
36

TORSDAG 7 SEPTEMBER. NR 36/2017

Hjälp, jag har en 
avundsjuk släkting
Sidan 7

Tuffare tider väntar  
de kristna i Nepal
Sidan 6

Tacksamheten 
bar honom

Sidan 8

LEDAREN: Efter Risikkos utspel hamnar kyrkan den här 
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ADRESSÄNDRING

”Vem kan för-
bjuda någon att 
lyssna på dessas 
förtvivlan, om 
systemet dras 
så rätlinjigt som 
man nu tänkt?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Den laglydiga 
samariern?

både människorättsorganisationer, civi-
la och kyrkans företrädare är bekym-
rade över inrikesminister Paula Risik-
kos uttalande om att göra det kriminellt 
att gömma och hjälpa dem som fått av-
slag på asylansökan. Att regeringen ut-
reder en sådan lagändring tolkas av en 

del som en panikreaktion över attacken i Åbo. Den är 
delvis förståelig, men utgör i grunden en djupt proble-
matisk lösning. Dessutom innehåller utspelet en för-
täckt propaganda, som de nationalistiska och popu-
listiska krafterna i dagspolitiken bara kan jubla över. 
Både hjälpare och papperslösa generaliseras grovt i en 
svartvit berättelse där staten är den enda goda kraf-
ten. Kyrkan hamnar den här gången på de dåligas si-
da, särskilt efter att företrädare snabbt gick ut med att 
det inte är förenligt med kristen tro att låta bli att hjäl-
pa en människa i nöd.

FÖr att bena ut det hela behöver det alltså sägas än 
en gång: 1. Kyrkan gömmer ingen. 2. Kyrkoasylen är 
ingen ”asyl” i verklig bemärkelse. 3. Församlingarna 
gör ingenting i hemlighet. Kyrkoherden i Drumsö fin-
ska församling, ordföranden för Helsingfors gemen-
samma kyrkoråd, Juha Rintamäki hör till dem som 
än en gång upprepar det självklara: När någon vänder 
sig till kyrkan för akut hjälp kollar församlingen inga 
ID-papper. Däremot sker hjälpen öppet och myndig-
heterna har en uppfattning om vilka som sökt sig dit. 
Det kan handla om mathjälp, nödinkvartering eller 
stöd efter den första chocken med att uttyda –ock-
så rent språkligt – vad ett myndighetsbeslut de facto 
innebär. Nyanserna i det här 
slaget av hjälp har likaså fal-
lit bort i regeringens utspel. 

Hjälp är rätt och slätt in-
te bra tänk.

kyrkostyrelsens sakkunni-
ga i frågan, Marja-Liisa Lai-
hia, har citerats i flera repri-
ser och även hon fått bena ut 
att kyrkoasylen bland annat 
handlar om att ordna förut-
sättningar för den som fått 
ett avslag att se över ansökan 
tillsammans med någon som kan ge juridisk hjälp, 
ifall det finns skäl att gå vidare i processen. Till det 
stora nyansbortfallet i diskussionen hör nämligen 
också den här: En statlig myndighet kan fela. Al-
la avslagna asylansökande är inte skurkar som ho-
tar vår trygghet. De kan också vara djupt olyckliga 
människor som sänds till otrygghet och död. Vem 
kan förbjuda någon att lyssna på dessas förtvivlan, 
om systemet dras så rätlinjigt som man nu tänkt?

etiskt handlande är på samma gång både svårt och 
lätt. Att moralisera över beslutsfattarnas hjärtlöshet 
är bortkastat och billigt, för det finns onekligen ock-
så faktiska problem att lösa. Ändå är det nödvändigt 
att tillsammans tänka tanken till slut: Vilket samhälle 
har vi kvar om vi tummar på den djupa medmänsk-
liga förankring som med fog tryggas i grundlagens ni-
onde och nittonde paragrafer, likaså i FN:s deklara-
tion om de mänskliga rättigheterna?

För kyrkorna är det definitivt omöjligt att edite-
ra in den laglydiga, handlingsförlamade samariern 
i en av kristendomens viktigaste och mest Jesusför-
ankrade berättelser. 

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Hon bär 
en ängel 
i fickan

Katarina Nikkanen har bott största de-
len av sitt liv i Liljendal. Hon har gått i 
skola där och i Lovisa, studerat till kock 
i storhushåll vid Östra Nylands yrkes-
skola. En tid jobbade hon i butik i Sibbo.

– Jag blev förtjust i den unga, snyg-
ga killen bakom köttdisken. Och nu är 
han min man, Hannu.

Äldsta barnen Charlotta och Jonas är 
födda i Sibbo. 1993 flyttade familjen till 
Katarinas hemtrakter och började reno-
vera hennes pappas hemgård i Mörskom.

– Vi hade bara ett rum som hela fa-
miljen bodde i, en utebastu och en spis 
i garaget. Det var ganska jobbigt, men 
det gick bra.

Året innan hade Katarinas äldre syster 
dött i cancer, bara 28 år gammal.

– Vi var bara två, mamma och pap-
pa hade två flickor. Inte kommer man 
någonsin över det.

Men bara ett par år senare kommer 
en ny chock.

– Då får vi ett telefonsamtal på kväl-
len. Hannus syster Minna som väntade 
sitt andra barn hade blivit sjuk.

Systern fördes till Helsingfors och ef-
ter åtta timmar får familjen ett nytt sam-
tal: Minna och babyn lever inte längre.

– Det kan inte vara sant, berättar Ka-
tarina Nikkanen att hon tänkte. Varför 
ska allt hända oss?

Men livet fortsatte. Familjens andra 
pojke Anton föddes i december året där-
på och några år senare yngsta barnet, 
Emilia, som skriver studenten i höst.

– Det har nog varit livat här, säger 

Katarina Nikkanen som varit hemma-
mamma under barnens uppväxt.

Småolyckor som en bruten arm i hem-
magjord backhoppningsbacke känns in-
te så farliga i ett större perspektiv.

Efter systerns död fick Katarina reda 
på att det finns ett genfel i släkten, som 
är orsaken till att så många dött unga i 
cancer. Katarina fick välja om hon vil-
le få reda på om även hon hade genen.

– Jag funderade länge. Vågar jag?
Hon beslöt att låta sig testas. Svaret 

kom en tid senare när hon var i butiken 
och handlade. Jo, sade läkaren i Hel-
singfors, testet visade positivt.

– Okej, tänkte jag, då är det kört. I tre 
dagar satt jag bara och lekte med bar-
nen i sandlådan. ”Jag måste göra det 
nu, snart finns jag inte mera”, berät-
tar hon att hon tänkte.

Det var Hannu som fick henne att 
stiga upp och gå vidare.

Den hemska dagen
Katarina Nikkanens mamma hade ock-
så varit sjuk i cancer, men blivit frisk-
förklarad. Vid 60 märkte hennes familj 
att mamman började glömma saker och 
läkarna konstaterade att hon led av en 
minnessjukdom. Katarinas pappa hade 
i sin tur en ganska svår astma, som han 
fått åka in till sjukhuset för några gånger.

En dag i juni år 2000 ringde Katari-
na Nikkanen som vanligt till sina för-
äldrar för att kolla att allt var bra. Hon 
pratade med sin pappa, som berättade 
att varken han eller mamman mådde 

så bra, men att det inte var någon fa-
ra – kanske skulle de åka en sväng till 
hälsocentralen till kvällen.

På eftermiddagen ringde Katarina igen. 
Då svarade mamman, som annars inte 
brukade svara i telefon. ”Var är pappa? 
Jag har ärende till honom”, frågade Ka-
tarina. ”Inte kommer han nu, han lig-
ger där mellan sängarna”, sa mamman.

– Då fick jag bråttom.
Hon körde så snabbt hon kunde till 

föräldrahemmet, där hon hittade sin 
pappa på golvet. Hon ringde grannarna 
och ambulansen, men det var för sent.

– Det var ju mamma som var sjuk, 
det var inte pappas tur.

En månad senare dog mamman. Då 
hade cancern spridit sig i hennes kropp.

– Det var ett tungt år. Det var tjugo 
dagar mellan begravningarna och jag 
fick inte ens ta mamma till pappas be-

– 1992 var ett svårt år för mig, för då dog min syster. 
Så börjar en röd tråd i Katarina Nikkanens berättelse. 
Hon har fått lära sig mycket om sorg och sjukdom, 
mycket mer än någon människa ska behöva göra.

TEXT & FOTO: EMELIE WIKBLAD

PROFILEN: KATARINA NIKKANEN
”I drömmarna kommer mina nära 
och kära till mig och jag har en 
stark tro på att vi ses igen.”
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Heli Inkinen första kvinnan ut
ärkebiskopsval. Många 
har uttryckt sin besvikelse 
över att det saknas kvinn-
liga biskopar i Finland. 

Nu ställer prästen och 
universitetsläraren Heli In-
kinen upp i ärkebiskopsva-
let. Inkinen har ungefär fyr-
tio röstberättigade bak-
om sig.

– Många har bett mig 
ställa upp, jag har övervägt 
saken och beslutat att jag 

ställer upp, säger Inkinen 
till Kotimaa24.

– Som kyrkohistorier och 
forskare betraktar jag ofta 
saker genom gender-glas-
ögon. Kön har alltid bety-
delse, också i det här va-
let. Det finns ingen kvinnlig 
biskop, och detta motsva-
rar inte sammansättning-
en varken bland kyrkans 
medlemmar eller anställda, 
konstaterar Inkinen.

Inkinen vigdes till lektor 
1982 och prästvigdes 1989, 
av John Vikström. Hon var 
kyrkomötesombud 2004–
2007 och  Inkinen dokto-
rerade 2013 vid Åbo Aka-
demi.

Inkinen var tidigare 
stiftssekreterare i Åbo är-
kestift.

Oförändrat bidrag från staten
ekonomi. Kulturministeriet 
föreslår att det finansie-
ringsbidrag som den luth-
erska kyrkan i Finland får 
av staten nästa år bibe-
hålls på samma nivå som år 
2017, det vill säga 114 mil-
joner euro. Det här rappor-
terar Kotimaa 24. Bidra-
get till den evangelisk-luth-
erska kyrkan motiveras av 
de samhällsnyttiga tjäns-
ter som kyrkan upprätthål-

ler. Till dessa räknas bland 
annat begravningsväsende, 
bevarande av byggnader av 
kulturhistoriskt värde samt 
folkbokföring.

I samband med årets 
budgetmangling gjordes 
en lagändring som inne-
bar att indexjusteringarna 
för åren 2017–2019 frystes. 
Det innebär att den höjning 
av budgeten som kyrkan 
hoppats på inte kommer 

att göras heller nästa år. 
Undervisnings- och kul-

turministeriet föreslår ock-
så att man därutöver un-
derstöder övrig religi-
ös verksamhet och andra 
trossamfund med 3,3 mil-
joner euro. Av den sum-
man går merparten, eller 
2,54 miljoner euro, till den 
Ortodoxa kyrkan. Finlands 
sjömanskyrka beviljas i sin 
tur 134 000 euro.

gravning, för då var hon redan så dålig.
Det har funnits stunder av hopplös-

het, medger Katarina, men i grunden 
har hon hopp och förtröstan.

– Livet går vidare. Man glömmer ju 
aldrig sånt som har hänt. I drömmar-
na kommer mina nära och kära till mig 
och jag har en stark tro på att vi ses igen.

