär i 
bön, som vill studera Bibeln tillsammans 
och vara kyrka i vardagen. Men vi måste 
lära oss att se det.  

En gång när han besökte en försam-
ling frågade han dem om gudstjänstlivet. 
Svaret han fick var: ”Det är utdött, vi har 
inget gudstjänstliv.” 

– Efter några följdfrågor visade det sig 
att de ändå hade en ekumenisk musik-
gudstjänst som fyllde kyrkan en gång i 
månaden. De trodde att gudstjänsten var 
död, men det visade sig att församling-
en hade ett mycket starkt gudstjänstliv. 
Men de såg det inte. De hade blivit vana 
att berätta missmodets berättelse. 

En överlevnadsfråga
Han säger att vi måste lära oss att tacka 
Gud för det som Gud ger.

– Där börjar det växa. Det har jag sett 
och det är jag övertygad om.

Den andra rörelsen han nämner är re-
san från uppdelning till generationsöver-

skridande verksamhet.
– Oftast när jag talar om det här blir 

människor jätteglada. Det är roligt att få 
arbeta där generationer möts. 

Han kallar det här för en överlevnads-
fråga.

– Vi måste bejaka både unga och gam-
la. Vi ska inte beakta varkendera som ett 
verksamhetsområde, utan som levande 
medkristna av olika åldrar. När vi har löst 
den här utmaningen har vi löst väldigt 
många av kyrkans andra utmaningar.

Det har gått sjutton år sedan Svens-
ka kyrkan skildes från staten. Martin 
Modéus säger att man på ett sätt kan se på 
Svenska kyrkan lite som en sjuttonåring.

– Alla som haft en sjuttonåring hem-
ma vet vad de håller på med. Bråkar med 
sin bakgrund och söker sin identitet. Men 
det är egentligen hoppfullt, och tyder på 
en god framtid.

Svaret på självupptagenheten
När Martin Modéus besökte de finlands-
svenska kyrkodagarna i Åbo tidigare i år 
talade han bland annat om människans 
påtvingade självupptagenhet.

– Självupptagenheten är mänsklighe-
tens tragedi i en värld som inte känner 
nåden. Människor i dag blir utelämna-
de till att skapa sitt eget liv, att vara sitt 
eget varumärke, att designa sig själva ge-
nom konsumtion. Samhället påstår att vi 
har allting i vår egen hand. Till en början 
kan det låta generöst, men i förlängning-
en blir människan oerhört ensam i det.

Han säger att det är en befrielse att in-
te ensam behöva bära bilden av sig själv.

– Gud har redan skapat oss, vi behö-
ver inte skapa oss själva. Det är Kristus 
som definierar oss. Man kunde säga att 
nåden är svaret på självupptagenheten. 
Se bara på Luther – när han väl fann nå-
den gav den honom kraften att släppa ta-

get om sig själv, och nå ett djupare skikt 
i tillvaron. 

Luther talade också om ”det främman-
de ordet”, om vissa saker som vi inte kan 
säga till oss själva.

– Till dem hör ”Du är förlåten”, ”Du 
har ett värde”, ”Du vilar i min nåd”. Det 
finns saker som måste sägas till oss uti-
från. Det ligger en oerhörd kraft i det att 
Gud säger detta till oss.

Martin Modéus tror att sociala medi-
er ofta riskerar förstärka vår tendens till 
självupptagenhet.

– Jag vill inte kritisera de sociala medi-
erna som sådana, som man kan använ-
da till att skapa både enhet och gemen-
skap. Men jag tycker att man kan säga 
något om hur de kommit att användas i 
vår kultur. Med det vill jag inte heller sä-
ga att det var bättre förr – självupptagen-
heten blommar fram också i Bibeln. Ta 
bara berättelsen om Kain och Abel och 
den sårade stoltheten över prestationen 
som ett exempel. Det här lever vi med 
som människor – och det ska vi gå med 
till Kristus.

Sammanhangets tro
Inte heller vår tro behöver vi bära själ-
va, säger Modéus.

– En av de goda sakerna i lutherska 
kyrkan är att den ser att tron är sam-
manhangets tro och inte bara individens 
tro. Jag får stiga in i ett sammanhang, jag 
behöver inte producera den tron och bä-
ra allt själv. 

Ibland är man den som är med och 
drar, som stärker andra och ibland är 
man den som får åka med. 

– I en individualistisk värld kan orden 
om tron kännas kravfyllda. I det sam-
manhanget är församlingen oerhört vik-
tig: den är en plats där vi kan vila oss i 
tron.

En av de saker dagens samhälle påstår är att vi har 
allting i vår egen hand. 
– Till en början kan det låta generöst, men i förläng-
ningen gör det människan oerhört ensam, säger fem-
barnspappan, författaren och biskopen Martin Modéus.

TEXT & FOTO: CHRISTA MICKELSSON

PROFILEN: MARTIN MODÉUS  
”Svenska kyrkan är som en sjuttonåring som  
bråkar med sin bakgrund och söker sin identitet.”
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Laestadianer möttes i Kållby 
VäckelSerörelSer. Senas-
te helg samlades laestadian-
erna till sommarmöte i Kåll-
by i Pedersöre. Boris Mård 
som är ordförande för Kåll-
by Fridsförening är nöjd bå-
de med arrangemangen och 
uppslutningen. 

– Det är alltid svårt att 
uppskatta besökarmängder, 
men jag tyckte det var lite 
mer folk än vanligt på lördag, 
vilket till viss del kanske be-

rodde på det varma och skö-
na vädret, säger Mård. 

Men någon brist på besö-
kare var det inte heller de öv-
riga dagarna, även om sön-
dagen inleddes med regn.

– En nyhet för i år var att 
vi hade högmässa med natt-
vard på söndag kl. 10. Vi hade 
räknat med cirka 350 natt-
vardsgäster, men det kom 
nästan 200 fler än så. He-
la sommarmötet var nog en 

välsignad tillställning, säger 
Boris Mård.

Totalt räknar Mård med 
att någonstans mellan 4 000 
och 5 000 personer besök-
te sommarmötet som höll på 
från torsdag till söndag. För 
att få ett så pass stort ar-
rangemang att flyta friktions-
fritt krävs naturligtvis en hel 
del talkoinsatser.

– Stora delar av förening-
en är engagerade i det här. 

Jag uppskattar att det nog är 
600–700 frivilliga som hjäl-
per till här under mötesda-
garna.

Sommarmöten i Kåll-
by är en tradition som har 
anor ända tillbaka till början 
av 1930-talet. Tidigare hölls 
mötena vid samlingshuset, 
men sedan Flynängens bö-
nehus stod klart i början av 
1990-talet har mötena ar-
rangerats där.

– ibland är man den 
som är med och drar, som 
stärker andra och ibland är 
man den som får åka med, 
säger Martin Modéus när 
han talar om vikten av både 
inidividens tro och sam-
manhangets tro.

MARTIN MODÉUS

BISKOP I LINKÖPINGS 
STIFT I SVERIGE, SOM 
HAN BESKRIVER SOM ETT 
”VÄNLIGT,  AVSLAPPNAT 
OCH FROMT STIFT”.

GIFT, HAR FEM BARN SOM 
FLYTTAT HEMIFRÅN.

HAR ETT LITET BIBLIOTEK 
OCH EN LITEN SEGELBÅT.
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Konfirmandarbetet är fortfarande po-
pulärt i Finland – år 2016 deltog nästan 
86 procent av alla femtonåringar i kon-
firmandverksamheten. Ett så högt del-
tagande är unikt i Europa, i Sverige del-
tar till exempel mindre än en tredjedel i 
konfirmandundervisningen. En ny eu-
ropeisk undersökning belyser den fin-
ländska modellens styrkor när det gäl-
ler att involvera unga i kyrkan.

En av dessa styrkor är hjälpledar-
verksamheten. Ifjol deltog över 22 000 
unga i hjälpledarverksamheten, vilket 
är nästan hälften av det totala antalet 
konfirmander. Den starka traditionen 
med hjälpledarutbildning och hjälple-
dare på så gott som varje läger erbju-
der de finländska ungdomarna ett sam-
manhang efter konfirmationen där de 
får känna att de är välkomna och att 
de behövs.

Utan den här verksamheten skulle 
inställningen till kyrkan sannolikt vara 
helt annorlunda, visar undersökning-
en. Attityderna bland unga som står på 
tröskeln till vuxenlivet är skarpt tude-
lade, berättar Kati Tervo-Niemelä som 
är en av forskarna.

– Det är typiskt att de som inte går 
med i församlingens verksamhet efter 
konfirmationen fjärmas från kyrkan. 
De som går med bevarar däremot sin 
attityd eller får en ännu närmare an-
knytning till kyrkan.

Det här syns tydligt i de länder som 
inte har någon klar verksamhet för unga 
efter konfirmandtiden. Tervo-Niemelä 
ger Danmark som exempel: Efter kon-
firmandtiden svarade bara fem till tio 
procent av de danska ungdomarna att 
de var intresserade av att delta i försam-
lingens verksamhet, i jämförelse med 
50 procent för Finlands del.

Som följd av undersökningen har man 
i flera andra länder insett vikten av att 
involvera de unga i konfirmandarbetet 
efter konfirmationen. Både Tyskland och 
Norge har börjat ta modell av den fin-
ländska hjälpledarverksamheten.

Lägrens längd har betydelse
Undersökningen visar också på ett starkt 
samband med längden på konfirmand-
lägren: Ju längre läger desto mer posi-
tivt resultat, oberoende om man tittar 
på om de ungas tro stärkts under kon-
firmandtiden eller intresset för att del-
ta i församlingsverksamheten.

– Gränsen går ungefär vid en vecka. 
Ett läger som är en vecka eller längre är 

Hjälpledarverksamheten bevarar  kontakten

att ha roligt, få 
nya kompisar och 
känna att de blir 
hörda är viktigt 
för att konfir-
manderna ska 
få en positiv bild 
av församlingens 
verksamhet. 
Foto: Arkivbild/
JohAn Myrskog

Ett läger som är 
en vecka eller 
längre är myck-
et mer bety-
delsefullt än ett 
kortare läger.
Kati Tervo-Niemelä

UNDERSÖKNING. Kyrkan i Finland lyck-
as bättre än flera andra i Europa med 
att involvera unga i församlingen, både 
under och efter konfirmandtiden. Hjälp-
ledarverksamheten är en nyckelfaktor.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

mycket mer betydelsefullt än ett kor-
tare läger, säger Tervo-Niemelä.

Undersökningens resultat är därmed 
ett varningens finger för församlingar 
som funderar på att skära ned på lä-
gertiden för att underlätta sin ekonomi.

– Det blir en dyr nedskärning om 
längden på lägren kapas för mycket. Er-
farenheten blir mindre betydelsefull för 
den unga om lägertiden kortas ner till, 
säg, fem dagar. Det blir en mycket mer 
ytlig upplevelse.

Hurudan borde konfirmandtiden vara för 
att unga ska vilja vara med i församlingens 
verksamhet i fortsättningen?
– Det väsentliga är att de unga upple-
ver sig bli hörda och att någon intres-
serar sig för dem och deras egna frågor, 
säger Kati Tervo-Niemelä.

Viktigt är också att konfirmanderna 
har roligt och får nya kompisar – och 
förebilder som visar hur det är att va-
ra med i församlingen. Här kommer 
hjälpledarna igen in i bilden. Under-
visningsmetoder där konfirmander-
na själva får vara aktiva och vara med 
i planeringen har också positiv effekt. 
En sak som Tervo-Niemelä betonar är 
personlig uppmuntran, att någon ber 
den unga komma med.

Ny konfirmandplan ser framåt
Stefan Myrskog är ledande sakkunnig 
vid Kyrkans central för det svenska ar-
bete och har varit med i arbetsgruppen 
för den nya konfirmandplan som trädde 
i kraft i år. Grundtanken är att placera 
konfirmanden som subjekt i centrum.

– Den nya planen är inte en skriv-

bordsprodukt utan bygger på det ar-
bete som görs i olika församlingar, sä-
ger Myrskog.