En vinter med mycket snö ordnades 
talko vid ungdomsföreningens lokal. 
Hannu klättrade upp på taket för att rö-
ja snön – och rasade lika snabbt ner på 
andra sidan. Han togs med ambulans 
till Tölö, med skador på ryggkotorna.

– Om vi inte haft så många vänner 
som bad för oss, då vet jag inte hur det 
skulle ha slutat, säger Katarina.

Men den gången slutade det lyckligt. 
Och den bitterhet hon känt för att Gud, 
som ska vara stor och mäktig och se till 
att alla har det bra, inte kunnat hjälpa 

katarina nik-
kanen tycker om 
att glädja männ-
iskor med små 
överraskningar 
och guldkanter i 
vardagen.

KATARINA NIKKANEN

FÖDD I LILJENDAL, BOR I MÖRSKOM.

FAMILJ: MAKEN HANNU OCH BAR-
NEN CHARLOTTA, JONAS, ANTON 
OCH EMILIA.

HAR SPELAT MED I LILJENDAL- 
REVYN OCH LURENS SOMMAR-
TEATER I MÅNGA ÅR.

UTBILDAD KOCK, JOBBAR NU SOM 
SKOLGÅNGSBITRÄDE.

hennes nära och kära, ebbade ut.
– Då märkte jag att Han visst hjälper.

Teatern och familjen ger ork
Förra hösten fick Katarina gallbesvär, 
som ledde till en operation. Efteråt kän-
de hon sig pigg och ville göra något ro-
ligt och började riva taket i salen för att få 
fram de gamla fina plankorna. Hon ha-
de burit ut alla gamla takskivor när läka-
ren ringer och berättar att prover de tagit 
från gallan visar på cancer. Efter en plåg-
sam väntan får hon remiss till Helsing-
fors. Operationsdatum bokas till januari.

– Egentligen var jag glad att jag bör-
jat med takrenoveringen. Den skulle 
ju bli klar till julen så jag hade massor 
att syssla med. Men två dagar satt jag 
på köksgolvet och bara grät.

Operationen gick bra, hon var frisk 
och ingen vidare behandling behöv-

des enligt läkarna i Helsingfors. Budet 
från det egna sjukvårdsdistriktet i Lah-
tis var ett annat, där tyckte läkaren att 
hon skulle få cellgiftsbehandling. Det 
kom som en chock och Katarina Nik-
kanen visste varken ut eller in. Till sist 
fattade hon ett beslut.

– Om jag inte har cancer någonstans, 
varför ska jag inleda en så jobbig be-
handling? Jag vet inte om jag gjort rätt 
val, men jag lever med det här valet.

Katarina tycker om änglar. Hon har 
en liten ängel som numera följer med 
på alla läkarbesök.

– Gud vet att jag har haft det jobbigt, 
jag tror han ser till att jag nu får känna 
frid och inte behöver vara rädd.

En hel del östnylänningar känner sä-
kert igen Katarina Nikkanen från tea-
terscenen. Det har hunnit bli sjutton år 
med Liljendalrevyn och sju pjäser med 

Lurens sommarteater. I vintras tog hon 
sig till revyövning, endast dagar efter 
operationen, med 32 stygn i magen.

– Jag brinner för teater. Den har va-
rit en stor räddning för mig. Jag tyck-
er om att få roa andra. I teatervärlden 
glömmer man precis allt annat.

Även familj och vänner hjälper hen-
ne att orka.

– När jag är väldigt ledsen och trött 
får jag prata med Hannu. Han tycker 
det mesta kan fixas, och det är ju sant.

Svärmor har också varit ett stort stöd, 
någon hon alltid fått ringa.

– Våga be om hjälp, även om det kan 
vara svårt, uppmanar Katarina.

Att prata med andra hjälper, att få 
lämna en del av smärtan i ett annat rum 
och komma hem gör det lättare. Och att 
bara få sitta ner i en kyrkbänk kan vara 
precis det som behövs ibland.
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Studenter 
slarvade inför 
inträdesprov  
i teologi
Gulnäbbarna, det vill säga 
förstaårsstuderandena, vid 
Helsingfors universitets ut-
bildning i teologi är rekordfå i 

år. Bara 132 personer antogs 
till utbildningen, trots att det 
fanns 170 platser, skriver 
Kotimaa24.

Det låga antalet beror in-
te på att intresse för utbild-
ningen skulle ha saknats. 
Hela 627 personer sökte till 
utbildningen, varav 295 del-
tog i inträdesprovet. Men 
problemet låg i att nivån på 

prestationerna i inträdes-
provet var låg.

– Det är tydligt att stu-

denterna inte pluggat inför 
provet. En del skrev till och 
med att de inte alls bekantat 
sig med inträdeslitteraturen, 
säger Aura Nortomaa, ord-
förande för uttagningskom-
mittén vid teologiska fakul-
teten, till Kotimaa24.

Trenden är nedåtgåen-
de – exempelvis år 2014 
deltog 436 personer i inträ-

desprovet. Aura Nortomaa 
tror att de nya reglerna med 
förstagångskvoter påverkar 
siffrorna negativt, eftersom 
många som vill studera teo-
logi väljer att göra det sena-
re i livet. Förstagångssökan-
de har i stället valt en annan 
utbildning.

Nortomaa säger att det 
var rätt beslut att inte anta 

studenter som slarvat.
– Vi kan inte anta per-

soner som inte läser på in-
trädeslitteraturen. Det vo-
re skadligt för fakulteten, för 
dess image och för de stu-
derandes motivation, säger 
Nortoma.

Under många år antog 
universitetet i Helsingfors 
200 teologistudenter per år.

UTBILDNING. Att studieplatser fylls är 
glädjande när många av kyrkans anställda 
närmar sig pensionsåldern. Inom snar fram-
tid behöver Borgå stift tiotals nya präster 
och diakoner. Ungdomsledare som saknar 
behörighet är en annan utmaning.

TEXT: EMELIE WIKBLAD  ILLUSTRATION: MALIN AHO

Bland de studerande som sätter sig på skolbänken i höst 
finns kyrkans framtida präster, diakoner, kantorer och 
ungdomsarbetsledare. Under förra läsåret studerade 
närmare 5 400 personer något som ger behörighet till 
ett yrke eller en uppgift inom kyrkan. Ungefär 1 850 av 
dessa gick en andra stadiets barnledar- eller kyrkvakt-
mästarutbildning, övriga studerade vid universitet el-
ler yrkeshögskola.

Knappt 20 000 personer arbetade för Finlands evange-
lisk-lutherska kyrka år 2016, men den siffran pekar ner-
åt. Den största minskningen syns bland dem som arbe-
tar med småbarnsfostran, bland vaktmästare och kon-
torspersonal, men också prästerna har blivit färre de se-
naste tio åren. Samtidigt stiger medelåldern, kyrkans fast 
anställda är nu i medeltal 50 år.

Källor: Kyrkostyrelsen: Ammatillisen koulutuksen raportti, från åren 
2012–2016. Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo 
Akademi: Tulevaisuuden teologi, Teologisen alan koulutus- ja osaamis-
tarpeen ennakointiraportti.

Ny generation behövs i kyrkans tjänst

Tar examen vid sidan av jobbet
Efter prästerna står diakoniarbetarna i tur. I Borgås stifts 
församlingar arbetar drygt 90 diakoner.

– Många går i pension inom några år och det kommer 
finnas ett stort behov av nya, säger Cecilia Forsén, stifts-
sekreterare för diakoni.

Strax efter år 2020 når behovet en topp. Men också här 
är det möjligt att tjänster dras in.

– Det vi är väldigt glada över är att vi kommer att få 
nya diakoner, säger Forsén.

Vid nästa diakonvigning som ordnas i början av sep-
tember vigs nio diakoner till tjänst i kyrkan.

– De är sådana som jobbat i församlingen men inte 
haft en utbildning och studerat vid sidan av jobbet, be-
rättar Forsén. 

De som arbetar inom kyrkans diakoni kan vara dia-
koner eller diakonissor, det vill säga ha en socionom- 
eller sjukskötarexamen. Yrkeshögskolan Diakonia ord-

40 präster i pension
– Störst behov har vi just nu av präster. Inom fem år går 
40 präster i pension och varje församling behöver åt-
minstone en präst, säger stiftssekreterare Tomas Ray, som 
varit med i Borgå domkapitels rekryteringsarbetsgrupp.

År 2009 var 40 procent av alla teologer i arbetslivet 
födda på 1950- och 60-talen och de närmar sig nu pen-
sionsåldern. Om alla tjänster som blir lediga verkligen 
kommer att besättas är ändå inte klart, eftersom försam-
lingar sparar och slås ihop.

Teologiutbildningarna, som finns vid Helsingfors uni-
versitet, Östra Finlands universitet och på svenska vid 
Åbo Akademi, har sedan 2012 haft allt mellan 600 och 
1 200 sökande per år. (Variationen beror delvis på att 
sökande från och med år 2015 måste rangordna alla sin 
ansökningsmål.) 

Cirka 300 nya studerande har årligen påbörjat studi-
erna. För ÅA:s del ligger den siffran kring 20, i linje med 
antalet startplatser.

– I år hade vi 48 sökande och vi har 20 som svarat po-
sitivt till att ta emot studieplats. Det ser bra ut inför ter-
minsstarten, säger professor Mikael Lindfelt.

Alla som studerar teologi blir inte präster; många sat-
sar på allmänna studier, och utbildningen kan också ge 
ämneslärarbehörighet. Av drygt 200 magistrar som fick 
sin examen år 2016 hade över hälften prästbehörighet. 
För Åbo Akademis del var andelen något mindre, åtta av 
nitton utexaminerade.

Kyrkan är teologernas enskilt största arbetsgivare. För-
ra året prästvigdes 90 personer i den evangelisk-luth-
erska kyrkan, åtta av dem i Borgå stift, en ökning från 
åren innan. I flera stift är tillgången på präster för tillfäl-
let god, vilket tar sig uttryck i en något ökad arbetslös-
het bland nyutexaminerade teologer.

nar båda typerna av utbildningar, medan 
Novia utbildar socionomer på svenska. Diako-
nias utbildningar är populära. I fjol ansök-
te över 600 personer, varav drygt 200 fick 
en studieplats. 

Vid Novia är socionomutbildningen 
gemensam och den studerande kan se-
dan välja inriktningen Kyrkans arbete 
för att bli diakon eller ungdomsarbets-
ledare. Förra året hade fem av 115 utex-
aminerade diakoner en svensk examen. 
Samma år vigdes 58 diakoner, varav unge-
fär hälften började jobba i en församling.

STUDIER HELSINGFORS
FOTO: VEIKKO 
SOMERPURO
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Ny generation behövs i kyrkans tjänst

Kräver mer än studier
Kantorerna är en yrkeskategori som 
skiljer sig från de andra. Det räcker in-
te med högskolestudier, utan den mu-
sikaliska fostran måste börja myck-
et tidigare. Åldersskillnaderna är sto-
ra bland dem som börjar studera: en 
del byter bransch eller studerar vid si-
dan av jobbet. 

Förra året studerade 163 personer 
kyrkomusik vid Sibelius-Akademin, 
48 vid en finsk yrkeshögskola och 8 
personer vid yrkeshögskolan Novia, 
men utbildningen av kantorer och 
kyrkomusiker håller på att struk-
tureras om och de finska yrkeshög-
skolorna avslutar sina kyrkomusik-
utbildningar.

De som utexamineras har goda ar-
betsutsikter. Att de finska yrkeshög-

skoleutbildningarna försvinner bety-
der snarare att församlingarna inom 
några år kan få brist på behöriga sö-
kande. För att råda bot på kantorsbristen 
har församlingarna ändrat på tjänste-
kraven och bytt ut kantorstjänster mot 
kyrkomusiker eller andra arbetstitlar 
som inte har samma utbildningskrav. I 
Borgå stift kommer ungefär tio kantorer 
gå i pension de närmaste åren.

Yngre inte behöriga
Inom kyrkan arbetar cirka 1 200 ung-
domsarbetsledare. Andelen unga, un-
der 30-åriga, anställda har minskat de 
senaste åren. De senaste fem åren har 
utbildningen till ungdomsarbetsleda-
re haft kring 200 sökande och i med-
eltal har 100 personer årligen påbör-
jat studierna. 

På svenska studerar en dryg handfull 
blivande ungdomsarbetsledare. Det ut-
examineras tillräckligt många behöriga 
ungdomsarbetsledare för att fylla för-
samlingarnas behov, men tillgången och 
behovet av arbetskraft varierar mellan 
stiften. För Borgå stifts del står utbud 
och efterfrågan i proportion till varan-
dra, om man ser på pensionsavgången.

– När det gäller ungdomsarbetsledare 
och kantorer är förhållandet i stort sett 
ett till ett, säger Tomas Ray.

Han berättar att utmaningen när 
det gäller ungdomsarbetsledare är att 
många yngre egentligen har en annan 
utbildning, till exempel teologi, och 
därför inte är behöriga för sin tjänst.

FRAMTID. Fram till i mor-
gon har församlingarna 
tid på sig att ge respons 
på de åtgärder inför kyr-
kans framtid som kyrko-
mötet beslöt om i maj.

TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

I maj gav kyrkans beslutsfat-
tare i kyrkomötet Kyrkosty-
relsen i uppgift att verkstäl-
la sjutton åtgärder som gäl-
ler kyrkans framtid.

– När kyrkomötet beslöt 
om åtgärderna i våras, för-
utsatte de också att försam-
lingarna, samfälligheterna 
och domkapitlen hörs i frå-
gan, säger Terhi Kaira, pro-
jektchef vid Kyrkostyrelsen, 
kyrkomötets verkställande 
organ.

Kyrkostyrelsen har skick-
at ut ett frågeformulär som 
församlingarna, samfälld-
heterna och domkapitlen 
har tid att svara på fram till 
den 8 september.

– När vi fått in alla svar 
kommer vi att analysera 
dem noggrant. Ute på fäl-
tet finns vitt skilda åsikter 
i många frågor, så vi kom-
mer inte att kunna ta allas 
önskemål i beaktande. Men 
analysen gör vi omsorgsfullt.

Sedan beslutet om de sjut-
ton åtgärderna togs av kyr-
komötet i maj har ärendet 
behandlats av Kyrkostyrel-
sens plenum, i Kyrkosty-
relsens ledningsgrupp och i 
samråd med experter på oli-
ka områden. 

– Åtgärderna är väldigt 
olika till sin karaktär. En del 

handlar om detaljer, andra 
berör stora helheter i kyr-
kan, säger Kaira.

Tidtabellen snäv
När kyrkomötesombuden 
sammanträder i november 
får de ta del av responsen.

– Tidtabellen har varit 
ganska stram, eftersom kyr-
komötet vill att ärendet be-
handlas på höstens möte, sä-
ger Magnus Riska, stiftsde-
kan i Borgå stift.

Han berättar att dom-
kapitlets synpunkter slogs 
fast när domkapitlet sam-
manträdde den 22 augus-
ti. Domkapitlet har också, 
tillsammans med Försam-
lingsförbundet, samman-
kallat väckelserörelser och 
kyrkliga organisationer till 
ett möte där bland annat de 
sjutton åtgärderna diskute-
ras. Träffen hölls den 7 sep-
tember i Tammerfors. 

Sänkt centralavgift?
Bland de åtgärder kyrkomö-
tet beslöt om finns bland an-
nat att stiftsfullmäktige av-
skaffas, att församlingar-
nas avgifter till centralfon-
den sänks och ett förslag som 
skulle möjliggöra att en per-
son som flyttar till en annan 
församlings område inom 
samma samfällighet kan be-
vara sitt medlemsskap i den 
första församlingen.

I maj när beslutet om åt-
gärderna togs, gick åsikter-
na i sär. 

– Våra förslag är inte ra-
dikala, men de är realistis-
ka, sa Katri Korolainen, ord-
förande för det framtidsut-
skott som beredde frågan i 
kyrkomötet.

Snart ska 
feedbacken 
analyseras

– vi analyserar feedbacken noggrannt, säger Terhi Kaira på 
Kyrkostyrelsen.
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Janne Juhaninmäki och Eli-
na Lind, Finska Missions-
sällskapets (FMS)missionä-
rer i Nepal berättar om läget 
när det gäller översväm-
ningarna i landet. Missions-
sällskapet har skickat  
70 000 euro i katastrofhjälp 

via ACT-alliansen samt  
25 000 euro via sina kyrkli-
ga partner till de drabbade. 

1. Hurudan förödelse har 
översvämningarna hittills 
förorsakat?

– 36 län lider av över-

svämningarna, varav åt-
ta är svårt drabbade. Anta-
let döda uppgår till 160 per-
soner. Därtill är 29 personer 
försvunna och 46 skadade. 
Åtminstone enligt de loka-
la väderleksstationerna i tre 
av länen har regnen varit 
de häftigaste på 60 år. Den 
ekonomiska förlusten av 
skörden som förstörts upp-
skattas till ett värde av 67 

miljoner euro. Över 27 000 
människor – poliser, armén 
och civila - har mobiliserats 
för hjälparbete. 

2. Hurudan katastrofhjälp 
ger FMS?

Nu i början delar vi ut rent 
vatten, mat, kläder, fil-
tar och ordnar med tillfäl-
lig inkvartering. Vi har redan 
hjälpt 165 familjer i Morang. 

NEPAL ÖVERSVÄMNINGAR

”Vi ber inte om att slippa förföljelse”
NEPAL. Sedan ett drygt år 
tillbaka är Joel Hafvenstein chef 
för United Mission to Nepal 
(UMN), den andra internatio-
nella medborgarorganisation 
som på 1950-talet fick börja 
jobba i Nepal. Landet var fram 
till dess så gott som stängt för 
omvärlden.

TEXT: BRITT-HELEN LINDMAN 
FOTO: JOANNA LINDÉN-MONTES

Finska Missionssällskapet och UMN har 
en gemensam historia sedan slutet av 
1970-talet då sällskapets första missio-
närer skickades till Nepal. Ända fram till 
2008 var UMN den organisation sällska-
pets missionärer arbetade genom. Under 
åren har UMN hunnit bygga många av de 
vägar, skolor, sjukhus och vattenkraft-
verk som finns i Nepal. Då UMN börja-
de sin verksamhet gjorde man det mesta 
av jobbet själv, men idag har man mera 
övergått till att stöda, utbilda och stärka 
kapaciteten hos nepalesiska organisatio-
ner, så att de kan utföra jobbet.

Joel Hafvenstein växte själv upp i Ne-
pal, eftersom hans pappa jobbade med 
att bygga vattenkraftverk för UMN.

Hur har samhället utvecklats sen du som 
barn bodde i Nepal?

–  De kristnas situation har blivit bättre. 
På 1980-talet var det förbjudet att evang-
elisera öppet i Nepal, så kristna träffades 
i hemlighet. Jag minns en julfest vi hade 
en gång. Vi höll på att avsluta festen och 
någon hade redan hunnit bära bort bi-
blarna och sånghäftena. Då dök polisen 
oväntat upp. Den gången hade vi tur för 
hade de kristna böckerna funnits kvar 
hade det kunnat gå illa. 

Under de senaste åren har kristna 
kunnat leva öppet, men nu verkar det 
bli tuffare igen. En ny grundlag förbju-
der verksamhet där målet är att om-
vända någon till en annan religion. Det 
råder ännu oklarhet kring hur lagen 
kommer att tolkas. Hafvenstein har un-
der sitt första år som chef för UMN hun-
nit diskutera de kristnas situation med 
ett fyrtiotal kristna ledare och han är 
överraskad över deras lugn.

– De säger att de upplevt förföljelse 
förr, så det är inget nytt. Under förföl-
jelse svetsas kristna samman på ett spe-
ciellt sätt, så det kommer också något 
gott ur förföljelse menar de. De kristna 
ledarna säger att de inte ber om att slip-
pa förföljelse, utan de ber att Gud ska 
ge dem kraft och att hans vilja ska ske, 
oberoende om de lever i frihet eller un-
der förtryck.

De kristnas situation i landet är tude-
lad. Å ena sidan finns den nya grundla-
gen som eventuellt kan göra livet svåra-

re för kristna, å andra sidan har kristna 
nu funnits i landet så länge att de anses 
som en del av samhället. Kristna har re-
dan några platser i parlamentet och även 
ute i samhället har de fått ledande roller. 

 Vad är hemligheten till att kyrkan i Nepal hör 
till de snabbast växande i världen?

– En nepales sa till mig att precis som 
man väntar på barn något år efter att ett 
ungt par gift sig, på samma vis väntar 
man sig i Nepal att kyrkan ska växa. Man 
utgår från att det ska komma nya med-
lemmar och födas fler församlingar. Kyr-
kan i Nepal jobbar bland marginaliserade 
människor, det är en kyrka för de fatti-

ga. Att ta hand om de fattiga och utstöt-
ta är ju också vad Bibeln uppmanar oss 
till. Kanske kyrkorna hos oss också skul-
le växa om vi vågade gå ut med budska-
pet till de utstötta.

–  Bibelns budskap om att inget yttre 
kan förorena en människa är ett starkt 
budskap till daliterna, den lägsta kasten, 
som både bildligt och bokstavligt bär an-
dras föroreningar i det samhälle de lever 
i. Människor undviker kontakt med da-
liter för att inte bli förorenade. De kan till 
exempel inte hämta vatten från samma 
brunn eller äta vid samma bord som en 
dalit. Daliterna jobbar ofta med att städa 
toaletter och sopa gator och anses även 

på grund av det som orena. Bibelns bud-
skap om att vi alla är lika mycket värda, 
är något som kan läka de sår som daliter-
na fått på grund av omgivningens förakt. 

Vad är viktigare inom missionen: evange-
lisation eller praktiskt arbete för att hjäl-
pa sin nästa?

– Ingetdera är viktigare än det andra. 
Att bara evangelisera räcker inte, men att 
bara satsa på praktiskt hjälparbete räcker 
inte heller. Det måste vara en kombina-
tion av båda. Om vi bara evangeliserar, 
gör vi som kyrka inte allt det andra som 
vi också är kallade att göra. Hur trovär-
diga är vi då? Det är också viktigt att vi 

Joel haFven-
stein säger att 
de kristnas si-
tuation i Nepal är 
bättre idag jäm-
fört med då han 
växte upp där på 
1980-talet.

regnen som drabbat Nepal har ställvis varit de värsta på 
60 år. FOTO: FInSKa MISSIOnSSällSKaPET/ElIna lInd

4 frågor och svar om 
översvämningarna i Nepal
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Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och kontaktuppgifter, men du får ställa din fråga ano-
nymt. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi  
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FRÅGA”. 