En lång tradition av konfirmandpla-
ner och försök att utveckla koncep-
tet för konfirmandarbetet är en fördel.

– Finlands styrka är att man här he-
la tiden lyssnar till fältet, följer med vad 
som händer i församlingarna och vilka 
önskemål som finns bland de unga och 
de anställda, säger Kati Tervo-Nieme-
lä som hoppas att den här kulturen får 
bevaras.

Myrskog tror att det sämsta försam-
lingarna kan göra är att nöja sig med 
det som fungerade i går. En uppdate-
rad konfirmandplan kan främja arbe-
te genom att vara i framkant och föl-
ja med vad som händer i samhället, i 
skolan och i ungdomarnas värld. Den 

Bibliska krukor 
upptäckta
Israeliska arkeologer har 
upptäckt 2 000 år gam-
la stenkrukor som ver-
kar bekräfta en del av Bi-
belns berättelse om bröl-
lopet i Kana.

Arkeologerna har upp-
täckt en gruva som pro-

ducerat krukor och skålar 
av kalksten under den ro-
merska eran. Utgrävning-
arna äger rum i Reina i Ga-
lileen, skriver tidningen 
Christian Today.

– Under antiken tillver-
kades de kärl som använ-
des i hushållet främst av 
lera. Men under det första 
århundradet brukade ju-

darna i Judeen och Galileen 
också använda krukor och 
skålar av mjuk, lokal kalk-
sten, berättar arkeologen 
Yonatan Adler, som leder 
utgrävningen, till Christi-
an Today.

Att man använde just 
kalksten har att göra med 
de judiska reglerna om 
renhet. Man ansåg att sten 

inte blev orent lika lätt 
som lergods.

Kalkstensbehållarna fö-
rekommer i Johannes-
evangeliets berättelse om 

bröllopet i Kana. Där står 
det så här: ”Där stod sex 
stora stenkärl för vattnet 
till judarnas reningscere-
monier; vart och ett rymde 
omkring hundra liter.” (Joh 
2:6) Det var dessa kärl Je-
sus uppmanade bröllops-
värden att ösa upp vatten 
i, som han sedan förvand-
lade till vin. 

UTGRÄVNING BIBELN

Yonatan adler leder 
utgrävningarna i Reina.
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FMS söker ny ledare
Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo 
Rissanen går i pension den första november efter 16 
år på posten. Rekryteringsprocessen för en ny verk-
samhetsledare har startat. Den nya verksamhetsleda-
ren ska inleda sitt arbete på senhösten 2017. 

Verksamhetsledaren ansvarar för den övergripan-
de ledningen och utvecklingen av Missionssällska-
pet. FMS meddelar att de söker en person med hö-
gre högskoleexamen, engagemang för kyrkans ge-
mensamma mission samt ledarskapsförmåga.

REKRYTERING MISSION

Hjälpledarverksamheten bevarar  kontakten

kräver också att församlingarna gör 
upp egna planer utgående från yttre 
förutsättningar och den kontext de-
ras ungdomar växt upp i.

Men efter konfirmationen och hjälpisti-
den, vad händer då?
– Det är nog kanske vår akilleshäl, sä-
ger Myrskog. Jag tänker själv att det 
vore bra om allt inte kopplades till 
hjälpledarverksamheten.

Han efterlyser öppna sammanhang 
dit unga får komma och hitta sin plats 
och säger att kyrkan måste knäcka ko-
den för vad en ung människa behöver 
och hitta ett språk som talar till hen-
ne där hon befinner sig i sitt liv och sin 
värdegrund.

– Där har vi en hel del att göra, kon-
staterar han.

EUROPEISK STUDIE

Confirmation, Faith, and Volun-
teerism är den största studie som 
gjorts bland unga i protestantis-
ka kyrkor.
Forskningsprojektet startade 2007 
i sju länder: Finland, Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland, Österrike och 
Schweiz.
20 000 unga deltog i undersökning-
en och materialet samlades i början 
och slutet av deras konfirmandtid.
År 2010 fortsatte projektet med en 
annan studie som pågick i tre års 
tid, från början av konfirmandti-
den till två år efter dess slut. Där var 
även Polen och Ungern med.

 

Beroia bokföring är en bokföringsbyrå i Jakobstad  

som erbjuder tjänster för mindre företag och  

föreningar. Byrån verkar på en kristen värdegrund. 

Kontaktuppgifter finns på www.beroia.fi  

 

 

 

VAL. Ärkebiskop Kari Mä-
kinen går i pension nästa 
sommar, och nu är speku-
lationerna om hans efter-
trädare i full gång. Också bi-
skop Björn Vikströms namn 
nämns i diskussionen. 

TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTO: MAY WIKSTRÖM

Ärkebiskop Kari Mäkinen har 
meddelat att han går i pension 
den 1 juni 2018. Den nya ärke-
biskopen ska inleda sitt arbete 
i början av juni 2018. Den första 
valomgången i ärkebiskopsva-
let går av stapeln torsdagen den 
8 februari 2018.

Meddelandet utlöste genast 
spekulationer om vilka bisko-
par som är starka kandidater 
inför det stundande ärkebis-
kopsvalet. Tidningen Kirkko ja 
kaupunki tippar att Esbobisko-
pen Tapio Luoma är ett starkt 
namn, eftersom han uppskattas 
av olika grupperingar i kyrkan. 
Kuopio stifts biskop Jari Jolk-
konen tippas bli de konserva-
tivas kandidat. Tidningen Ko-
timaa flaggar också för Borgå 
stifts biskop Björn Vikström.

Men är han redo att ställa 
upp? När han får frågan hän-
visar Vikström till sin Face-
book-profil, där han skriver 
så här: ”För egen del kan jag 
ärligt säga att det inte har in-
gått, och inte ingår, i mina pla-
ner att ställa upp. Men samti-
digt brukar ärkebiskopen ofta 
väljas ur biskopskollegiet, och 
då är det naturligt att var och 
en av oss nuvarande biskopar 
åtminstone prövar tanken att 
ställa upp, innan vi ger slutgil-
tigt besked. En avgörande fak-
tor är hur kandidatfältet bör-
jar se ut.”

Ödmjuk och tydlig
Vilket är Kari Mäkinens arv efter åt-
ta år på ärkebiskopsstolen?

– Mäkinen har som ärkebis-
kop blivit ett ansikte för en kyr-
ka som vågar ta ställning i svå-
ra frågor, och kombinerat öd-
mjukhet och tydlighet i utta-
lande som varit kritiska mot 
staten och andra makthavare i 
vårt samhälle, säger kyrkomö-
tesombud Patrik Hagman.

– Det har varit avgörande i en 
kyrka som långsamt men sta-
digt går från att i praktisk om 
än inte i juridisk mening vara  

statskyrka, till en mera själv-
ständig kyrka. Hans ledarskap 
har präglats av vishet, även om 
hans åsikter i vissa frågor irri-
terat en del. Det blir inte lätt att 
ta över efter honom, säger Hag-
man.

Kyrkomötesombud Åsa A 
Westerlund säger att Mäki-
nen är en mycket beläst och 
klok man som inte har något 
som helst behov att framhäva 
sig själv.

– När har uttalar sig har han 
alltid något mycket viktigt att 
säga. Han har framför allt lyft 
fram frågor om utsatta grupper 
i vårt samhälle, vilket har varit 
ytterst viktigt med tanke på ti-
den vi lever i.

Kyrkomötesombud Bo-Gö-
ran Åstrand påpekar att Mäki-
nen genomgående visat att han 
står på den minstas sida.

– Oberoende om det hand-
lat om de fattiga, ungdomar 
med problem eller flyktingar 
har hans röst varit tydlig. Han 
har slagit vakt om alla männis-
kors lika värde och framhål-
lit Jesu omsorg och nåd. Han 
har dessutom vågat gå i dialog 
med samhället och samtidigt 
vara tydlig med kyrkans egen 
integritet.

Och vem sedan?
Patrik Hagman vill inte lyf-
ta fram namn i diskussionen 
om vem som blir följande är-
kebiskop.

– Jag hoppas att hans efterträ-
dare är mera driven av att tjäna 

kyrkan än att själv göra kyrk-
lig karriär.

Åsa A Westerlund hoppas att 
den nya ärkebiskopen är en dip-
lomatisk person som älskar he-
la kyrkan, både människorna 
och kyrkans uppdrag i världen.

– Det är viktigt att den som 
väljs är en god teolog och en 
klok administratör, båda de-
larna behövs. Jag hoppas att 
Kyrkostyrelsens kanslichef 
Jukka Keskitalo skulle ställa 
upp i valet.

Också Bo-Göran Åstrand be-
tonar att den nya ärkebiskopen 
måste vara en god teolog och 
ha gedigen administrations-
förmåga.

– Ärkebiskopen leder många 
av de tunga organen i kyrkan 
behöver ha förmåga att hål-
la kontakt med den världsvida 
kyrkan. Beroende på vad man 
prioriterar kan jag tänka mig att 
vår egen biskop Björn Vikström 
skulle vara teologen för sam-
tiden vi söker, Esbobiskopen 
Tapio Luoma administratören 
med stor förvaltningskunskap 
och Tammerforsbiskopen Mat-
ti Repo den med gedigna eku-
meniska kunskaper och inter-
nationellt engagemang.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har är-
kestiftets präster och lektorer samt 
lekmannaelektorer som utsetts av för-
samlingarna. Utöver dessa har också 
alla kyrkomötesombud och medlem-
mar i stiftsfullmäktige, domkapitlen 
och kyrkostyrelsen rösträtt. Samman-
lagt blir det 1 525 röstberättigade.

”En tydlig och 
anspråkslös man”

det blir inte lätt att ta över efter Kari Mäkinen, bedömer kyrko-
mötesombud från Borgå stift. 

Askola i välsignelsedebatt
Biskop Irja Askola var på plats då ett samkönat pars 
äktenskap välsignades i Berghälls kyrka i början av juli. 
Biskopen bekräftar att hon var med på tillställningen, 
som hon kallar en bröllopsfests ”andliga del”.

– Där följdes de rekommendationer som Helsingfors 
stift kommit med. Det är sannolikt att de festdeltagare 
som var på plats kände att det var frågan om en väl-
signelse, säger hon till Kotimaa.

Askola anser inte att tillställningen stred mot bisko-
parnas tidigare ställningstaganden i frågan.

VÄLSIGNELSE SAMKÖNADE PAR
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– En vän åkte som missionär till Ar-
gentina och jag bestämde mig för att 
ta tjänstledigt från mitt dåvarande 
arbete på  ett barn – och ungdoms-
hem och hälsa på henne. Under ti-
den där såg jag så mycket fattigdom 
och misär att jag kände att jag ville 
göra en insats.  

Så berättar Siw Broman om hur 
hon bestämde sig för att  lämna Fin-
land för att arbeta med barn i Syd-
amerika. 

Första uppdraget  blev som volon-
tär på ett barnhem i Paraguay. Där-
efter var hon i  Finland elva måna-
der och sedan begav hon sig till Bo-
livia där hon bott i tjugotre år nu.  

– Det är trevligt att bo där. Vack-
er natur och människorna är myck-
et vänliga. Men saker som är  själv-
klarheter här är inte självklarheter 
i Bolivia. Klyftan mellan fattiga och 
rika syns tydligt, säger Siw Broman.  

Välsignelse att få ett hem 
Första tiden i Bolivia arbetade Bro-
man på frälsningsarméns barnhem. 
Där bodde även Maria Terceros  som 
placerades på barnhemmet då hon 
bara var ett och ett halvt år. Hon 
är yngst av sex syskon. På grund 
av mycket dåliga livsvillkor kun-

de deras mamma inte ta hand om    
dem och alla barnen placerades på 
barnhem. När Terceros ser tillbaka 
på uppväxten där är hon tacksam.  

– Att få bo på barnhemmet är det 
bästa som hänt i mitt liv. Jag känner 
mig välsignad som fick ett hem, mat 
och studier.  