VÅGA FRÅGA

Hur hantera avundsjuka?
En nära familjemedlem har alltid va-
rit nyfiken på vad människor äger 
och hur de hanterar sina ägodelar och 
pengar. Jag har ibland tolkat det som 
en slags avundsjuka och försökt sty-
ra samtalet i annan riktning. Men när 
nyfikenheten riktas mot mig och min 
familj har jag svårt att förstå de käns-
lor det väcker i mej. När min fru och 
jag för två år sedan miste en kär för-
älder kom samma nyfikna frågor till 
oss. Hur bemöter jag avundsjuka som 
riktas mot mej?

avundsJuka är en blandning av käns-
lor. I avundsjukan finns ilska, sorg och 
avsky blandat. Alla kan vi känna av-
undsjuka gentemot andra människor. 
Vi kan vara avundsjuka på allt! Avund-
sjuka är ju ingen charmerande egenskap, och något som 
vi oftast inte vill kännas vid. Vi kan avundas någon deras 
utseende, deras personlighet eller något de äger. Någon 
annan har något som jag inte har. Att gå omkring och va-
ra avundsjuk är tungt och dystert. Avundsjukan tar ofatt-
bart mycket energi och glädje från vårt eget liv. Vi får på-
minna oss om att ingen människa kan ha allt! Fast ibland 
kan vi tycka att vissa människor faktiskt har allt. Då får 
vi påminna oss om att alla har vi något, och ofta väldigt 
mycket, att glädjas åt. Jag tror att konsten att vara lycklig 
inte kommer även om vi skulle få allt, utan lyckan ligger 
i att vi kan odla det vi har och glädjas åt det. Om vi avun-
das en egenskap som någon har, så kan vi själva försöka 
att öva oss i att uppnå den 
egenskapen. Fast ibland är 
det bara omöjligt! Det finns 
så otroligt mycket vi inte 
kan uppnå, men då får vi 
påminna oss om det vi kan 
och allt det vi kan bli bättre 
på. I bästa fall kan avund-
sjukan användas på ett positivt sätt, vi kan vända den ener-
gin till att försöka uppnå det som vi avundas någon annan.

När det gäller materiella saker och rikedomar är det möj-
ligt för oss att uppnå dem till en viss nivå. Sedan är det 
sällan som materiella rikedomar korrelerar med lycka. Å 
andra sidan kan det vara svårt att vara lycklig om vi le-
ver på fattigdomsgränsen. De flesta av oss finns väl nå-
gonstans däremellan.

hur kan vi då hantera avundsjuka medmänniskor? Det är 
inte enkelt. Som frågeställaren skriver har hen fått ärva en 
del. Den som får ärva har ju all rätt att glädjas åt sitt arv. 
Vi väljer ju inte vad vi får ärva. Frågeställaren har släk-
tingar som är avundsjuka och gärna vill veta hur stort be-
lopp ni fått ärva. Jag har svårt att se att vetskapen om be-
loppet skulle minska avundsjukan hos släktingen. Så det 
är kanske bäst att svara litet vagt på den frågan. Kanske 
säga att det var en del pengar och att jag är glad över att 
jag fick arvet. Eventuellt tillägga att ingenting ändrar hur 
mycket ni än pratar om arvet. Arvet har tilldelats och kan 
inte ändras. Vissa saker är vad de är och kan inte änd-
ras på. Släktingen upplever antagligen att det är orättvist 
och skulle gärna ha fått en del av kakan. Nu blev det in-
te så och det finns inget att göra åt den saken. Vidare har 
du också rätt att säga det du tänker: att du inte tycker om 
att diskutera arvet och vad man kan göra med det. Då är 
du ärlig gentemot släktingen och hen får försöka hante-
ra det på bästa sätt.

Varför du upplever ett obehag att prata om arvet handlar 
kanske om att du mycket hellre hade fått behålla den kära 
föräldern i livet än att få ärva. Det känns kanske olustigt 
när släktingen vill gräva i något som är både känsligt och 
sårbart. När allt kommer omkring är det alltid de mänsk-
liga relationerna vi har som egentligen betyder något. Vi 
kan vara materiellt rätt fattiga, men rika på vänner. Vän-
ner som finns med i både med- och motgång. Det finns 
inga pengar eller arv som kan ersätta dem!

 ¶ MaRIa SUnd-
gREn- lIllqVIST 
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer.

”Det finns inga pengar 
eller arv som kan 
ersätta vänner.”

 

”Vi ber inte om att slippa förföljelse”

Färgglad gudstJänstlokal av nepalesiskt snitt.

hjälper alla, inte bara andra kristna. Bi-
beln uppmanar oss att älska vår nästa – 
också om den har en annan tro. Vad är 
det för speciellt om vi bara hjälper dem 
som har samma tro som oss?

Hur fritt kan UMN verka i Nepal?
– Idag har den nepalesiska staten me-

ra kontroll över internationella med-

borgarorganisationer än förr. Men UMN 
har verkat så länge i Nepal att vi har 
ganska lätt att få jobba fritt. Många av 
dem som idag är i maktposition kom-
mer från landsbygden, från trakter där 
UMN jobbat och därför vet de vilket gott 
arbete vi gör. Det viktiga är dock att 
staten gynnar och främjar landets eg-
na medborgarorganisationer så att de 

kan vara med och bygga upp samhället.
Hafvenstein är tacksam för att Finska 

Missionssällskapet ännu är med och stö-
der utbildnings- och hälsovårdsprojekt. 

– Många andra organisationer har 
lämnat dessa och övergått till att stöda 
till exempel byggande av infrastruktur 
så att nepaleserna skall ha möjlighet att 
komma sig in på den globala marknaden. 

Men utbildning och hälsovård är fort-
farande viktiga, menar han. 

– Vi satsar till exempel mycket på att 
utbilda kvinnor. Eftersom deras utgångs-
läge är så dåligt, krävs det mycket och 
långsiktigt arbete för att kunna förbättra 
deras ställning och levnadsförhållanden. 

Senare ger vi psyko-socialt 
stöd, jordbruksstöd samt 
stöd till att reparera vatten- 
och sanitära anläggningar.

3. Hur många människor 
når FMS med sin hjälp?

För tillfället når vi ut med 
hjälp till 2 250 hushåll i Mo-
rang, Sarlahi, Chitwan och 
Banke län. Våra lokala sam-
arbetspartner ansvarar för 

att hjälpen når fram. Dess-
utom får 400 hushåll hjälp 
av lokala församlingar i 
Chitwan, Makwanpur och 
Bardiya tack vare tilläggs-
summan på 25 000 euro.

4. Hur påverkar översväm-
ningarna de mest sårbara 
i samhället: kvinnor, barn, 
funktionshindrade och da-
liter, kastväsendets mest 

diskriminerade grupp?
– Översvämningarna på-

verkar allra mest livet för 
kvinnor och barn, speciellt för 
ammande mammor och be-
bisar. Bristen på rent dricks-
vatten och mat är det störs-
ta bekymret för just dessa. I 
vissa län har det förekommit 
epidemier, vars orsak man 
inte kunnat härleda.

Många skolor ligger el-

ler har legat under vatten-
massorna. De skolor som 
besparats från översväm-
ningarna har i sin tur an-
vänts som nödinkvarte-
ring. Dessutom har barnens 
skolmaterial, som häften 
och böcker, förstörts. Vat-
tennivåerna har nu bör-
jat sjunka, men efterarbe-
tet kommer att dröja flera 
månader.

”Om vi bara evangeliserar, gör vi som kyrka inte allt 
det andra som vi också är kallade att göra.”
Joel Hafvenstein

Färgglatt är det också på insidan. 
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Rädslan är 
värre än det 
vi fruktar
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

När Patrik Hagman var 21 år dog hans 
pappa i cancer. När hans son Joel många 
år senare insjuknade i hjärncancer 
märkte han att han trädde in i en värld, 
ett sätt att leva, som var bekant för ho-
nom. Han visste hur man skulle vara 
anhörig till någon som var svårt sjuk.

Men först under den process som led-
de fram till boken Sorgens gåva är en vid-
gad blick märkte han att han påverkats 
av sin fars sjukdom och död mycket 
mer är han tidigare förstått.

– När jag var 21 lade jag det bara åt 
sidan och fortsatte livet. Jag gick ald-
rig igenom en typisk sorgeprocess. Men 
jag inser att mitt sökande och det att jag 
valde att studera teologi är starkt rela-
terat till min pappas sjukdom. När Jo-
el var på sjukhus blev också den erfa-
renheten en kontakt till pappa, efter-
som sjukdomen var en så stor del av 
vårt liv tillsammans.

Teologen och författaren Patrik Hag-
man har – efter sin sons och sin frus död 
– ofta fått höra orden ”du är så stark”. 

– Men den här boken vill jag visa att 
det inte är riktigt så enkelt. Man kan 
också säga att jag är skadad. Jag har ett 
trauma från min uppväxt.

Det finns inget ”normalt” liv
Boken inleds med ett bibelcitat. ”Stick 
svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka 
den bägare som Fadern har räckt mig?” 
Det är Jesus ord till Petrus, som försö-
ker hindra dem som kommit för att gri-
pa hans mästare och, i förlängningen, 
korsfästa honom. Man kan kanske sä-
ga att Hagmans berättelse handlar om 
hur man når den punkt då man kan 
säga de orden.

Redan som 21-åring insåg Patrik 
Hagman att termer som ”orättvisa” 
inte går att tillämpa på livet.

– Livet funkar inte på det viset. Det 
finns inget ”normalt” liv att förhålla sig 
till. Jag känner inte ens att jag är väl-

digt hårt drabbad av livet. Det är bara 
det att det som drabbat mig hör till sa-
ker som vår kultur är så otroligt dålig 
på att hantera.

Han påpekar att han inte behövt ha 
ångest över outredda frågor när han 
förlorat sina närmaste.

– Jag har känt saknad och smärta, 
men inget har varit outrett. Det är för-
stås en bra sak att leva på ett sådant sätt 
att ens relationer går att avsluta plöts-
ligt. Att man inte går och tänker ”det 
där måste vi reda upp nångång”. Men 
det finns ingen som velat mig eller oss 
illa. Både Joel och pappa och min fru 
Kika fick dyr och bra vård.

Kanske väcks bättre frågor
När Patrik Hagmans pappa var sjuk var 
det många – också han själv – som var 
fullkomligt övertygade om att pappan 
skulle komma att bli helad. Ändå dog 
han. Vid begravningen höll Patrik ett tal 
där han riktade udden mot dessa ”ord-
ningskristna”, för vilka det fanns ett sys-
tem som Gud följer, och vars regler man 
kan tillämpa på sitt eget liv. I ett sådant 
system har den som inte blir helad till 
exempel begått någon synd. Eller ock-
så trodde han inte tillräckligt, eller ock-
så saknade den som bad för honom tro.

– Religion kan inte användas för att 
ordna upp saker, eller för att förklara 
sådant vi inte vet. Det är farligt, och le-
der lätt till att man försöker styra och 
kontrollera andra, och till hårdhet. För 
mig har tro och Gud aldrig handlat om 
det.

Frågan drevs till sin spets när Hag-
mans pappa dog, eftersom så många 
var helt övertygade om att det ingick i 
Guds plan att hela honom.