Faddrar ett viktigt stöd 
 Terceros flyttade ut då hon var fem-
ton år, men före sin artonårsdag 
återvände hon till barnhemmet. 

–Jag gick till Siws kontor och be-
rättade att det snart är min födelse-
dag. Då gick vi och åt glass. Siw frå-
gade hur jag mådde och vi pratade 
om våra liv.  

Då fördjupades deras vänskap 
som är stark än i dag. Efter barn-
hemstiden började Terceros stu-
dera socialt arbete. Faddrar i Nor-
ge som skänkte pengar för studier-
na var viktiga.  

– Det är inte enbart pengarna 
som är ett stöd utan också det att 
någon tror på en. Såklart var peng-
arna viktiga men jag arbetade än-
då vid sidan om. Men att faddrarna 
ville att någon i Sydamerika skul-
le få studera är något jag är oerhört 
glad över. 

Ger barnen kristen grund 
Under tiden Maria Terceros  stude-
rade började Siw Broman och en 
väninna grunda ett eget barnhem. 
Processen att färdigställa det hela 
var inte en dans på rosor.   

– Om jag hade vetat hur svårt det 
är skulle jag inte ha gjort det i dag, 
men med Guds hjälp är allting möj-
ligt. Med pengar från Finland och 
Norge köpte vi  mark och byggde 
allt från grunden. När vi var klara 
tog  det ännu ett år att få barnhem-
met godkänt, berättar hon. 

År 2006 invigdes barnhemmet 
som fick namnet Corazon Gran-
de ,”det stora hjärtat” på svenska. I 
dag har hemmet två hus med rum 
för tolv flickor i varje. Barnen pla-
ceras via barnskyddet  och Broman 
jobbar tillsammans med nio andra. 
Under de elva år som verksamheten 
funnits har barnhemmet tagit emot 
flickor med mycket svåra bakgrun-
der. De har blivit utsatta för sexu-
ellt våld, en del har blivit övergiv-
na och Broman minns speciellt en 
flicka som var så undernärd när hon 
kom till Corazon Grande att hon in-
te överlevt om hon inte fått hjälp in-
om två veckor.  

– Men vi bemöter  dem som vem 
som helst. De får mycket kärlek, 
psykologhjälp och själavård. Bar-
nen växer upp som syskon hos oss. 
Vi lär dem kristna värderingar, går 

i kyrkan, ber bordsbön och har an-
daktsstunder. 

Möter motgångar 
På dagen går flickorna i skola och 
de studerar bland annat till söm-
merskor, kockar, ekonomer och 
tandläkare. Även om flickorna gör  
framsteg och även om Siw Broman 
älskar sitt arbete är det tungt ibland. 

–Det är svårt många gånger ef-
tersom flickorna har svåra erfaren-
heter och har olika symptom som 
kommer fram i uppförandet. Det är 
lätt att tro att de kommer över  trau-
man men i tonåren kommer min-
nen ofta tillbaka. De drömmer om 
en perfekt familj, kan inte vara helt 
lyckliga och inte leva fullt ut. Men 
min Guds-tro hjälper mig när det 
är svårt. Även tanken att mitt arbe-
te är viktigt och att människor tror 
på det jag gör hjälper. 

I nuläget befinner sig Corazon 
Grande i en tuff situation på grund 
av dålig ekonomi och det politiska 
läget i Bolivia.  

– Eurons värde har sjunkit mellan 
tjugofem och trettio procent samti-
digt som priserna på mat har stigit. 
Presidenten Evo Morales vill ock-
så göra det svårare för den privata 
sektorn. Han vill att staten ska äga 
allting. Om Corazon Grande inte får 
flera faddrar är det osäkert om eko-
nomin låter oss fortsätta nästa år. 

Det känns väldigt ledsamt.  

Som mor och dotter  
Siw Broman hoppas att flera done-
rar pengar så att hon ska få fortsät-
ta arbeta med det hon brinner för.  

– Barnhemmet är mitt liv. Jag vill 
att det ska gå bra för flickorna, att 
de ska få ett lyckligt liv och få ett 
gott självförtroende, säger Broman.  

Terceros historia visar hur avgö-
rande en plats på ett barnhem kan 
vara och vart fadderverksamhet kan 
föra en i livet. I dag är hon trettiotre 
år och uppskattar sitt liv.  

– Jag känner mig lycklig. Jag kan 
resa till Finland och Norge och häl-
sa på vänner.  Jag arbetar som lära-
re i engelska och tycker om att ar-
beta med barn. Som socialarbetare 
vet jag ännu inte vad jag vill göra.  

 Genom barnhemsverksamheten 
kommer Siw Broman väldigt nära 
alla barnen. 

– Maria är som en dotter till mig. 
Hon är väldigt kärleksfull, omtänk-
sam, glad och delar sitt liv med mig. 
Både sin  lycka och sorg.  

Maria Terceros tackar ödmjukt 
och berättar i sin tur vad hon an-
ser är  Siw Bromans viktigaste egen-
skaper. 

– Det bästa med Siw är hennes 
stora hjärta. Hon bryr sig om alla 
barn som kommer in i hennes liv 
och jobbar för att göra deras liv bätt-
re. Det är en speciell välsignelse att 
ha henne i mitt liv.

För mera information och eventuella 
bidrag kontakta Gunilla Boxberg-Wide 
0503477707 eller besök www.corazong-
rande.org

Barnhem ger framtid
maria terceroS och Siw Bromans vägar korsades i Bolivia. Idag har de en stark vänskap och berättar om barnhemmen som har gett mening i deras liv. 

”Att få bo på barnhemmet är det bästa som hänt 
i mitt liv. Jag känner mig välsignad som fick ett 
hem, mat och studier.”
Maria Terceros

Siw Broman och Maria Terceros har båda fått 
erfara betydelsen av barnhemsverksamhet. 
Terceros som barnhemsbarn och Broman som 
grundare av Corazon Grande.

TEXT OCH FOTO: HANNA BJÖRKLUND
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om Vi Vidgar vad som är att skapa bred-
dar vi samtidigt för en kreativitet i kyr-
kan som saknas idag. 

Om vi tänker oss att också de som ba-
kar bullarna till kyrkkaffet skapar, att al-
la martor fyller en plats, att man skapar 
då man tillexempel bakar, förskjuts vår 
begränsande tanke på vem det är som 
ska få applåderna.

Han som spelar trumpet, till exem-
pel, nämns ofta vid namn. Hon som ba-
kar kakorna till kyrkkaffet är däremot 
anonym. 

Den ena hörs och får applåder, den 
andra skapar själva förutsättningen för 
brödet som bryts men nämns inte. Ald-
rig blir församlingarnas snedvridna syn 
på skapande så skevt som just när det 
gäller trumpeter och bullar.

En försynt fråga (men kanske den in-
te kan vara försynt, för då hörs den in-
te bland alla trumpeter och körer): In-
te är det väl så simpelt, att man i kyr-
kan inte hör dem som inte hörs mest? 
Inte är det väl så att man i kyrkan mås-

te ha en trumpet, en orgel eller en sång-
röst för att höras? 

Att de som hörs mest, de som rent fy-
siskt tar mest plats i det gemensamma 
kyrkorummet, får all plats?

Tänk om man i samband med den av-
slutande lovsången i högmässan fick gå 
fram och måla på stora pappersark längst 
fram i kyrkan? Självklart skulle det va-
ra ovant och till en början pinsamt, men 
inte mera pinsamt än det är under varje 
högmässa är för alla dem som inte kan 
uttrycka sig med musik.

Tänk om en skrivgrupp i församling-
en skulle vara lika självklar som en kyr-
kokör?

Tänk om hon som glaserat mockaru-
torna skulle få ett namn?

den kreatiVitet som inte sjunger eller 
musicerar får en undanskymd plats i 
kyrkan. 

Kristna med talanger som inte är mu-
sikaliska utvecklar de talangerna utan-
för församlingsgemenskapen. Sen, när 

vi är färdiga, blir vi upptäckta och väl-
komnas in. Musicerande kristna får ut-
veckla sin talang i gemenskapen. 

Jag njuter av musiken i kyrkan. Jag gil-
lar trumpetstämman och får tårar i ögo-
nen av barnkörerna. Självklart har mu-
siken sin plats.

Men Gud skapade människan till sin 
avbild. 

Först skapade han en värld, sen ska-
pade han människan till sin avbild, till 
en sjungande, målande, skrivande, dan-
sande, bakande och dekorerande var-
else. 

I den värld Gud skapade måste det fin-
nas plats för annat än pukor och trum-
peter.

Tro, hopp och kärlek.  
I den här serien skriver  
Karin Erlandsson om 
hur man får och upprätt-
håller en tro som håller
trots vardagens slitningar.

TRO. I del fem i Karin 
Erlandssons serie om tro 
funderar hon över vilken 
typ av kreativitet det finns 
plats för i kyrkan.

TEXT: KARIN ERLANDSSON 
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

”Skapade” är det tredje ordet i Bibeln. 
Det första vi får veta om Gud är att 

han är kreativ, han skapar något nytt.
Tjugofem verser senare vår vi veta att 
han skapade människan till sin avbild. 

Av det här kan vi dra två slutsatser: 
Gud skapar, och människan som han 
skapat är som han.

Vad vi med all säkerhet torde kunna 
säga om människan är alltså detta: hon 
är en skapande varelse.

Jag funderar mycket på min upp-
gift här på jorden. Som kristen tror 
jag nämligen att jag har en uppgift, 
alla vi har ett syfte. Det finns gåvor vi 
har fått som det är meningen att vi ska 
använda. 

Det känns farligt att prata om sina 
eventuella gåvor. Inte minst för att det 
finns en risk att man förhäver sig. Om 
jag påstår att min gåva är att skriva, låter 
det som om allt jag skriver är gudomligt. 
Så är det sannerligen inte. 

Det är snarare så här: då jag skriver 
är jag en hel människa. Allt som är tra-
sigt i mig, allt det brustna och skeva, är 
helt då jag skriver. Det jag skriver är in-
te alltid perfekt, men jag är alltid perfekt 
då jag skriver. 

i det lutherSka församlingslivet är musi-
ken dominerande. Så pass domineran-
de är den, att en musiker ofta upptar all 
kreativ plats i en högmässa. 

Då man påpekar det här, blir framför 
allt musikerna upprörda. Det brukar va-
ra så med privilegierade grupper, de har 
svårt att se sitt eget försprång.

Men jag säger inte att musiken ska tas 
bort från högmässan. Jag säger inte att 
orgeln ska monteras ner eller att körer-
na ska tystna. 

Jag säger bara att det vi vet om Gud är 
att han skapar. 

Han musicerar inte på första raden i 
Bibeln. Han skapar.

Därför är det märkligt att inte vi an-
dra skapande människor också får ut-
rymme.

Det har funnits en tid när bildkonst-
närer tog plats i kyrkan. Nuförtiden är 
det sällan nya konstverk beställs till en 
församling. Det händer, absolut, men in-
te i samma utsträckning som musikerna 
får beställningar på att delta.

den bibeltext jag har svårast med är den 
om Marta och Maria. 

Marta hade mycket att ordna med. Jag 
föreställer mig att hon förvånade sig själv 
med att bjuda in Jesus, och i all hast fick 
tänka ut något att servera. 

Hon såg till att brödet blev färdigt sam-
tidigt som soppan, att drycken passade 
till och att efterrätten inte for illa i vär-
men. Hennes syster satt vid Jesu fötter 
och lyssnade. Jag vet precis hur Marta 
kände sig, och hur hon snäste åt Maria 
att kan du nu int …

Då säger Jesus plötsligt att Marta ska 
göra som Maria. Hon ska lämna köket 
och lyssna på honom.

Här blir jag irriterad på Jesus. 
För senare i sitt liv ska han anse brö-

det vara så viktigt att han bryter det min-
ne av sig.

Men vem ska baka brödet om alla sit-
ter vid hans fötter och lyssnar?

Trumpeten mer värd än bullar?