– Och när han inte blev helad måste 
jag fatta beslutet: tror jag att Gud ljugit 
för de här människorna, är det kan-
ske så att vi inte bad tillräckligt? Eller 
är det fel på den bild av Gud som de 
människorna har? Det finns inget lo-
giskt samband mellan hur vi ber och 
vad som händer, det måste fungera på 

något annat sätt. Att jag tror på Gud be-
höver inte betyda att jag får saker för-
klarade för mig. Det kanske väcks nya 
frågor. Kanske bättre frågor.

Det är på det sättet kristendomen är 
värdefull för honom.

– Den får mig att se hur märklig värl-
den är.

Kanske behövde Gud Joel
Boken handlar om en ung man som för-
lorar sin far, som sedan träffar sin blivan-
de hustru Kika, om deras liv tillsammans, 
om deras son Joel, om sonens sjukdom 
och död, och sedan också om hustruns 
plötsliga död då hon bara var 38 år 

Den innehåller väldigt lite spekula-
tion kring varför det gått som det gått. 
Patrik Hagman vänder sig mot alla för-
sök att förklara livet med att Gud ville 
ha det si eller så.

– Idag är jag gift med Emma och är 
jättelycklig. På något plan skulle jag ju 
inte vara här om inte Kika hade dött. 
Men det är ju fullständigt groteskt att 
tänka att Gud skulle ha tagit livet av mitt 
barn och min fru för att göra det möj-
ligt. Det jag försöker visa också när jag 
skriver om pappas död är att Guds prio-
riteringar kanske är väldigt annorlunda 
än våra. Det är inte alltid så att det som 
vi själva tycker är det som gör oss lyck-
liga är det som Gud tycker är viktigt.

Ändå, säger han, måste vi ibland för-
söka sätta svåra saker som drabbar oss 
in i ett sammanhang.

– Det var Kika som gjorde det först, 
och jag tog efter. Vi började tänka tan-
ken att Gud behövde Joel till något, där-
för kunde han inte vara kvar här. Det 
är fullständig spekulation, jag har ing-
en aning om hur något sådant skulle 
kunna fungera, men det hjälper mig 
att tänka så, och det emotsäger inget 
som vi tror om kristendomen. Vi vet 
ju nästan ingenting om livet efter dö-
den. Men nu känns det att Kika på något 
sätt var väldigt färdig med sitt liv. Hon 
hade varit med om så mycket, och det 
hade gjort henne till en fin människa. 

Tror du fortfarande på helande?
– Det är fjärran från mig att säga vad 
Gud kan eller inte kan göra. Det finns 
hur mycket vittnesbörd som helst i värl-
den om att märkliga saker händer. Men 
det finns inte en tillstymmelse av lo-
gik kring det. Det är inte heller så att 
sådant bara händer kristna. Vi kan in-
te förstå hur sådant fungerar.

Ändå, menar han, är det menings-
fullt att be, också att be om helande.

– Det är meningsfullt på jättemånga 
olika sätt. Men jag tror inte att vi kan 
styra Gud eller tvinga Gud till något. Je-
sus säger att vi ska komma med våra 
önskningar till Gud, och det är värde-
fullt, för det klargör vilka av våra önsk-
ningar som är sanna och vilka som är 
falska. Det är svårt att be seriöst och är-
ligt om saker som vi på något plan vet 
att vi egentligen inte borde be om. Bö-
nen hjälper oss att se vad som är sant 
om oss själva. Den hjälper oss att sor-
tera i våra begär, vilket är viktigt för att 
vi ska mogna som människor. Och bara 
för att vi inte förstår på vilket sätt vå-
ra böner påverkar God betyder det in-
te att de inte skulle vara betydelsefulla.

det här är den 
bästa beskriv-
ningen jag kan 
göra om varför 
kristendomen 
är viktig, säger 
Patrik Hagman 
om sin nya bok.

SORG. Hans sexåriga son dog i cancer. Ett par år se-
nare dog hans fru i en plötslig hjärnblödning. Hur går 
man vidare när man drabbats av ”det värsta”? Det 
skriver Patrik Hagman om i boken ”Sorgens gåva är 
en vidgad blick”.
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Den gudomliga maktlösheten
När Joel var sjuk orkade Patrik Hag-
man inte be hela tiden. Då var det vär-
defullt att det fanns andra som bad för 
Joel och för familjen.

– Men det finns också situationer då 
det enda vi kan göra är att be. Det är 
otroligt skönt att åtminstone det finns. 
Det finns många undersökningar som 
visar att också människor som inte tror 
på Gud ber. Den desperationen. Vi ber 
då det inte finns något annat att göra.

Han skriver om bönen som den 
maktlösas handling.

– Vi tar ofta till bön då vi inte kan 
göra något annat, och det som uppen-
baras där är att det är sådana vi är. I 
grunden är människan rätt maktlös. 
Det är det som är det oerhörda med 
kristendomen: i någon mening är ock-
så Gud maktlös. Det är det som uppen-
baras på korset. Gud väljer maktlös-
het, att inte tvinga sig på verklighe-
ten. Det finns något gudomligt i makt-
lösheten som bönen är ett väldigt bra 
uttryck för.

Under sonens sjukdom och efter 
hustrun Kikas plötsliga död lärde sig 

Patrik Hagman att rädslan är värre än 
det vi är rädda för.

– Rädslan är en del av att vara män-
niska, livet blir jättemycket lättare när 
man inser att alla andra också är räd-
da. Alla handlar vi utifrån någon sorts 
osäkerhet, som vi kanaliserar på olika 
sätt. De som är närmast oss fokuserar 
vi vår rädsla på. Men när döden kom-
mer in i livet märker vi att vi inte behö-
ver prestera livet, det ges oss hela tiden. 
Vi tänker att det inte finns något sätt att 
gå vidare om det värsta sker – men när 
vi står där märker vi att livet går vida-
re av sig självt.

Övning i tacksamhet
Han poängterar att han inte skrivit ett 
handlingsprogram eller någon typisk 
sorgebok. Den enda handfasta rekom-
mendation han kommer med är att det 
hjälper att vara tacksam.

– Tacksamhet kan man använda till 
vad som helst. Det är en otroligt kraft 
som vi kan göra bruk av i våra liv, ba-
ra för att vända blick, flytta vårt fokus 
från det som inte hjälper oss. Jag har an-
vänt tacksamhet otroligt mycket som 

”Vi tänker att 
det inte finns 
något sätt att 
gå vidare om 
det värsta sker 
– men när vi 
står där mär-
ker vi att livet 
går vidare av sig 
självt.”
Patrik Hagman

ett sätt att hantera det att människor 
tycker att jag gör bra saker. För att inte 
bli hög i korken. Tacksamheten flyttar 
alltid fokus bort från oss själva. Jag rik-
tar den förstås till Gud. Och jag tänker 
mig att om man inte är kristen och är 
tacksam, så är det ändå Gud man rik-
tar tacksamheten till, säger han.

– I någon mening är det det som Gud 
är. ”Jag vill tacka livet …” Vad skulle det 
annat vara än ett namn på Gud?

Du skriver om att du och Kika var tack-
samma också när det var som svårast, när 
Joel mådde som sämst. Hur var det möj-
ligt för er?
– Jag kan inte säga något annat än ”vi 
var nu sådana”. Och att det inte är en 
slump att vi var sådana. Det var en följd 
av hur vi levde våra liv. Det är det som 
kan vara provocerande med den här bo-
ken: jag säger ju faktiskt att det spelar 
en roll att man lever ett kristet liv. Att 
vi söndag efter söndag firat gudstjänst 
och deltagit i den här ritualen som kallas 
eukaristi, där vi övar oss i tacksägelse.

I hela sitt liv har han varje kväll tack-
at för den dag som gått.

– Det är en del av vad jag är och en 
del av vad Kika var, och vi hjälpte var-
andra. Det märkliga är att det är i såda-
na här situationer man märker att det 
spelar någon roll. Det är också därför 
jag själv kan bli så provocerad av männ-
iskor som ser på kristendomen som en 
teori om verkligheten. Det är inte jät-
teviktigt hur vi tror att verkligheten är 
byggd, det är saker som vi gör som är 
viktiga. Att vi ber aftonbön, att vi väl-
jer att gå i kyrkan. Det är det som for-
mar oss som människor.

PATRIK HAGMAN

• Patrik Hagman är uppvuxen i Vasa 
och bor i Åbo. Han är universitetslära-
re i praktisk teologi vid Åbo Akademi.
• Han har tidigare gett ut bl.a. ”Om 
kristet motstånd” och ”Söndagssko-
la för vuxna”.
• Boken ”Sorgens gåva är en vid-
gad blick” utkommer på Fontana Me-
dia idag.
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Öga mot öga med terrorister

– En terroristgrupp är som ett rum med 
en död kropp. Om du täpper till al-
la fönster och dörrar dör alla. Det för-
sta du måste göra är att öppna ett li-
tet fönster.

Antti Pentikäinen leder sedan 2014 
det fredsförmedlingsnätverk som 
grundats av FN och OIC (Organisation 
of Islamic Cooperation). 

Ibland kan det räcka att möta någon 
med blicken för att öppna det där lil-
la fönstret.

– Rädslan inom en terrorgrupp är 
oerhörd, medlemmarna lever under 
konstant hot. Bara det att någon ser dig i 
ögonen, och ser en människa, kan vara 
en transformativ handling. Jag är över-
tygad om att vi måste se människovär-
det hos dem som försöker lösgöra sig 
från en terrororganisation.

Antti Pentikäinen talar om att se det 
potentiellt goda i varje människa, ock-
så i sin fiende. Han drar paralleller till 
Bibeln.

– Vi missar ofta vilket stort hot sam-
arierna verkligen var för judarna på Je-
su tid, de uppfattades som det ultimata 
hotet. Ändå såg Jesus att de kunde vara 

en källa till något gott. Att följa hans ex-
empel är både radikalt och svårt. Men vi 
behöver lära oss att se denna potenti-
al, och hur Gud kan verka genom den.

Måste lita på magkänslan
Förberedelserna är noggranna innan 
Antti Pentikäinen går in i förhandling-
ar med potentiellt farliga grupper och 
människor.

– Vi analyserar och försöker undvika 
onödiga risker. När du är välförberedd 
känns det oftast okej att gå in i en si-
tuation och förhandla. Men allt går in-
te att förutse, och ibland uppstår situ-
ationer när du måste våga chansa, sä-
ger Pentikäinen.

Han kommer ihåg en förhandling  
med en wahabistisk islamistledare.

– Många avrådde mig från att träffa 
honom, de sa att han kommer att döda 
mig. Men jag litade på min magkänsla 
och på att denne man förstod att mötet 
med mig kunde ge honom något som 
var mer värdefullt än mitt liv.

I samtalet utmanade Antti Pentikä-
inen ledarens tankar om religiöst mo-
tiverat våld.

– Jag frågade honom om religion in-
te borde vara en inre strävan att för-
stå vem Gud är och att guida männ-
iskor på den vägen. Då lutade sig wa-
habisten mot mig och sa: ”Det har jag 
aldrig tänkt på.” 

Den situationen har Pentikäinen 
tänkt på många gånger efteråt.

– Egentligen tog jag en för stor risk. 
Men till min styrka som förhandlare hör 
att jag i stundens närvaro inte känner 

rädsla. Jag är känslig för signaler från 
den jag diskuterar med, men samtidigt 
orädd. Jag kan vara närvarande i stun-
den, och den närvaron gör att männ-
iskor slappnar av.

De små stegen
Pentikäinen får ibland frågan hur man 
blir en bra fredsförhandlare.

– Man lär sig av sina misstag. Ing-
en föds till fredsförmedlare, även om 
man kan ha egenskaper som är bätt-
re och sämre.

Det kanske viktigaste är att inte ge 
upp.

– Det här är svårt för mig, för varje 
dag finns det goda orsaker att ge upp: 
hot, en omöjlig politisk miljö, krav upp-
ifrån. Men att inte ge upp, och att inte 
göra samma misstag två gånger, det är 
det viktigaste. Och att förstå att det in-
te är så farligt att misslyckas. 

Att se de små stegen är också en 
nyckel.

– För mig är det ofta svårt att accep-
tera att de framsteg vi gör är så små. 
Men verkligheten förändras lite i taget. 

Försoning en het potatis
Utmaningarna är många.

– Fyrtio procent av världens freds-
projekt misslyckas inom de första två 
åren. Vi har ofta felaktiga föreställning-
ar om hur fred skapas.

Han gör ett hopp till Nelson Mande-
la och år 1990. 

– När Mandela blev frigavs inspirera-
des människor och ledare världen över 
och började tala om nåd, förlåtelse och 

FREDSMÄKLARE. Första steget är att 
börja se sin fiende som en människa. 
Det säger Antti Pentikäinen som i flera 
års tid förhandlat med terrorister.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

när man är välförberedd kan man vara närvarande i stunden, och då behöver man inte vara rädd, säger Antti Pentikäinen, som är ledare för ett fredsförmedlingsnätverk som för-
handlar med terrorister.  FOTO: PRIVaT

”Bara det att  
någon ser dig i 
ögonen, och ser 
en människa, 
kan vara en 
transformativ 
handling.”
Antti Pentikäinen

försoning. Men vad hände sen? Vi tap-
pade bort den biten. Försoning har bli-
vit en het potatis som ingen vill ta i.

Som bäst jobbar Antti Pentikäinen 
med ett FN-projekt som berör just för-
soning. I verktygsbacken har han sin 
kristna tradition. Pentikäinen är upp-
vuxen i den laestadianska väckelsen 
och är utbildad teolog. 

– När du gräver djupt i din egen tra-
dition kan du också inspirera andra, ut-
an att försöka visa att det är din tradi-
tion som är bäst. I en försoningsprocess 
måste många bitar falla på plats och en 
religiös tradition kan vara en av de bi-
tar som motiverar individer.

Ett år efter masskjutningen på Ut-
øya i Norge besökte Antti Pentikäinen 
ön tillsammans med en norsk pastor.

– Hon berättade för mig hur hon 
bemött föräldrarna till de ihjälskjut-
na ungdomarna.

Föräldrarnas fråga var: Varför såg in-
te Gud detta och grep in? Varför stop-
pade han inte Anders Breivik?

– Det hon sa till föräldrarna var att Gud 
visst såg det som hände, men att han såg 
det genom korset, och att han också såg 
gärningsmannen genom korset. Det här 
är svåra frågor, som det inte finns någ-
ra enkla svar på. Men i den kristna teo-
login finns ett hopp som kan hjälpa oss.

Antti Pentikäinen talade under rubriken ”Defi-
ning Humanity in Front of Violence and Terror” 
vid Europeiska själavårdsnätverket ECPCC:s 
konferens i Träskända i augusti. Han är för när-
varande tjänstledig från sin tjänst som verksam-
hetsledare för Kyrkans utlandshjälp,
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Ny bok!

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

Sorg är det tillstånd där helt vardagliga 
och vanliga saker får oväntad betydel-
se. Frågan Hur mår du? blir omöjlig att 
svara på med mindre än fem minuter 
av förklaringar. Att gå till butiken blir 
ett ställningstagande. Att städa hemma 
blir ett arbete med de djupaste skikten 
i ens personlighet.

Patrik Hagman

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

Patrik Hagman
Sorgens gåva är 
en vidgad blick
– Att förlora sin far, 
son och fru 

Patrik Hagman har upplevt flera 
stora förluster i sitt liv; inom 
loppet av några år förlorar han 
sin sexårige son i cancer och 

sedan sin hustru i en plötslig hjärnblödning. I sin bok 
skriver Hagman om vad som händer i en människa 
när sorgen så påtagligt kliver in i ens liv.
Inb. 27,90
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Vår kalasturné har börjat!
Nästa vecka är vi i Karis och Åbo

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

Följande anhalter på kalasturnén:
NÄRPES 
Tisdag 19.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

VASA 
Onsdag 20.9 
Stora församlingssalen 

12-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

JAKOBSTAD 
Torsdag 21.9 
Församlingscentret

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

BORGÅ
Onsdag 27.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

Din församling har varit med dig genom åren. Den och vi vill fortsätta vandra med i vardagen. Det här vill vi upp-
märksamma i samma veva som Finland fyller 100. Församlingsförbundet, Fontana Media Ab och Kyrkpressen 

ställer till bokkalas med några av de fi na församlingar vi fi nns till för. Bokförsäljningen pågår hela dagen. Här fi nns 
något för alla! Bland annat andliga böcker, barnböcker, nyttigt material för föräldrar, lärare och församlingsan-

ställda trängs i våra hyllor.  Kalaskväll med minnesväckande frågesport och musik avslutar festen.

Gilla Fontana Media på Face-
book. Där hittar du också vårt 
evenemang för kalasturnén.

Välkommen med!

KARIS 
Tisdag 12.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram

ÅBO 
Torsdag 14.9 
Församlingshemmet

13-18 Bokförsäljning
17 Kaff eservering
18 Festprogram



12 KULTUR KYRKPRESSEN TORSDAG 7.9.2017 • NR 36
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

12 röster
Antologin Människohun-
darna från kursen Litte-
rärt skapande 
är intressant 
för att den 
säger något 
om hur icke-
etablera-
de skribenter 
vill uttrycka 
sig i Svensk-
finland idag. Vilka teman 
fängslar dem? Var brän-
ner det till för dem, och 
för oss läsare?

De tolv skribenterna 
bakom antologins texter 
verkar alla relativt säkra i 
sitt uttryck. Men de tex-
ter som skapar bilder på 
läsarens näthinna är de 
som lyckas gestalta sin 
känsla. Att måla upp så-
dana bilder är svårare än 
man skulle tro, till och 
med för garvade skri-
benter.

Allmänt kan man säga 
att många av skribenter-
na lyfter fram tung barn-
domstematik, eller tung 
och svår tematik över 
huvudtaget. Därför känns 
det som en lättnad att 
det finns texter som hål-
ler ett avstånd till läsa-
ren. Jag hade gärna läst 
fler texter som betraktat 
sitt subjekt med större 
distans, och med humor. 
Patricia Bruuns myck-
et säkra novell Visdom-
standen är en njutning 
att läsa just på grund av 
det här, och särskilt i den 
här samlingen. En annan 
text som jag gillar för sin 
dubbelhet och distans är 
Anne Hietanens Lotta.

Men här finns många 
skribenter som jag blir 
nyfiken på, till exempel 
Terhi Paukku, som må-
lar upp bilder som jag in-
te blir kvitt, eller Lot-
ta Green, som har fått 
allt att falla på plats i 
Den stora lådan. Och det 
finns fler – så gott som 
alla av texterna har stäl-
len som får dem att bi-
ta sig fast.

”Så här skriver 
Svenskfinland just nu. 
Det här är riktningen. Håll 
ögonen på oss”, står det 
i förordet, och det kan 
kännas provokativt. Men 
jag är glad att jag läst 
boken, för jag tror att 
de har rätt. Om fem år 
kommer flera att ha gett 
ut ett större verk.

 ¶ SOFIa TORValdS 

PRESENTATION Lossa våra 
bojor, 
Guds milda 
moder!

olaus petri kyrkas barm-
härtiga akustik gör det lätt 
att surfa på tonvågen och 
följa med, säger Nina Fo-
gelberg och Sofia Lindroos. 

– Ave maris stella. Våga bara hoppa in i 
det, ni behöver inte ta på er flytväst. 
Lita på att rummet bär.

– Ave ma-ri-is, sjunger vi.
– Glid bara in på tredje tonen! Ste-

ee-el-la-a.
Vokalerna stiger upp i koret i Olaus 

Petri kyrka i Helsingfors. Vi är bara tre 
stycken, men vi låter som en större kör, 
eller snarare som en större samling 
nunnor som hittat en gemensam ton.

Nina Fogelberg och Sofia Lindroos, 
bägge två yrkesmusiker med lång kö-
rerfarenhet, ska i höst leda en kort-
kurs i Birgittasystrarnas medeltida bö-
nesånger. Varje kursdag avslutas med 
vesper, eller aftonsång.

– Den bok vi sjunger ur, Cantus Soro-
rum, Systrarnas sång, är också namnet 
på vårt projekt. Det här är den liturgi, 
alltså tidegärden, som sjöngs i klostren 
från söndag morgon till lördag kväll, 
berättar Fogelberg.

Heliga Birgitta fick, som känt, uppen-
barelser eller visioner, och dem skrev 
hon ner. Hennes mentor och biktfar 
Petrus av Skänninge komponerade 
melodier till dem , eller använde bitar 
av melodier som sjöngs på den tiden. 
Birgitta hade noggranna regler för sina 
kloster, för hur kyrkorna skulle byg-
gas, men också för hur Birgittasystrar-
na skulle sjunga.

– Det var just för nunnorna som den 
här musiken skapades. Till Birgittas 
regler hör att man inte ska framhäva 
sin egen röst. Att vi ska hitta en gemen-
sam ton kan ju också låta kravfyllt – 
men här är det texten och innebörden 

TIDEBÖN. Man behöver inte gå i kloster för att lära sig 
sjunga som en nunna. I höst ordnas en kurs för dem 
som vill lära sig de vackraste tidebönssångerna som 
sjöngs i birgittinernunnornas kloster i Vadstena och 
Nådendal. Sången är en väg till ett möte med Gud.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

som är det viktiga, säger Sofia Lindroos.

Alla röster får rum
Det är svårt att inte framhäva sin egen 
röst. Jag försöker använda ”mitt stöd”, 
som jag lärt mig som korist, och jag mär-
ker att jag drar ut på tonerna för att hö-
ra att tonen ligger rätt. Men akustiken 
är barmhärtig, och när vi sjunger till-
sammans märks det inte att jag bitvis 
släpar under de andra i tonhöjd. Efter 
ett tag slappnar jag av, smälter in, slu-
tar bry mig om hur det låter.

– Dei mater alma, sjunger vi, Guds mil-
da moder. Lossa våra bojor! Håll det on-
da borta!

De gregorianska tonslingorna stiger 
uppåt och fyller koret med ekon.

– Vi vill poängtera det att det är nå-
gonting med det här sättet att sjunga 
som gör det väldigt tillåtande. Alla rös-
ter får rum. En del röster är som dia-
manter, andra som pärlor, en del som 
grus, och det ligger ingen värdering i 
det – men tillsammans blir de en hel-
het. Fokus är på något helt annat än på 
utförandet, säger Fogelberg.

Sofia Lindroos påpekar att det fak-
tiskt är frågan om bön eller lovsång.