”Den kreativitet 
som inte sjung-
er eller musi-
cerar får en un-
danskymd plats 
i kyrkan.”
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PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Människor som bor på öar
Öar är spännande plat-
ser. De är omgivna av vat-
ten, och därför, tänker jag, 

är det star-
ka och modi-
ga människor 
som bosätter 
sig på dem. Jag 
träffade en så-
dan under en 

kvällsandakt i Vänö kapell 
en kväll i juli. ”Jag bor här 
året om”, sa hon, och jag 
har ofta tänkt på henne ef-
ter det. Jag har tänkt på hur 
hon har det på Vänö sent i 
november.

Under samma kvällsan-
dakt gjorde Antti Kuokka-
nen, som är kaplan i Hitis 

kapellförsamling, sitt sis-
ta Vänöbesök i egenskap 
av präst. Han ska nämli-
gen strax gå i pension. När 
han blev avtackad och al-
la var lite rörda slog det mig 
att det som församlings-
medlemmarna uppskatta-
de mest var att han tagit sig 
dit, till ön. Att han kommit i 

alla väder, också sent i no-
vember. Skrattande mindes 
de dagar då det varit extra 
besvärligt.

I somras intervjuade jag 
en kvinna som vuxit upp på 
en ö, och frågade henne hur 
uppväxten präglat henne. 
”Jag tycker fortfarande att 
skogar är ganska skräm-

mande”, sa hon.
Häromdagen talade jag 

med vänner som semes-
trat på en ö i Grekland. De 
berättade om en vinodla-
re som hade svårt att få si-
na viner sålda till öns res-
tauranger. Bara hans vän-
ner gick med på att ta dem. 
Resten sålde har direkt till 

turister. Varför? undrade 
jag. Avund, sa mina vänner. 
Det är svårt att vara fram-
gångsrik på en ö.

Så jag kom till att männ-
iskor på öar är som männ-
iskor är mest. Modiga och 
rädda, välkomnande och 
missunnsamma. Som jag.

 ¶ soFiA torvAlds

Vi börjar kvällen på American 
Bluegrass Gospel Night som 
nu ordnas för tredje gången 
på Klippan i Monäs i Nykar-
leby. Bakom arrangemanget 
står Svenska lutherska evang-
eliföreningen. 

När man kommer in på fes-

tivalområdet slås man ome-
delbart av den höga ambi-
tionsnivån. Arrangörerna 
har byggt upp kulisserna till 
en westernby och här hittar 
man bland annat en sheriff-
byggnad med fängelse, en sa-
long, klädbutik samt allehan-

da byggnader där hantverka-
re jobbar på för fullt. 

Evenemanget lockar rätt 
många barnfamiljer och bland 
de yngre deltagarna står guld-
vaskningen högt i kurs.

Rent musikaliskt ligger 
tyngdpunkten under kvällen 
på country och bluegrass även 
om ett par av artisterna kan-
ske inte riktigt kan placeras in 
i dessa genrer. Även om jag av 
tidspress missar kvällens hu-
vudattraktion, amerikanska 
Lateral Blue, är jag ändå rätt 
övertygad om att de inte änd-

rat min helhetsuppfattning av 
evenemanget. Att det inte är 
musiken utan den familjära 
stämningen och de ambiti-
ösa arrangemangen som blir 
den stora behållningen. Rent 
musikalist är det utmanande 
med en rätt stor scen i kom-
bination med en sittande pu-
blik. Det känns en aning dis-
tanserat. 

Kontrasten blir uppenbar 
när jag stiger in på Humlefes-
tivalen som ordnas på baptis-
ternas lägerområde på Hum-
melholmen. Här har man valt 

att ha musiken inomhus på en 
tjugo centimeter hög scen och 
plötsligt befinner jag mig två 
meter från Micke Allén som 
backas upp av sin akustiska 
gitarr och den sanslöst begå-
vade basisten Sven Lindvall. 
Anslaget blir avskalat, närma-
re och intimare, och det blir 
ofrånkomligen lättare att be-
röras av musiken. Då ska det 
samtidigt konstateras att det 
här möjliggörs av att festival-
besökarna på Hummelhol-
men är färre än de på Klippan. 

Utöver musiken, där man 

på Humlefestivalen ofta träf-
fat väldigt rätt de senaste åren, 
måste arrangörerna också här 
berömmas för en hög ambi-
tionsnivå på kringarrange-
mangen.

Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att det en-
da man kan lasta de bägge 
arrangörerna för är valet av 
datum. Det ordnas så pass få 
festivaler och musiktillställ-
ningar så det är olyckligt att 
man tvingas välja. Vi hoppas 
på bättring på den fronten till 
nästa sommar.

En kväll – två festivaler
Två festivaler inom en radie på fem ki-
lometer på samma kväll. KP försökte på 
konststycket att gå på båda.

TEXT OCH FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

american bluegraSS Gospel Night får pluspoäng för snygg inramning på festivalområdet. Emilia 
Enlund berörde med egna låtar. 

många duktiga musiker har spelat på Humlefestivalen under årens lopp. Sven Lindvall spelade bas 
med Micke Allén och har också spelat med bland andra Ulf Lundell, Peter Jöback och norska A-ha. 

WeSternkänSlan låg tät över Klippan i Nyklarleby senaste lördag.
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Banan funkar till det mesta
ÄTA TILLSAMMANS. 
Bananen är en av 
de mest mångsidiga 
frukter som finns. 
Ihop med sommarens 
färska bär passar den 
till exempel i plättar 
och smoothie.

TEXT: BIANCA HOLMBERG 
FOTO: ERIKA LINDSTRÖM

Bananen är enligt uppgift den 
populäraste frukten i värl-
den, vilket inte förvånar mig 
det minsta. Jag känner inte 
till någon annan frukt som 
kan användas lika mångsi-
digt. När jag var på resa i tro-
pikerna fascinerades jag av 
att nästan alla i byarna jag 
besökte odlade kokbananer, 
som används ungefär som 
potatis. Jag åt kilovis av de 
goda, små bananerna som 
såldes överallt (det fanns till 
och med röda bananer). Här 
hemma i Finland gläds jag 
åt att kunna köpa rättvise-
märkta, ekologiska bana-
ner och använder dem i bå-
de salta och söta rätter. Jag 
har använt banan bland an-
nat i grönsakssåser, på varma 
smörgåsar, på pizza och paj, 
i hemlagad glass, som söt-

ningsmedel i stället för sock-
er i bakverk och andra efter-
rätter och, som i dagens re-
cept, i plättar och smoothie.

Bananplättar är Guds gå-
va till oss som älskar plät-

tar men inte riktigt mår bra 
av kombinationen mycket 
mjölk och mycket vetemjöl. 
Receptet är lätt att komma 
ihåg: ett ägg per banan. Nu 
under sommaren passar det 

perfekt att servera plättar-
na med färska blåbär.

I smoothie är bananen en-
ligt mig en obligatorisk in-
grediens, eftersom den ger 
både sötma och krämighet. 

Den går att kombinera med i 
stort sett vad som helst, men 
i dessa bärtider tycker jag in-
te att det finns något bättre 
alternativ än färska, inhem-
ska bär.

aV banan kan man till exempel göra gluten- och mjölkfria plättar eller en krämig smoothie.

BANANPLÄTTAR  
(ca 8 små plättar)

• 2 mogna bananer (gär-
na rättvisemärkta och eko-
logiska)
• 2 ägg
• 1 krm salt
• kanel
• kardemumma 
(smör att steka i) 

• Mosa bananerna och blan-
da dem med äggen. Tillsätt 
salt och kryddor och stek 
plättarna på medelvärme tills 
de är gyllenbruna. Servera till 
exempel med kvarg, turkisk 
yoghurt, florsocker eller bär. 

• SMOOTHIE

• 1 banan (gärna rättvise-
märkt och ekologisk)
• 2 dl vinbär (svarta och rö-
da)
• 1/2 dl mjölk eller kokos-
mjölk 

• Kör alla ingredienser i en 
mixer tills du har en slät 
smoothie. Servera ur glas 
eller skålar.

Äta
tillsammans

NU PÅ SVENSKA!
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Biskop Björn Vikström skriver påläst och insikts-
fullt om en kyrka som lämnar sin stränga tjäns-
temannastatus och stöder människors sexualitet 
i också andra former än i det traditionella och 
övertolkade äktenskapet.
Jan-Erik Andelin, Hbl

 

Biskop Björn Vikström gestaltar sin och kyrkans syn 
på kärlek och äktenskap i sin nya bok. Hur kan kyr-
kan på bästa sätt relatera till de nya situationer som 
medlemmarna lever i, och vilka utmaningar ställer 
den nya äktenskapslagen kyrkan inför?
Hft. 31,90

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

Björn Vikström
Kärlekens mångfald
– Kärlekens, sexualitetens, parförhållandets 
och äktenskapets teologi
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A   Omöjligt att uthärda       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    ___
                                                  90       100        5         35       95       121        67      108
 
B   Glatt instämmande         ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                  65       44        81       58       104       29      125

C   T.ex. pensionerad präst     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                     102       41       132       76        22        57       93        89   

D   Röst som passar?       ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                    30        8        118       91        134       66

E   Med hopp om förlåtelse       
 
___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
 47        53       80       86       28      105       79       12      136       21        60  

F   Fisk med gripsvans        ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                  9        84       127       74        37      107      45

G   Finna sig i     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                              112       38       87        70       128       68

H   Vargyl     ___     ___     ___     ___   
                      139       25        78        14 

I   Utsidor       ___     ___     ___     ___
                          32       140       56       111  

J   Som parlament       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                         51        20       34       130       59       123       77    

K   Har fått nog        ___     ___     ___     ___     
                                      1         98        115       46   

L   Blir glas av fukt       ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                42        17        113      135       23        71   

M   Livsmedel        ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                            103       18       88        72       126       43      

N   Ömtålighet       ___     ___     ___     ___     ___     ___
                           55       26        10        62         2         116  

O   Lovelace, matematiker       ___     ___     ___     
                                           75       49       129 

P   Kort berättelse       ___     ___     ___     ___      ___     ___ 
                                         61         16        97        39         117       83

R   Straffad        ___     ___     ___     ___     
                             133       54       120        3 

S   Rocksångaren Stewart        ___     ___     ___
                                                       99        24       73

T   Beskriva i bild    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                   82      137      69      106      15        31       19         7        119      94   

Konstruerat av AN
N

 HU
SM

AN

PSALMVÄVEN AUGUSTI

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Y. Motsvarande siffra i kombination 
med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så att 
den första bokstaven på rad A motsvarar A90, den andra A100 o.s.v. Den 
färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rad-
erna A-Y bildar psalmens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 255, Av hjärtat håller jag dig kär, 
vers 2, som börjar med orden ”Din godhets gåva, Herre, är”. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Doris Österholm, Jakobstad, Siv Järvenkylä, Skuru och Iris 
Sandström, Paipis. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.

PSALMVÄVEN

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
senast 5.9.2017. Märk kuvertet ”Augusti-Psalmväv”. Bland de rätta svaren  
lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

Som börjar med orden:

Namn & adress:

SKICKA IN!

VINN BÖCKER!

U    ”Gud!...Ack, rädda mig!  ---  Hur jag förskräckes!
      Hemsk av nattens djup jag betäckes... [...]
      Gud nådig, barmhärtig, förbarma dock dig!” 

___     ___     ___     ___     ___     ___
 48       110      92        11       138       52  

V   Smågräl         ___     ___     ___     ___     ___     
                             122      64      36      109      13     

X   Hungersnöd         ___     ___     ___     ___     ___     
                                      27        6         63      96       124  

Y   Grånad herre?     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                    114        4        101       50       33        131       85       40
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 20.8 KL. 10: MÄSSA i Emsalö 
kapell, Eisentraut-Söderström, 
Hätönen
KL. 12: HÖGMÄSSA i domkyrkan, R. 
Stråhlman, Puska, Söderström
TI 22.8 KL. 12: ORGELKVART I 
DOMKYRKAN, Jarkko Yli-Annala
TO 24.8 KL. 12: LUNCHMUSIK I 
DOMKYRKAN, Kirchenchor
KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN, 
Early Music Group of Kiili, dir. Heili 
Meibaum

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 20.8 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
LS, JE
on 23.8 kl. 10–11.30: Café Källaren i 
församlingshemmet, SS
on 23.8 kl. 14.45: Barnklangen övar 
i församlingshemmet, JE
on 23.8 kl. 18-20: Karabastu i för-
samlingshemmet, LS
to 24.8 kl. 18.30: Körträff i Maria-
gården för Cantando och Liljendal 
kyrkokör, JE
På kommande lö 26.8: Öppning av 
Klockareparken, familjefest Hela 
Finland tackar!