– I den här sången tycker jag att man 
får kontakt med sitt inre liv. Och det är 
ju en väg till ett möte med Gud. På sis-
ta tiden har jag märkt att jag behöver 
den här sången, för jag är en person 
som lätt stressar mycket. Jag är fasci-
nerad av hur mycket Birgitta beund-
rade Maria. Det känns sunt att ha en 
stark förebild. Vi bär på en längtan till 
Gud, och jag tycker den längtan speg-

lar det här goda som vi vill, men inte 
alltid lyckas med.

Sången blir som en våg
Olaus Petri kyrka är känd för sin goda 
akustik, och den är en populär konsert-
kyrka. Det var en orsak till att just den 
kyrkan får stå värd för kursen. Olaus 
Petri har också blivit Sofia Lindroos 
hemförsamling i och med arbetet i Olaus 
Petri-kören, där hon sjungit i mer än 
femton år.

– Olaus Petri har varit en viktig bygg-
sten i mitt kyrkomusikaliska medve-
tande, framför allt genom Folke Fors-
mans arbete med OP-kören. Det var 
också inom kören vi två träffades för 
första gången, säger Fogelberg.

En annan god orsak att ordna en kurs 
i Birgittasystrarnas sång just i Olaus 
Petri är att kyrkan har en staty av he-
liga Birgitta, en kopia av den som finns 
i klosterkyrkan i Vadstena.

KP-redaktör prisbelönt i Solveig von Schoultz-tävlingen
prisutdelning. I måndags 
offentliggjordes pristagar-
na i Solveig von Schoultz-
tävlingen 2017. Första pris 
gick till Mats Backström 
från Jakobstad för novellen 
Bra och dåliga affärer, an-
dra pris till Maria Kallio från 
Korsholm för novellen (Så-
som ock vi förlåta) dem oss 
skyldiga äro och tredje pris 
till Ulrika Hansson från Hel-
singfors. Hansson jobbar 

som redaktör vid Kyrkpres-
sen och informatör vid Fon-
tana Media.

Hanssons bidrag är no-
vellen Snart vänder det, 
som utspelar sig i Terjärv, 
där hon vuxit upp. Repliker-
na är delvis skrivna på di-
alekt.

– Jag är lika överraskad 
som glad över priset! sä-
ger hon.

Hon har inte skrivit skön-

litterärt tidigare.
– Det här var lite av ett 

experiment. Men jag är lit-
teraturvetare och har all-
tid haft ett stort intresse för 
litteratur och skrivande.

Under åren har hon in-
tresserat sig för Solveig von 
Schoultz-tävlingen, och vil-
le gärna försöka sig på no-
vellformatet.

– Kanske jag helt enkelt 
behövde en deadline!

Ulrika Hanssons novell 
handlar om en kvinna i tret-
tioårsåldern som stannat 
kvar i glesbygden i sitt 
barndomslandskap, och 
samtidigt längtar bort.  
Juryn kallar den ”en språk-
ligt exakt, realistisk berät-
telse som kombinerar den 
krassa vardagen med ett 
lyriskt vemod i en helhet 
som visar att det alltid finns 
en väg framåt, trots allt”.ulrika hansson. FOTO: nICKlaS STORBJÖRK
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Spännande men med 
brister
BOK

Blå villan

Författare: Eva Frantz
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2017

I fjol debuterade Eva Frantz 
med Sommarön, en mys-
deckare som mycket väl 
kan ha varit årtiondets 
minst blodiga. I Blå villan 
skruvas dramatiken däre-
mot upp redan från bör-
jan – en kvinna hittas med-
vetslös i en blodpöl på sitt 
eget köksgolv. Offret vi-
sar sig vara Becca Stenlund, 
känd för sin blogg om vack-
ra hem, smakfulla stilleben 
och ekologiska val.

Det visar sig att det fun-
nits många som irriterat sig 
på Beccas präktiga skrive-
rier, men frågan är om någon 
av dem varit beredd att gå 
så långt som till ett mordför-
sök. Varvat med berättelsen 
om polisens arbete och oro-
liga familjemedlemmar finns 
också insprängda minnen 
från mer än en tragisk barn-
dom, ett koncept som känns 
bekant från Sommarön.

Eva Frantz kan konsten 
att skriva fram en spänning 
som gör att jag vid flera till-
fällen läser med andan i hal-
sen. Därför är det synd att 
hon ibland får berättelsen att 
stanna upp onödigt mycket 
genom att samma händel-
seutveckling beskrivs ur flera 
personers synvinkel utan att 
det tillför något nytt. Polisen 
Anna Glad är en sympatisk 
person som man gärna föl-
jer i mer än en deckare, men 
med tanke på att Blå villan är 
den första boken i en plane-
rad serie kunde åtminstone 
den sista godbiten gällande 
Anna Glads privatliv ha spa-
rats till nästa del för att ge lä-

sarna något 
att se fram 
emot.

Med tan-
ke på Eva 
Frantz för-
måga att 
skriva spän-

nande scener 
känns det som om en onö-
digt stor del av bokens 
handling förmedlas genom 
referat av personernas tan-
kar. Det är ett enkelt sätt att 
föra handlingen framåt, men 
att i högre grad låta perso-
nerna agera hade inte bara 
bidragit med mera spänning 
utan också gett person-
skildringen mer kött på be-
nen. Att polisen Anna kän-
ner ett ovanligt starkt enga-
gemang för Beccas femårige 
son hade till exempel gärna 
fått synas tydligt i handling-
en innan (och inte efter) att 
Anna själv reflekterat över 
engagemanget. Lillgam-
la Bruno är också en char-
merande karaktär, men att 
han uppfattar sin nedslag-
na mamma som kladdig i 
stället för att inse att hon 
är blodig känns inte allde-
les trovärdigt, inte ens i en 
deckare som försöker va-
ra lite småstadsmysig trots 
våldsdådet. 

Med en lagom vindlande 
och tillräckligt överraskande 
intrig som håller spänning-
en vid liv ända till det dra-
matiska slutet – och dess-
utom med en huvudper-
son som läsaren kan känna 
varmt för – innehåller Blå 
villan egentligen alla nöd-
vändiga grundingredienser 
för en god deckarupplevel-
se. Därför önskar jag att det 
hade funnits mer tid för fin-
putsning och fördjupning av 
texten som i den här ver-
sionen inte når riktigt ända 
upp till sin potential.   

 ¶ ERIKa RÖnngåRd

PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Dansar du så dansar jag
Semesterns sista helg gick 
jag på festival för att gö-
ra ett desperat försök att 

klämma in så 
mycket som-
markäns-
la som möjligt 
på så kort tid 
som möjligt.

Jag är på en 

festival i den del av värl-
den där jag är uppvux-
en och där jag vet allt för 
väl att man inte ska skäm-
ma ut sig genom att dra 
uppmärksamheten till sig i 
onödan. Kanske är det för 
att simturerna i havet blev 
så få denna sommar som 
jag måste öva självöver-

vinnelse denna sista se-
mesterhelg. Jag övar den 
genom att dansa fram-
för scenen i ett tält där de 
flesta sitter ner. Jag skul-
le vilja säga att det är för 
att jag känner mig fri och 
obekymrad, men sanning-
en är att det går bara där-
för att jag inte är ensam. 

Jag har slutit en överens-
kommelse med en vän på 
plats: dansar du så dansar 
jag. Och varje gång själv-
medvetenheten hotar att 
uppsluka mig håller jag 
den på armlängds avstånd 
genom att påminna mig 
om att jag inte är ensam 
och upprepa för mig själv: 

”Det finns de som sitter 
men som egentligen skulle 
vilja dansa.” 

Jag medger att det på 
något plan känns som 
självplågeri, sådär som det 
alltid gör när man lämnar 
tryggheten av egen fri vil-
ja. Men bortsett från att 
jag har upplevt hur mycket 

större musikupplevelsen 
blir när jag dansar mig ge-
nom den tänker jag att jag 
gör mig till en tyst stöd-
person för alla närvaran-
de som inte heller tror att 
de är tillräckligt bra för att 
ställa sig upp och dansa 
framför scenen.

Sofia Lindoos var för några år sedan 
med om att ordna konfirmationsun-
dervisning för ungdomar intresserade 
av musik och sång tillsammans med 
Mikael Busck-Nielsen, som är präst i 
Johannes församling.

– Varje måndag då vi träffades firade 
vi completorium på slutet. Jag blev väl-
digt tagen av det, av upprepningarna, 
av att sjunga samma ord, eller bön, om 
och om igen. Dessutom tycker jag att 
den gregorianska notbilden triggar fan-
tasin på ett helt annat sätt än den nuti-
da. Det är en resa att uppräcka toner-
na och orden.

– Jag i min tur upptäckte tidigt de 

folkliga koralerna och började sjunga 
dem. Det finns mycket gemensamt 
mellan dem och den gregorianska mu-
siken: samma meditativa stämning, det 
att rytmen kommer inifrån. Det finns 
inga taktstreck, säger Fogelberg.

Båda poängterar att det handlar om 
att dela, och om att uppleva. Den över-
tonsrika sången blir som en våg som 
bär dem som sjunger. Också en osäker 
och ovan sångare kan surfa på den vå-
gen och känna att tonerna inte är något 
de behöver producera själva.

– Det handlar om att stämma in i nå-
got tidlöst. Det är en fläkt, man kan ba-
ra följa med.

”Det handlar om att stämma in i något tidlöst.”
eva Frantz nya deckare är mer dramatisk än fjolårets.
FOTO: HElEn KORPaK

CANTUS SORORUM

• Under tre fristående lördagar ord-
nas en kurs i Birgittasystrarnas med-
eltida bönesånger i Olaus Petri kyrka 
på Minervagatan i Helsingfors. Kursen 
är gratis.
• Kursledare är Nina Fogelberg och 
Sofia Lindroos. Av dem som deltar 
krävs inga förkunskaper.
• Kursdagar är lördagen den 30.9, 
lördagen den 7.10 och lördagen den 
25.11. Under första kursdagen håller 
Hilkka-Liisa Vuori en föreläsning om 
heliga Birgitta. 7.10 firas Birgittas ka-
nonisationsdag med Festvesper kl. 18.
• Kursdagarna avslutas alltid med 
vesper klockan 18.00, och man kan 
komma för att delta enbart i den.
• Anmälan och mer info: nina. 
fogelberg@live.fi eller sofia.lindroos@
kungsvagen.fi.
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WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 
BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

SE THOMAS LUNDIN, ERIK-ANDRÉ 

HVIDSTEN, ANNA-MARIA HALLGARN M.FL. I

EN FARTFYLLD OCH ROLIG MUSIKAL 
OM SVENSKHETEN OCH IKEA

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.� 

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.

Dejourering 
dygnet runt

Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
tel. (06) 7856252

nkab.fi

Anja doserar 
läkemedlen tryggt

En lätt och trygg 
dosdispensering 

av mediciner, 
hjälper i vardagen

Anja är ett tryggt och säkert sätt att 
få sina mediciner färdigt utdelade 
i dospåsar. Apoteket expedierar de 
tabletter och kapslar som patienten 
använder regelbundet, förpackade 
i engångsdospåsar för två veckor 
åt gången. Tjänsten är avsedd för 
alla, oberoende ålder eller mängd 
av mediciner. Tjänsten passar både 
personer som bor själva och personer 
på servicehem eller i hemvården. 
Tjänsten sparar tid för vårdpersonalen 
och garanterar en felfri dosering av 
mediciner till patienten.