 ¶ LILJENDAL
sö 20.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
LS, JE
sö 20.8 kl. 14: Högmässa i An-
dreaskapellet, LS, JE. Andersby 
gravgård fyller 70 år. Kyrkkaffe i An-
nagården, Hommansby marthor
ti 22.8 kl. 10-12: Vuxen-barn i Ma-
riagården, GN
ti 22.8 kl. 18: Välsignelse av första 
klassister i kyrkan, SL, JE, GN. Två-
språkig
on 23.8 kl. 18-20: Karabastu i 
Lappträsk församlingshem, LS
to 24.8 kl. 14: Andakt i Rosenkulla, 
LS, JE
to 24.8 kl. 18.30: Körträff i Maria-
gården för Liljendal kyrkokör och 
Cantando, JE

 ¶ LOVISA
Sö 20.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
af Hällström, Tollander
Ti 22.8 kl. 11-13: En Euros Café i 
församlingshemmet
On 23.8 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
Fr 18.8:
- kl. 10: Skolgudstjänst i kyrkan 
med välsignelse av barnen som 
börjar skolans första klass: (på fin-
ska to 17.8. kl. 10) Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski
Sö 20.8:
- kl. 10: Högmässa med konfirma-
tion i kyrkan: (finskspråkig kl. 14) 

Robert Lemberg, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski
On 23.8:
- kl. 18: Sensommarsamling i Präst-
gården: Robert Lemberg, Marcus 
Kalliokoski
Klubbverksamheten börjar v. 34. 
Mer info: via hemsidorna: www.
pernaforsamling.fi

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
Sö 20.8 kl. 13: Mässa i Sibbo kyrka. 
Gudstjänsten sänds direkt i Yle 
Vega. Helene Liljeström, Katja Korpi, 
Camilla Ekholm, Mauriz Brunell, 
Lauri Palin. Sånggruppen Meant to 
be och bandet Want to be med-
verkar.
On 23.8 kl. 14: Ungdomssamling 
(PRG) i församlingshemmets käl-
larvåning. Öppna dörrar från kl 14 
framåt, programmet börjar 18.30. 
Patrik Frisk och Kjell Lönnqvist.
To 24.8 kl 19: Musikalisk vandring i 
kyrklandskapet. En vandring i det 
vackra kyrklandskapet med musik-
stunder i kyrkor och kapell. Start i 
Ljusets kapell. Kaffe i Prästgården.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 18.8
kl. 8.15: Välsignelse av årets ettor i 
St Jacob.
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn över 1 år. Hollmérus.
Sö 20.8 11 söndagen efter pingst
kl.12: Högmässa med konfirmation 
i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, 
Lindström, Böckerman, Enlund.
Må 21.8
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Hollmérus.
Ti 22.8
Kl. 12: Lunchmusik i Johanneskyr-
kan med Margarethenhöhes kyrko-
kör från Essen Tyskland
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Samuli Korkalainen.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
On 23.8
kl. 14: Psalmandakt och sommar-
café i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, 
Henricson.
kl.19: Helsingfors Orgelsommar-
konsert i Johanneskyrkan. Christian 
Schmitt, Tyskland, orgel. Fritt in-
träde, program 8€.
To 24.8
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 12: Klavertramp i Berghällskyrka. 
Årets tema är Klavertramp Festivo! 
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1-5 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.

 ¶ ZMATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.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 

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

Babels torn (1 Mos. 11:1 
f.) har ofta ansetts syf-
ta på ett 90 meter högt 
tempeltorn från su-
merisk tid, Etemenan-
ki, ”himlens och jordens 
grundsten”, som också 
fungerade som ett ast-
ronomiskt observatori-
um i magernas, präster-
nas, tjänst.

Skildringen av Babels 
torn utgår från det my-
tiska tillstånd då män-
niskorna levde samla-
de och talade samma 
språk.

Tornet är en bild av 
människans måttlöshet 
och av att de ville göra 
sig själva till Gud. Guds 
straff blev att de spreds 
ut över hela jorden och 
talade olika språk.

Källa: Bevingat 

I KLARSPRÅK

”Gud, det är så 
många röster 
som talar till mig. 
Hjälp mig att hö-
ra din.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på #bönetwitter 
Veckans tweet är skriven 
av Mia Anderssén-Löf.

815, 483, 172, 
434.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Förhärda inte era hjärtan
Israels historia visar att det i livet finns vissa tider då 
enskilda människor och hela samfund på ett särskilt 
sätt ställs inför avgöranden. Tilliten till den egna för-
mågan och mänsklig visdom kan i dessa situationer 
hindra oss från att höra Guds röst och följa hans vilja.
Om kallelsetiderna gäller ordet: ”Om ni hör hans röst i 
dag, förhärda inte era hjärtan.”

OM HELGEN Hitta församlingarnas 
annonsering också 
på webben!

Gå in på kyrkpressen.fi 
och sök på ort eller 
församling.

”Sedan sade han: 
Sannerligen, ingen 
profet blir erkänd i 
sin hemstad.”

Läs mera i 
Luk. 4:23–30.

Gudstjänst vid 
fontänen. 

Bromarv kyrkogård 
söndag 20.8 kl. 12. 

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
18–24.8

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 6:16–19

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 11:17–24

EVANGELIUM
Luk. 4:23–30

Elfte söndagen efter 
pingst.
Temat är ”Kallelsetider”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN MIA ANDERSSÉN-LÖF

Foto: JAnne lÖF

JeSuS gick rakt igenom folkhopen och fort-
satte sin väg. Så slutar söndagens evang-
elium. Va? Ska du gå? ”Följ mig, den som 
vill. Nu går jag.”

– Men ska du inte stanna och debatte-
ra? Ska du inte berätta hur du ser på den 
nya äktenskapslagen? Eller vad du egent-
ligen tycker om yoga? Berätta nu i alla fall 
om du är konservativ eller liberal! Så ska vi 
klia oss i skägget.

”Vi kan prata längs vägen. Följ mig!” San-
den knastrade under sandalerna när han 
gick. Människorna var förbryllade och frus-
trerade. Var det där inte Josefs son? Följa ho-
nom? Vart då? Varför då? Det berättar han 
inte. Det handlar om tillit. Tilltro. Hopp.
 
ingen är profet i sin hemstad, enligt evang-
eliet. Gräset är alltid grönare på andra sidan 
gärdesgården. Den skandinaviska, kristna 

traditionen verkar ibland så föråldrad och 
hopplöst patriarkal. Ett själens opium från 
en tid av krig, brist och enhetskultur. Men 
se, så många andra tänkesätt det finns! Så 
många filosofier och ideologier! Hur ska en 
veta vilken väg som är trovärdig?

nu SYnS Jesus bara som en liten prick borta 
vid vägen. ”Följ mig!” ropar han och vin-
kar. Och någonting inom mig säger: ”Gör 
det! Följ honom!” Som den där gången, när 
jag först blev förälskad. När hjärtat visste 
vad hjärnan inte kunde argumentera för. 

Söndagens tema är kallelsetider. Jesus 
kallar på dig, han väntar där borta. ”Ta den 
vägen, och ni ska finna vila”, profeterade 
Jeremia (6:16-19).

 ¶ MiA Anderssén-lÖF

Mia doktorerar i teologi och är studentpräst vid Campus Al-
legro i Jakobstad.
 
I dag funderar hon på om tro sitter i fötterna eller i huvudet.
 
Hennes tips: Om du inte vet ut eller in, ta en paus. Ta en kopp 
kaffe, be en stund, andas en stund. När du lyssnar efter kan 
du kanske urskilja Guds röst bland alla de andra.

Ta den vägen
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och ro, tänd ett ljus eller njut av en 
kopp kaffe. Aulacafét är också öp-
pet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 20.8 kl. 10: högmässa, Johan 
Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe i 
Olavussalen.
On 23.8 kl. 8.30-9: morgonmässa.
To 24.8 kl. 14-18: blodgivningstill-
fälle i Matteuskyrkan. Mera info: 
https://www.blodtjanst.fi/blodgiv-
ning Ingen anmälan, välkommen.
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. Efter 
sångstunden umgås vi över en kopp 
kaffe. Deltagaravgiften är 30 euro 
per familj per termin. Höstterminen 
startar 29.8. Anmälning 1-23.8 
per mejl till anders.forsman@evl.
fi. Under terminen kan du höra dig 
för om lediga platser. Mera info på 
hemsidan www.matteus.fi.
Körövningarna: startar v. 36. Mat-
teus barnkör, Matteus kyrkokör och 
VårTon.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Sö 20.8
kl. 10 Högmässa: Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Thylin, Hilli.
Kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Thylin, Hilli.
Kl. 16.30 Puls: Säsongsstart! Söd-
ra-Haga kyrka, Vesperv. 12.
Ons 23.8
kl. 17 Konfirmationsövning+foto
grafering: Munkshöjdens kyrka, 
Raumovägen 3. OBS! Endast lä-
gergrupp 1.
Fre 25.8
kl. 17 Konfirmationsövning+foto
grafering: Munkshöjdens kyrka, 
Raumovägen 3. OBS! Endast lä-
gergrupp 2.
kl. 20 Live Music Night: Café 
Torpet, Köpingsv. 48. Pia Katarina 
uppträder, caféet öppet.
Lö 26.8
kl. 10 Konfirmation Skriftskolläger 
1: Munkshöjdens kyrka, Raumo-
vägen 3.
kl. 13 Konfirmation Skriftskolläger 
2: Munkshöjdens kyrka, Raumo-
vägen 3.
Övrigt
Församlingshelgen Fokus på 
Korpirauha: 15-17.9. Kom med på 
en härlig helg i Sjundeå, på Kor-
pirauha lägergård. Ett tillfälle att 
umgås, träffa nya och gamla vän-
ner och komma närmare Gud till-
sammans. En helg med lovsång, 
undervisning, förbön och fina 
stunder. Mer info och anmälan på 
hemsidan, www.petrusforsam-
ling.net/fokus17
Alpha på Café Torpet, Köpingsv. 
48: Elva torsdagar med mat, fö-
redrag och goda samtal. Start 21.9 
kl. 18.30. Ett tillfälle att utforska 
meningen med livet och tron på 
ett enkelt och givande sätt. Kur-
sen är till för alla som inte brukar 
gå i kyrkan, oavsett ålder och 
livsåskådning och kostar inget. 
Kom och testa du med! Mer info 
på www.petrusforsamling.net/
alpha

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Helsingfors Orgelsommar 2017: 
Finlands mest omfattande festival 
för klassisk musik fyller återigen 
kyrkorna i centrum med sitt välljud 
under sommaren. Bland samman-
taget hundratalet avgiftsfria kon-
serter och lunchmusikevenemang 
finner varje musikvän något intres-
sant och fascinerande att ta del av. 
Fritt inträde, programmet fås från 

www.urkukesa.fi
Det hjälper att prata.: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för 
dig som behöver ett lyssnande 
öra. De jourhavande är utbildade 
frivilliga eller kyrkligt anställda med 
tystnadsplikt. Samtalstjänsten 
består av chatt, brev-, nät- och 
telefonjour. Chattjouren är öp-
pen ons-to kl. 18-20 och finns på 
adressen www.samtalstjanst.fi. Te-
lefonjourens nummer är 0400 22 11 
90 (från utlandet +358400221190) 
och dejourerar varje kväll kl. 20-23. 
Du kan dessutom skriva ett hand-
skrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 
210, 00131 Helsingfors.
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgdagar 
10–18. Mer info www.helsingfors-
forsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 20.8. um 11 Uhr: Gartengot-
tesdienst im Deutschen Senioren-
wohnheim, Notsitgen 2/Munksnäs 
(Matti Fischer, Hans-Christian 
Beutel)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 19.8 kl. 18: Helgsmålsbön – Mu-
sikandakt. Hanna Laakkonen-Yang, 
orgel.
Sö 20.8 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof 
Ahlfors, Hanna Laakkonen-Yang.
On 23.8 kl. 10: Musiklek för alla. 
Sussi Isaksson.
To 24.8 kl. 10: Babyrytmik för 0-1 
år. Sussi Isaksson.
To 24.8 kl. 13.30: Musiklek för 3-6 
åringar. Sussi Isaksson.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 20.8: Esbo dom-
kyrka kl. 12.15. Terlinden, Wikman. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan. Haga-
lunds kyrka kl. 14 konfirmation av 
Mataskär 1-skriftskolan. Ertman, 
Malmgren, Sabina Kyllönen.
Välsignelse av förstaklassister: 
Esbo domkyrka må 21.8 kl. 18. Ert-
man, Wikman.
Musik i sommarkvällen: Esbo 
domkyrka sö 20.8 kl. 19. Improvi-
satoriskt. Pétur Sakari, orgel. Fransk 
romantik från noter och utan. Fritt 
inträde. Konsertserien avslutas.
Mystico - nattmusik på kyrk-
backen: Esbo domkyrka fre 25.8 kl. 
21 - lö 26.8 kl. 02:30. 21:00 Varde 
ljus, 22.00 Sounds of Silence, 23:00 
If Bach knew Sax (J.S. Bach för 
saxofonkvartett), 24:00 Mystico, 
01:00 Aria, 02:00 Sånger till natten.
Medv. bl.a. Anna-Sofia Anttonen, 
Pia Bengts, Antti Haho, Anna-Liisa 
Haunio, Hanna Heijaste, Olli Huotari, 
Nanna Ikonen, Eeva Jurmu, Petri 
Koivusalo, Heikki Kulo, Nanako 
Lammi, Sikri Lehto, Eeva-Liisa 
Malmgren, Suvi Numminen, Markku 
Perttilä. Anna Pulli, Susanna Tollet, 
Lea Waaraniemi, Håkan Wikman, 
Sheldon Ylioja. Fritt intr. Mystico 
Café i förrättningskapellet.
Esbodagen lö 26.8: Guidad vandring 
på kyrkogården vid Esbo domkyrka 
kl. 10. Guidning på svenska i Esbo 
domkyrka kl. 11.
Picknick för ungdomar & unga 
vuxna: gräsmattan vid Esbo dom-
kyrka on 23.8 kl. 15-17.
Sommarträff: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 22.8 kl. 13-14.30.
Esbo församlingars servicecentral: 
stängt to 31.8 - fre 1.9.
www.esboforsamlingar.fi

 ¶ GRANKULLA
Sö 20.8 kl. 12 Högmässa: Ulrik 
Sandell, Marcel Punt. Kaffe i nedre 
salen.

Ti 22.8 kl. 9.30-11 Diakonimottag-
ning: och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15 Sommarcafé: på kyr-
kans innergård.
On 23.8 kl. 18.30 Välsignelse av 
förstaklassisterna: i kyrkan. Ulrik 
Sandell, Yvonne Fransman, Heli Pe-
itsalo, Marlen Talus-Puzesh. Saft- 
och kaffeservering i övre salen. Hela 
familjen är välkommen!
FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB: för 
3-5 åringar inleds 4.9.
Anmälningar och förfrågningar: 
Yvonne Fransman tfn 050 443 
0045, yvonne.fransman@evl.fi.

 ¶ KYRKSLÄTT
Sö 20.8 kl. 12: Högmässa med kon-
firmation i Kyrkslätts kyrka. Lovén, 
Rönnberg, Joki.
On 23.8 kl. 19: Sommarnattens 
drömmar konsert med Susann Joki, 
Alina Sorjonen, Mirka Arola, Hanna 
Noro, Anton Kukkonen, Janina 
Närhi, Ina Söderlund. Kaffeservering 
i pausen. Fritt inträde, Programblad 
10 euro.
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 20.8 kl 11: Gudstjänst i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén, kyrkkaffe
Ti 22.8 kl 13.30-15.30: Tisdagsklub-
ben i SvH
Ons 23.8 kl 19: Sommarjazz i 
Viinikka kyrka, about jazz: Tommi 
Marttila, klarinett, Pentti Korhonen, 
saxofon, Reijo Latvio, trombon, 
Paula Sirén, orgel. Fritt inträde!

 ¶ VANDA
SÖ 20.8 kl. 10: Högmässa, välsig-
nelse av skolbarn, Helsinge kyrka 
S:t Lars, M.Fagerudd, A. Blomqvist, 
A.Ekberg
MÅ 21.8: Församlingens dagklubb 
börjar i klubbutrymmet på Ström-
fårav. 13, Myrbacka. Anmälnings-
blankett finns på vår hemsida.
ON 23.8 kl. 9.30: Familjecafé i sam-
arbete med Folkhälsan, klubbut-
rymmet, Strömfårav. 13, Myrbacka.
ON 30.8 kl. 12: ViAnda-körens ter-
minsstart. Gamla och nya sångare 
är hjärtligt välkomna!
FR 15.9: Bröllopsnatten-evene-
manget. Mera info följer.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 20.8:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. 
Lindström, Storbacka.
-kl. 12 Gudstjänst i det fria: Bro-
marv, vid fontänen på kyrkogården. 
Westerholm, Lindroos.
-kl. 18 Kvällsmässa: Tenala kyrka. 
Lindström, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 20.8:
- kl. 16.00 Tvåspråkig gudstjänst 
med grillfest: på Rövass lägergård i 
Barösund. Sjöblom, Nygård. Scou-
terna medverkar.
To 24.8:
- kl. 10-13 Sommarloppis: i Präst-
gården. Välkommen och fynda! 
Kläder, böcker, barnprylar och glas 
mm. Kaffe + kakbit 2€.
Sö 27.8:
- kl 12-17.30 Pilgrimsvandring: 
Start kl 12 från Taborkyrkan, 
framme i Fagervik ca kl 17.30. 
Skymningsmässa i Fagervik kyrka 
kl 18. Total gångsträcka ca 14,5 km 

(väderreservation). Anmälningar 
till kansliet senast 21.8, tfn 09-221 
9030 eller per e-post inga.kansli@
evl.fi. Tilläggsuppgifter vid behov: tel 
040-4851 045/Tom Sjöblom (tom.
sjoblom@evl.fi).

 ¶ KARIS-POJO
Högmässor, Sö 20.8
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Kvällsmässa, On 23.8
kl.19: i koret i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 3.9. kl 13: Högmässa i Lojo 
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Ti 5.9. kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Taxi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Sö 20.8 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Lehtonen.
On 23.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.8 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka, 
Granström, Ollila.
– kl. 14: Högmässa i Nötö kyrka, Gran-
ström, Ollila. Kyrkkaffe.
Korpo kapellförsamling:
Sö 20.8 kl. 11: Sommargudstjänst i Korpo 
kyrka (St Mikaelskapellet), Killström, 
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.8 kl. 11: Gudstjänst i Houtskär kyrka, 
Heikkilä, Heikkilä.

ÅBO
sö. 20.8 kl 12: Högmässa, Skarpskytteka-
pellet. Bäck, Danielsson.
ons. 23.8 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelia. 
Välkommen liten som stor, ung som gam-
mal för att dela en stund av gemenskap 
under sommaronsdagarna. Leksaker finns 
för de allra minsta och gården är öppen.
ABC i notläsning för korister: 22–24.8 kl 
18.30–20.30 i Aurelia (3 vån). Anmälning 
senast lö. 19.8 marjo.danielsson@evl.fi el-
ler 040-341 74 48.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
11 sö e pingst 20.8: 
Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

JOMALA
Sö 20.08 kl.11.00: Högmässa  P Blu-
menthal, M Backman J Boholm-Saarinen

MARIEHAMN
SÖ 20.08 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans 
kyrka, Monica Cleve provpredikar, AL, 
Kyrkkaffe.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 20.8 kl. 19.00: Kvällsgudstjänst 
i Vårdö kyrka. Carolina Lindström, Pipsa 
Juslin.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 20.8 11.00: Högmässa i Kyrkan, Cay-
Håkan Englund, Deseré Granholm.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 20.8 kl 10: Gudstjänst i L:fjärds kyrka, 
Engström, Rosengård
SÖ 20.8 kl 18: Högmässa i Sideby, Eng-
ström, Rosengård

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 19.8 kl 19: Lördagssamling på Fridskär 
pred. Markus Engström.
Sö 20.8 kl 12: Gemensam högmässa 
pred. Stig-Olof Fernström, lit. Ingvesgård, 
G.Lindén.
Sö 20.8 kl 15: Kristen allsångskväll på 

Fagerö med Thorolf Westerlund och All-
sångsgillet, Blomberg, Ingvesgård.
Ti 22.8 kl 13: Syföreningsdag på Fridskär, 
Anna o Magnus Dahlbacka som arbetat 
med bibelöversättning och utvecklande av 
skriftspråk i Samburu medverkar, Nanna 
Rosengård sång o musik.
Ti 22.8 kl 18: Välsignelse av årets ettor i 
Närpes kyrka.
Pörtom
To 17.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” i 
kyrkan, Adelcranz blockflöjtsensemble, 
Rainer Holmgård, G.Lindén.
To 24.8 kl 20: ”Musik i augustikvällen” i 
kyrkan, Jessica Bergström-Sohlborg sång 
o lyrik, Ronnie Jaakkola valthorn.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 20.8. kl. 14: Högmässa, Englund, 
Brunell.

KORSHOLM
sö 20.8:
kl 10 Högmässa: i kyrkan, Lindblom o. 
Westerlund.
kl 20.20 Musik i augustikvällen: i kyrkan. 
Mikael Svarvar, piano, Tuukka Aitoaho, 
trummor och Stefan Lindblom, elbas. An-
dakt. Fritt inträde och kollekt till försam-
lingens musikskolas verksamhet.
ti 22.8:
kl 19 Bönegruppen: startar i Smedsby 
församl. gård (ingång D), alla tisdagar 
samma tid.
to 31.8:
kl 9-17 Församlingsutfärd till Hunurinjärvi: 
Pris 45€. Info o. anmälan till pastorskans-
liet tel. 3560 500 senast 25.8.

KVEVLAX
Idag to 17.8. kl 19: Övar kyrkokören i för-
samlingshemmet och kl 20.15 manskören.
I kväll to 17.8. kl 21: Skymningsmusik 
i kyrkan, Michael Wargh sång, Karolin 
Wargh orgel.
Sö 20.8. kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Berg-
ström-Solborg, Andrén.
To 24.8 kl 21: Skymningsmusik i kyrkan, 
Henrik Östman orgel, Rodney Andrén spi-
nett, Quartetten, Jonna Marjamäki violin 
och sång, Folke Nylund violin, Ida Forsman 
viola, Daniel Nylund cello.

MALAX
SÖ 20.8 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
SÖ 20.8 kl. 12: Finsk gudstjänst i kyrkan.
TI 22.8 kl. 10: Småbarnsträffen startar i FH.
TO 24.8 kl. 9.50: Bussen startar från KH 
till Alskat för de som anmält sig till pro-
steriutfärden.

PETALAX
Gudstjänst: sö 20.8 kl. 11. Björklund, 
Brunell.
Prosteriets utfärd till Alskat lägergård: to 
24.8. I programmet bl.a . samling med Bir-
gitta Eklund samt nattvardsmässa. Buss 
från pensionärshemmet kl. 9.30, TB kl. 
9.35. Hemfärd kl. 16.30. Anmälan senast 
16.8 till pastorskansliet (050 583 7353). 
Meddela om specialdieter! Pris 10 €.

REPLOT
Sö 20.8. kl.14: Sånggudstjänst i Salteriet 
Björköby. John-Erik Sturesson, Bettanz, 
Michael Wargh och Robert Kronqvist.
Sö 20.8 kl. 18: Gudstjänst i Replot. Jessica 
Bergström-Solborg. M. Wargh.
Ons 30.08: Församlingens utfärd till 
Tankar, Karleby. Buss kl. 8.00 från Replot 
försh. Båten avgår kl.12. Mat på Tankar 
lotsstation. Pris för buss, båt och mat 50 
€. Anm. senast den 28.8. till pastorskans-
liet tel.3520 005. Resan görs tillsammans 
med Solfs förs. Närmare info M-L Örn tel. 
044 - 3520156.

SOLF
Sö 20.8 kl. 10: Gudstjänst, Leif Snellman, 
Karolin Wargh.
On 30.8: Solfs och Replots församlingar 
ordnar en gemensam utfärd till Tankar fyr 
i Karleby. Start från Solf fh kl. 8.00. Pris 50 
€. Anmälan senast 28.8 till 3440026 eller 
050 5414740.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Lindblom, Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Lundström, 
Johan Sten.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Brunell, Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fre 18.8 kl 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Sö 20.8 kl 10: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Ravall. Sång av Storgjutokören. 
Textläsare Madelén Ahlvik. Dörrvärdar 
Ytteresse nedre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.

Må 21.8 kl. 18: Städtalko vid Ytteresse 
bönehus. 
Ons 23.8 kl 18: Andakt i Signegården, Ce-
derberg, Ravall.

JAKOBSTAD
Lö 18.00: Konsert och allsångstillfälle med 
solister och körer i kyrkan. Kaplan Jockum 
Krokfors 50 år. Kollekt till Martyrkyrkans 
vänner r.f. Efteråt servering på kyrkback-
en, vid regn i FC. Varmt välkomna!
Sö 18.00: Mässa i kyrkan, Salo, Krokfors, 
Östman. Efteråt servering på kyrkbacken.
kl 20.00: Musik i sommarkvällen/Jakobs 
orgeldagar i kyrkan. Cantate, Gloriakö-
ren, Adorate, flöjt, bas Johansson, piano 
Pandey, dir. Frantz, Borgmästars, andakt 
Salo
Öppen dagklubb: startar Må 21.8 i Bonäs 
prästgård 10-12, Ti 22.8 i Vestanlidgården 
9-11, To 24.8 i Kyrkostrands förs.hem 9-11. 
Info Tallgren tfn 040-3100426

KRONOBY
Sö 20.8 kl. 10.00: Högmässa Niklas Wallis, 
Maria Ellfolk-Lasén.
On 23.8 kl. 18.00: Finsk familjekväll vid 
Sommarhemmet. Wallis, Ellfolk-Lasén.

LARSMO
Sö 20.8 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, En-
kvist. Sång: Eivor &amp; Nils Johansson. 
Kyrkvärd: Gertruds
To 24.8 kl. 10 Välsignelse av ettorna: i 
kyrkan. Sjöblom
- kl. 15 Vinterskriftskolan startar: i Cron-
hjelmskolan, Sjöblom

NEDERVETIL
FR 18.8 kl. 13.00: Andakt i pensionärs-
hemmet, Dalhem.
SÖ 20.8 kl. 12.00: Finsk mässa, Wallis, 
Smedjebacka.

NYKARLEBY
GEMENSAMT
To 24.8 Församlingsutfärd: Evijärvi kyrka, 
TuuHet o Väinöntalo. Buss: 8.10 Jeppo 
Funkis, 8.20 Pensala uf, 8.25 Jussila, 8.35 
Munsala Berras, 8.45 Nykarleby torg. Pris 
25 euro. Anmäl senast 22.8 till pastors-
kanslierna el Monica, tfn 040 8687053.
CENTRUM
To 17.8 kl 17-20 Öppet hus: klockstapeln, 
info om barnverksamheten
-kl 21 Musik i sommarkvällen: kyrkan, 
Jennie Högberg, blockflöjt, Sandvik, 
Hellman
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall, 
Sebastian Back, saxofon
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Sundstén, Ringwall
Må kl 19 Aftonmusik: Klippan, Tom Berg-
man, Gun o Samuel Erikson, Johan Kling-
enberg, Anna-Karin o Juhani Martikainen, 
Bo-Greger Nygård
On kl 16 Nattvardsmässa: Klippan, Leif 
Erikson, Juhani Martikainen
To kl 19 Lovsångsplanering: prästg
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: Östman, Hellman, 
Emma Sjölind, sång
Ti kl 18 Bibelsits: fh. Nya deltagare väl-
komna med!

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 18.8 kl 14: Andakt i Pedersheim, Esse 
församling
Sö 20.8 kl 10: Högmässa med nattvard i 
kyrkan, lit. Häggblom, pred. J. Österbacka, 
Pandey, textläsare Gun Anderssén-
Wilhelms, dörrvärdar Forsby
Sö 20.8 kl 15: Sammankomst i Flynängens 
bönehus, Staffan Snellman
Sö 20.8 kl 18: Sammankomst i Kyr-
kostrands församlingshem
Sö 20.8 kl 19: Sångandakt med nya psal-
mer i Forsby bykyrka, Häggblom, andakt J. 
Österbacka, servering
On 23.8 kl 19: Allsångskväll i Bennäs 
skola, Pedersöre spelmanslag, sång Evald 
Rönnlund, Elisabet Lundell, Benita Finne 
och barn i Bennäs, Häggblom, lotteri för 
diakonin i Pedersöre församling, servering 
för renoveringen av Lövö bönehus, arr. 
Pedersöre församling och föreningar i 
Bennäs/Lövö-området

PURMO
Sö 20.8 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Portin, 
Johansson.
- Kl. 12: Högmässa i Åvist bykyrka, Portin, 
Johansson.
Ti 22.8 kl. 18.30: Drängstugans personal-
möte i prästgården, Kanckos.
On 23.8 kl. 17.30: Grillkväll i lekparken 
vid kyrkhemmet, Kanckos, Johansson. 
Grillkorv kan köpas på plats eller ta med 
hemifrån.

TERJÄRV
SÖ 20.8:
- kl 10: Gudstjänst, khden, Leni Granholm.
- kl 18: Sommarmusik i kyrkan (tvåsprå-
kig), Anita och Timo Olli, Mariat, Sonja 
Smedjebacka.
MÅ 21.8 kl 19: Karasamling vid Grundfors 
kvarn, Sture Nyholm medv.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 18.8 Sofia Torvalds, Esbo Sö 20.8 
9.03 Ett ord om helgen Må 21.8 Karin 
Erlandsson, Mariehamn Ti 22.8 De-
borah Miranda, Helsingfors Ons 23.8 
Christer Romberg, Helsingfors To 
24.8 Monica Heikel-Nyberg, Gran-
kulla.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 18.8 Jan Edström, Esbo Sö 20.8 
Kallelsetider. Textläsare: Cecilia 
Åminne och Bo-Göran Åstrand Må 
21.8 Kaikka Växby, Vanda Ti 22.8 Leif 
Erikson, Vasa Ons 23.8 Birgitta Udd, 
Karis To 24.8 Anette Nyman, Peder-
söre.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 20.8. Högmässa med Sibbo 
svenska församling. Medverkande: 
Helene Liljeström, Katja
Korpi och Camilla Ekholm.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA
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Välkommen till Ceciliakören
Ceciliakören inleder höstterminen med öppen övning 
måndag 21.8 kl. 18 på Högbergsg. 10, andra våningen, 
Helsingfors. Kören uppträder i Musikhuset i höst tillsam-
mans med andra Helsingforskörer under ledning av Leif 
Segerstam. Sent i november ger kören en egen konsert 
i Olaus Petri kyrka, stämningsfull musik av bland an-
nat Rutter, Esenvals och Jussi Chydenius, av sistnämnda 
även ett uruppförande. Nya sångare är välkomna med! 
För mera info kontakta körens dirigent, pia.bengts2@
gmail.com, 040-5601975.

ABC i notläsning för korister
Du som alltid har önskat att du kunde läsa noter: Tre kvällar 
för nybörjare i noternas värld. Vi går genom grunderna i mu-
sikteorin och gör praktiska övningar.

Kursen hålls tisdag, onsdag och torsdag 22–24.8 kl. 
18.30–20.30 i Aurelia (3 vån). Anmäl dig senast lördag 19.8 
till kantor Marjo Danielsson per telefon 040-3417448 eller 
mejl marjo.danielsson@evl.fi.

MUSIK KÖRÖVNING ÅBO KÖRSÅNG

Ensam är faktiskt inte stark
CABLEMETODEN. – Vi borde 
satsa mer på gemenskap, det 
är den som verkligen ger oss 
något. Mera grupper, lägre 
tröskel, en öppnare församling.

TEXT FOTO: NINA ÖSTERHOLM

Så säger diakon Henrika Hyttinen 
som nyligen avslutat sin första Ca-
ble-grupp i Matteus församling.

Cable är en relativt ny metod in-
om diakonin som i korthet går ut 
på att stärka individen med hjälp 
av gruppen.

– Det är en ny tanke inom för-
samlingsarbetet att bygga gemen-
skaper av människor med olika er-
farenheter. Grundtanken är att alla 
människor har något att ge men att 
vi måste skapa nya former där al-
la ryms med, säger Henrica Lind-

holm som för tillfället är projekt-
anställd hos församlingarna i Hel-
singfors för att jobba med Cable.

Generationsfrågor sätter spår
Den första svenska Cable-gruppen 
i Helsingfors startade ifjol höstas i 
Matteus församling.

– Jag hittade sidor i mig själv som 
jag inte visste att jag hade, summe-
rar Torbjörn Johansson sin upple-
velse av gruppen.

Varje träff har ett särskilt tema 
som utmanar deltagarna att få syn 
dels på sig själva, dels på sina egna 
sammanhang men också på alter-
nativa vägar vidare.

– I en övning jobbade vi i par och 
klippte ut tidningsbilder som be-
skrev samhället under vår barn-
dom. Det var intressant att höra vad 
som fastnat hos olika personer un-
der olika årtionden och att disku-
tera kring olika barndomsminnen, 

säger Annica Söderström som ock-
så deltog i gruppen.

Tanken bakom just den övning-
en är att göra gruppmedlemmarna 
uppmärksamma på att det samhäl-
le jag växt upp i också präglat mig.

– Man märker kanske att många 
andra haft en liknande upplevel-
se. Det var inte bara mina föräldrar 
som blev arbetslösa under depres-
sionen, säger Henrica Lindholm.

Hon poängterar ändå att det in-
te är frågan om några ”tycka synd 
om sig själv-grupper”.

– Målet är att stärka de egna 
personliga resurserna genom in-
sikten om att jag själv kan påver-
ka mitt liv, speciellt i samverkan 
med andra.

Vägarna vidare söks konkret, 
dels genom olika projekt som 
gruppen gör tillsammans, dels ge-
nom att bekanta sig med försam-
lingens verksamhet.

Ofrivilligt ensam
Som bas för det svenska Cable-pro-
jektet i Helsingfors ligger en kart-
läggning över var nöden är som 
störst på de svenska församlingar-
nas område i staden. Utredningen, 
som är gjord 2016, visar att ofrivil-
lig ensamhet är ett stort problem i 
alla åldersgrupper. Ett annat pro-
blemområde är att de svenska tjäns-
terna, dels för arbetslösa, dels för 
mentalvårdspatienter, inte finns 
eller har reducerats.

– Det här är viktigt för försam-
lingarna att känna till. Det finns 
många daglediga som söker en ge-
menskap uttryckligen för svensk-
språkiga, säger Lindholm.

Matteusgruppen träffades van-
ligen en kväll i veckan och inled-
de alltid med mat.

– Många bor ensamma och då 
är det särskilt trevligt att få äta till-
sammans, berättar diakonissan 

Carita Riitakorpi som var en av 
ledarna för Matteusgruppen.

Sedan följde dagens uppgifter, 
allt från ”vad är jag bra på-bingo” 
till pararbeten kring goda värde-
ringar. Varje träff avslutades med 
en stunds tystnad och reflektion.

– Jag är otroligt tacksam över 
de tankar som deltagarna vågade 
dela med sig av. Vi kan inte be-
fria varandra från all smärta i en 
handvändning. Men att en liten 
stund hjälpa varandra att få det 
bättre, det kan vi, säger Henrica 
Lindholm.

Hon tycker vi ska vara stolta över 
kyrkan som en vänlig gemenskap.

– En församling som möter ock-
så sargade människor på det här 
sättet, som är så öppen att också 
människor som kämpar med livet 
kan komma dit för att hitta en till-
hörighet, det är en diakonal för-
samling, säger Lindholm.

cable-metoden Stärker individen med hjälp av gruppen, fr.v. Henrica Lindholm, Carita Riitakorpi, Torbjörn Johansson, Annica Söderström och Henrika Hyttinen.
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Hyr ut en tvåa med kök och
balkong på Brändö i Vasa.
52m2. Hyra: 580 e / mån. Tel
0505992550

Barnvakt sökes till 2
skolpojkar, 2-3 eft.m./vecka i
södra H:fors. Hushållsarbete,
städning, matlagning. Ring
Kajsa, 0405096845

Manlig studerande vid ÅA vill
hyra rum i Åbo fr. 1.9. som
underhyresgäst eller i
"kimppa". Icke rökare, social,
sportig och skötsam kille.
050-4091038 el.
045-6712338

Manlig studerande vid ÅA vill
hyra rum i Åbo fr. 1.9. som
underhyresgäst eller i
"kimppa". Icke rökare, social,
sportig och skötsam kille.
050-4091038 el.
045-6712338

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

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

OPINION INFORMATION

Gud utan 
gummiband

”gummibandet” är en bild som be-
skriver hur ett tryggt barn sakta 
upptäcker världen, meter för meter. 
Föräldern sitter kanske på en park-
bänk och barnet leker i en sandlå-
da i närheten. Mellan dem går ett 
osynligt gummiband som med jäm-

na mellanrum drar barnet tillbaka till föräldern 
på bänken. Där sitter barnet kanske en stund i 
famnen och tankar trygghet och nytt mod hos 
den trygga vuxna. Sedan vågar barnet ge sig av 
igen och upptäcka klätterställningen som kan-
ske ligger lite längre bort från bänken och trygg-
heten än sandlådan. Gummibandet tänjer lite 
längre än senaste gång. Om bandet inte funge-
rar vet barnet inte var hen kan få trygghet och 
måste ty sig till sig själv och egna metoder för 
att lugna sig.

Hos ett adoptivbarn, som vi har i vår familj, 
börjar man bygga ett helt nytt gummiband när 
barnet kommer till familjen. Det betyder att ban-
det sannolikt alltid kommer att vara lite kortare 
än andra jämnårigas gummiband till föräldrar-
na. Reviret är lite mindre, bandet kanske inte är 
lika starkt och stretchtåligt som kompisarnas.  
Det märks särskilt i nya situationer där barnet 
förväntas klara sig själv så som skolstarten – 
en mycket efterlängtad men också utmanande 
händelse i vår familj. 

Visst har dagis och förskola också varit stora 
steg i självständighet men skolan känns som en 
helt ny nivå för vårt familjegummiband. Istäl-
let för att ”ge över” tryggheten till dagis- eller 
förskolepersonalen får vi nöja oss med att vin-
ka hejdå på gården. Sedan är det upp till barnet 
och klassläraren att hitta en kontakt som hål-
ler också för otrygga situationer under dagen.

 
det handlar förstås också om mitt kontrollbehov 
som förälder. Det är smärtsamt att ge bort kontroll 
som man haft, att acceptera att man varken kan 
eller får veta allt längre. Att släppa tygeln och ta 
upp tilliten, en av de svåraste 
formerna av andlig träning 
för överbeskyddande för-
äldrar som jag. Tacksamt tar 
jag emot den hjälp som finns 
att få, för här känns det som 
att kyrkan har hörsammat 
mig och alla andra neuro-
tiska mammor och pappor.

 Jag tänker på skolväl-
signelserna, en relativt ny 
ceremoni för barnfamil-
jer där barnet helt enkelt 
välsignas inför skolstarten. 
Och visst känns det fint för 
barnen att bli uppmärksammande och välsig-
nade i och med det nya livsskedet, men minst 
lika viktig är välsignelsen för mig som förälder. 

Jag blir påmind om den trygghet som jag en 
gång hittat i kyrkan, i församlingen och i tron. 
Jag får lämna mitt barn i Guds famn och lita på 
att han finns med hela skoldagen. Både jag och 
mitt barn får vara trygga i Guds famn, han lär 
inte ska behöva några gummiband för att fin-
nas nära.

Nina Österholm jobbar med information i kyrkan  
i Helsingfors.

”Att släppa tyg-
eln och ta upp 
tilliten, en av de 
svåraste former-
na av andlig trä-
ning för överbe-
skyddande för-
äldrar som jag.”

INKAST NINA ÖSTERHOLM ANDE TRO

Människan är mer än bara hjärna
Ateisterna säger att det inte 
finns någon själ för hjärnan är 
materia. Visst är den en sinnrik 
skapelse och liksom kroppen 
gjord för att kunna existera på 
vår planet. Men vi har också 

själsliga egenskaper, som för-
mågan att känna empati, äls-
ka, avsky och vara rädda med 
mera. Jag tror inte att en robot 
kan älska. Vi har anden som vi 
fick vid födelsen, jag vill kalla 

den livsgnistan. Den finns i oss 
tills kroppen dör. Då lämnar 
den oss och jag tror den vän-
der tillbaka till andevärlden. 
Bibeln säger att Gud lade ner 
evigheten i vårt hjärta. Det är 

anden som är evig, den som är 
vårt egentliga jag. Människan 
är mer än bara hjärna.

alice Stolpe

hok-elannonhautauspalvelu.fi   hok-elannonlakipalvelu.fi

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

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

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

Vi hjälper i sorgen.

JOUR
DYGNET RUNT

050 34 71555  

lediganslår en befattning som:

PROJEKTLEDARE
inOm ungDOms- 
vERKsAmhETEn
Se närmare information på 

www.mariehamn.evl.ax

Kyrkans forskningscentral utlyser
STIPENDIER

för 2018
Stipendier beviljas för sådan forskning kring kyrka och re-
ligiöst liv samt samhällsförändringar som behövs för be-

slutsfattandet inom kyrkan och församlingarna och för ut-
vecklingen av verksamheten. 

Stipendieansökan görs på en elektronisk blankett på adressen: 
http://www.mitietorakenteet.fi/ktk/apurahat/kirjaudu.php

Ansökan ska skickas in senast 8.9.2017 kl. 23.59.  

Mera information om stipendierna finns på adressen:  
sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

Klockriketeatern
De langerhanska 

öarna

Stina och Ylva Ekblad tillsammans på scenen!
27 – 30 september i Esbo kulturcentrum, Louhisalen

Biljetter 09 4393 388, Lippu.fi      www.espoonteatteri.fi

ÖNSKAS HYRA UTHYRES

DIVERSE
I Karis nära stationen, 2 r och
stort kök, c:a 75 m2. I äldre
hus med lummig gård. Hyra
622e/mån + vatten, 18e/pers.
Tel. 040 8231885

Skötsam och pålitlig
österbottniska med
studieplats på Arcada önskar
få hyra bostad i Helsingfors.
Rök-och djurfri. Tel.
0400225857
Mail:
fanny.norrman1@gmail.com

Ungt rökfritt och pålitligt par
(hälsovårdar,-
akutvårdarstuderande) söker
tvåa i närheten av skolan
Arcada.
Emelie Johansson
Tel. 0403577773

Lugn och sosial norsk
studentpraktikant vid
ambassaden behöver boende
i Helsingfors från 1. sep. 2017
till 1. mars 2018. Röker ej,
dricker ej alkohol. Seker
betalare. Kan hjälpa till med
arbete i hemmet. 23 år.
daghenrikn@hotmail.no

LEDIGA TJÄNSTERMARKNAD

2r+k 56,5m2 invid torget i Borgå, 
2vån ej hiss. Hyra 800€+vatten. 
Ledig 1.9. Tel.0400213158

Besöksadress:
Nixvägen 28, Närpes. 
Marknadsvägen 1, Smedsby.
tel. 0442573744
www.hildinganders.com, 
www.bedinvest.fi

Fina hösterbjudanden fån Bed Invest! 
Formbara Oiva kuddar gratis vid köp av 

Eden eller Aina sängar.

Välkommen in och testa 
vilken säng som passar dig!

160 cm ramsängpaket till studielyan 299€

Bibeln säger i Psalm 3:6   Jag lade mig ner, jag sov, jag 
vaknade – Herren stöder mig och Bed Invest fixar sängen.



Lilla Agnes satt ocht tittade på en fotbollsm
atch när hennes m
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NÄSTA VECKA reser vi till Libanon.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi

v

Ja, visst 
ska vi leva!

Det är värt ett kalas … 
… att Finland fyller hundra. Värt att fi ra är också att tron och 
församlingen har varit en viktig del av folks vardag – och är 
det fortfarande. Ungdomarna Församlingsförbundet (97), 
Fontana Media Ab (43) och Kyrkpressen (47) ropar hipp, hipp, 
hurra tillsammans med några av de fi na församlingar vi fi nns till 
för. 

Kom med på kalas i höst på följande orter:
Karis ti 12.9
Åbo to 14.9
Närpes ti 19.9
Vasa on 20.9
Jakobstad to 21.9
Borgå on 27.9
Mariehamn må 4.9

Bokförsäljning blir det nästan hela dagen. På kvällen utlovas en 
kalaskväll med glatt program. Sikta in dig på bokfest nära dig 
redan nu! 

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

Det är värt ett kalas … 
… att Finland fyller hundra. Värt att fi ra är 
också att tron och församlingen har varit en 
viktig del av människors vardag – och är 
det fortfarande. 

Ungdomarna Församlingsförbundet (97), 
Fontana Media Ab (43) och Kyrkpressen 
(47) ropar hipp, hipp, hurra tillsammans 
med några av de fi na församlingar vi fi nns 
till för. 

Kom med på kalas i höst på följande orter:
Karis ti 12.9
Åbo to 14.9
Närpes ti 19.9
Vasa on 20.9
Jakobstad to 21.9
Borgå on 27.9
Mariehamn må 4.9

Bokförsäljning blir det nästan hela dagen. På 
kvällen utlovas en kalaskväll med glatt pro-
gram. Sikta in dig på bokfest nära dig redan 
nu!

Kommer i höst!

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

Foto: Christa Mickelsson

När jag tar klivet in i trons värld förflyttas jag in 
i en dimension där oväntade saker kan hända, 
där vad som helst är möjligt. Den världen är 
som mytens Avalon, en parallell verklighet, 
där man kan hamna för att man vill dit eller 
för att man, av någon anledning, slunkit in av 
misstag. Man ser andra saker där, hör andra 
saker. Orden, vanliga ord, börjar eka av bety-
delser som öppnar dörrar till nya rum, salar 
vars tak sträcker sig ända upp till himlen: nåd, 
förlåtelse, frälsning.

Sofia Torvalds

Fontana Media ger ut cirka tio egna titlar per år. Vi har också 
ett stort utbud av böcker från andra förlag. Kika in i vår nät-
bokhandel på fontanamedia.fi.

Sofia Torvalds
Två kors och en fisk 

En personlig, rolig och klok 
bok om hur svårt det är att 
komma ihåg att be i bussen 
varje dag, hur omöjligt det 
är att vara lika anspråkslös 
som en astronaut och hur 
skönt det är när man kan 
luta sig mot Gud som mot 
en solvarm vägg.

Utkommer i oktober.

”