Anja finns redan på nästan 300 apotek. 
Bekanta dig med Anja! anja.fi

Robert  050-3754246Robert  050-3754246

rn.rortjanst@multi.fi

- Bergs-värme  - Luft/vatten värmepump  - Installation- Bergs-värme  - Luft/vatten värmepump  - Installation

rn.rortjanst@multi.fi
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 10.9 kl. 10: Högmässa i Pargas 
kyrka, Backström, Lehtonen.
On 13.9 kl. 18: Veckomässa i Par-
gas kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 10.9 kl. 11: Finsk högmässa i 
Nagu kyrka, Granström, Koppero-
inen, Satomaa. Tillsammans med 
Länsi-Turunmaan suomalainen 
seurakunta.
Korpo kapellförsamling:
Sö 10.9 kl. 15: Gudstjänst i Norrs-
kata kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 10.9 kl. 11: Gudstjänst i Hout-
skär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 10.9 kl. 13: Gudstjänst i Iniö 
kyrka, Vuola.

 ¶ ÅBO
sö. 10.9: 
– kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Mullo Danielsson. Barnhörna. 
Kyrkkaffe
– kl 16: Mässa, S:t Karins kyrka. 
Mullo, Danielsson. Kyrkkaffe
ons. 13.9:
– kl 10-12: Familjecafé, Papin-
holma församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia.
to. 14.9:
– kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
– kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wik-
stedt, Danielsson, Niemelä
– kl 18: Bönegruppen, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
14 sö e pingst 10.9: Gudstjänst 
kl 12. Mårten Andersson och Jo-
hanna Evenson

 ¶ JOMALA
To 07.09 kl.19.00: Meditativ sång 
H Lax
Sö 10.09. kl.11.00: Högmässa, 
Styrstadskören, St Olofs kyrkokör, 
dragspelsgrupp, S Äng, E-H Han-
sen, S Wine, J Boholm-Saarinen
Sö 10.09 kl.12.00: Inskrivning i 
skriftskolan i Olofsgården S Äng, 
S Winé

 ¶ MARIEHAMN
FR 08.09 kl. 9-18: Förhandsröst-
ning i Pastorskansliet, Östra Es-
planadgatan 6.
SÖ 10.09 kl. 11.00: Högmässa i 
S:t Görans, J-E K, G K, damkören 
Magnificat. Kyrkkaffe.
SÖ 10.09 kl. 12.00-20: VALDAG 
(kyrkoherdevalet) i S:t Görans 
kyrka.
TO 14.09 kl. 09.00: Från och med 
idag kan du hämta biljetter till 
Mark Levengood (02.10 kl. 19.00) i 
pastorskansliet, vardagar kl. 9-15.
TO 14.09 kl. 11.30: Lunchmässa i 
S:t Görans, J-E K, J D.
TO 14.09 kl. 12.00: Sopplunch i 
församlingshemmet. Pris: 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 10.9 kl. 19.00: Kvälls-
mässa i Sunds kyrka. Carolina 
Lindström, Marina Sapronova.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
On 6.9 kl. 19: Sommarsamling på 
Strandhyddan, tal av Olof Jern, 
sång av Gerbykvartetten, dir. 
Göran Stenlund. Programledning: 
Guy Kronqvist. Kaffepaus.
Sö 10.9 kl. 11: Gudstjänst i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 8.9: Föräldra-barngruppen i 
Kstads förs.hem startar. Alla freda-
gar kl 10.
LÖ 9.9 kl 18: Källsmässa i Dagsmark 
bönehus, Engström, Martikainen
SÖ 10.9 kl 10: Gudstjänst i Lfjärds 
kyrka, Engström, Martikainen
SÖ 10.9 kl 12: Högmässa i Sideby 
kyrka, Engström, Martikainen. 
Efteråt fest för 70-åringarna på 
Jonnsborg med mat, kaffe och tårta.
SÖ 10.9 kl 18: Gudstjänst i Kstads 
förs.hem, Engström, Martikainen
MÅ 11.9 kl 19: Diskussionsgrupp för 
män i Kstads förs.hem
TI 12.9 kl 13: Missionssyföreningen i 
Sideby diakonikansli
ON 13.9 kl 17.30: Svampkurs på 
Jonnsborg med Martaförbundet och 
Vänstugan Primula

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 8.9 kl 10-12 Föräldra-barngrupp 
startar i Arken.
Fr 8.9 kl 19: Kyrkogårdsvandring vid 
Närpes kyrka.
Sö 10.9 kl 12: Gudstjänst Lövdahl, 
S.Lindén.
Må 11.9 kl 16.45: Finska junior star-
tar i Arken.
On 13.9 kl 18: Kyrkans barntimme 
för 4-6 åringar samt junior för barn i 
åk 1-6 startar i Norrnäs bönehus.
Kom ihåg: att anmäla för kyrklun-
chen efter högmässan 24.9, anmäl 
senast 15.9 till kansliet tel. 2204200.
Övermark
Sö 10.9 kl 8.30: Vandring från Vals-
bergs byagård.
Sö 10.9 kl 10: Vandrings- och 
byagudstjänst i Valsbergs byagård, 
Jakobsson, Rosengård.
On 13.9 kl 10: Bön i förs.hemmet.
Pörtom
Lö 9.9 kl 19: Konsert i kyrkan.
Sö 10.9 kl 18: Gudstjänst Sundqvist, 
S.Lindén.
Må 11.9 kl 12.45: Minior för åk 1-2 
startar i förs.hemmet.
On 13.9 kl 18: Finska gruppen i förs.
hemmet, Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö 10.9 kl. 14: Gudstjänst, Eng-
lund, Brunell.

 ¶ KORSHOLM
To 7.9: 
Diakonimottagningen stängd.
kl 18: Inskription för Musikskolans 
elever som har enskild undervis-

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

”Egentli-
gen är det 
konstigt att 
kärnfamiljens 
värden så ofta hävdas 
som om de vore kristen-
domens absoluta kärna. 
Jesus själv såg uppen-
barligen ett annat slags 
mänskliga sammanhang 
som viktigare än köttsli-
ga släktband. Han identi-
fierade sig inte med rät-
trogna välmående famil-
jer utan med de hung-
rande, törstande, fattiga, 
sjuka, fängslade.”

Maria Küchen  
i Söndagarna.

CITAT

Värm mig, så att 
jag också kan 
älska som du, 
Gud. Gör mig 
trygg, så att jag 
vågar mig in i 
mötet med det 
okända. Amen.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Mia Anderssén-
Löf.

190, 485, 274, 
489 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Guds kärlek känner inga gränser
Genom sitt liv och sin undervisning gav Jesus uttryck 
för den kärlek från Gud som överskrider alla gränser. 
Hans exempel förpliktigar oss att se en nästa i var-
je människa.

Av Kristus får vi också kraft att 
göra gott mot våra medmännis-
kor. En människa är inte alltid 
själv medveten om att att hon 
är ett redskap för Guds kärlek 
när hon gör goda gärningar.

OM HELGEN

Maria Ottensten, Heidi Storbacka m.fl.

Leva i nåd
Info och anmälan (senast 27.9): www.kyrkansungdom.nu 
eller KU:s kansli, 045 234 8073.

Arr. Förb. Kyrkans Ungdom & Jakobstads sv. förs. i samarbete med SFV Studiecentralen

KVINNOWEEKEND
på Pörkenäs 6–7.10.2017”Älska era fiender 

och be för dem 
som förföljer er.”

Läs mera i 
Matt. 5:43–48

”Sorgen söker 
ord.”

En ny stödgrupp för 
sörjande startar i 
drängstugan i Larsmo 
tisdag 19.9 kl. 13.30.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
8–14.9

FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Sam. 24:9–12, 17–21

ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 3:11–18

EVANGELIUM
Matt. 5:43–48

Fjortonde söndagen ef-
ter pingst. Temat är ”Vår 
nästa”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN MIA ANDERSSÉN-LÖF

FOTO: JannE lÖV

vem är min nästa? Mänskligheten i oss ställs 
inför frågan, igen och igen. Asylsökande? 
Papperslösa? Marginaliserade? Tiggare? 
– Ja, alla de, och dessutom: din manipula-
tiva chef, grannen som inte plockar upp ef-
ter sin hund, och mobbaren på skolgården. 

Någonstans räcker känslobalansen in-
te längre till. Nöden – eller oviljan – är för 
stor. Inifrån stiger ett motstånd. ”Om ni 
hälsar vänligt på era bröder och bara på 
dem, gör ni då något märkvärdigt?” frå-
gar Jesus i evangeliet för den här sönda-
gen, som handlar om vår nästa.
 
evangeliet utmanar oss att göra något utö-
ver det vanliga – att också älska dem vi in-
te tycker om eller förstår oss på, att be för 
dem som gör oss illa.

Inför den utmaningen får vi ingen drag-
hjälp av vår tidsanda. Ett socialt mark-

nadstänk, där en relation antingen ska ha 
ett underhållningsvärde eller vara fördel-
aktig för att vara värd investeringen, lär 
oss att sortera ut obekväma bekantskaper. 
Jesus utmanar oss att tänka bredare kring 
vad en människa är värd – ”på er är till 
och med hårstråna räknade”. (Matt. 10:30)

”Ta på er mitt ok och lär av mig, som 
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni 
finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt 
och min börda är lätt”, säger han (Matt. 
11:29-30).

det är inte alltid enkelt. Men det är skon-
samt. Gud förser oss med redskap och med 
ett föredöme. Och därtill, som Lars Huldén 
skrev i ett helt annat sammanhang: ”Hä ä 
in lykko tå an kan arrbeit i laag.”

 ¶ MIa andERSSén-lÖF

Mia Anderssén-Löf doktorerar i teologi och är studentpräst 
vid Campus Allegro i Jakobstad.
 
I dag hoppas hon att solen går ner över en lite medmänsk-
ligare värld än igår.
 
Ett tips till dig som vill visa din nästa mer kärlek är, som med 
många bra förändringar, att göra en liten grej varje dag. 

Se människan i varje människa
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ning: i församl.hemmet.
sö 10.9: 
kl 10 Gudstjänst: i kyrkan med 
kyrkkaffe i sockenstugan
kl 12 Högmässa: i Smedsby för-
saml.gård, Lindblom o. Nordqvist-
Källström.
kl 14 Pilgrimsvandring längs kyrk-
stigen i Tölby-Vikby: Start vid 
Tölby-Vikbyvägen 220. En skylt 
finns vid startplatsen och rutten 
är ca 4,2 km. Korvgrillning, ta med 
matsäck och passande kläder. 
Folke Smeds berättar om stigen o. 
Berg håller andakt.
kl 18-19.30 Qvinnoliv-mötesplats 
för kvinnor i åldern 30-65: i 
Smedsby församlingsgård. En sön-
dag i månaden, start på söndag.
Skriftskolanmälan: på www.
korsholmssvenskaforsamling.fi 
senast 15.9.
Musikskolan inleder sin verksam-
het v. 37: 
Grupper: 
Lilla barnkören (ca 1-5 åringar) i 
musiksalen, to kl 17.15-17.45 
Körskola, förskolan-åk 3 i Musik-
salen, to kl 18-18.40 
Barn- och ungdomskören Ger-
mivox, åk 4-9 i Sockenstugan, to 
17.45–18.30 
Germivox vokalensemble, från åk 
7 med minst två års körerfaren-
het i Sockenstugan to 17.45-19.30 
(inkl. paus) 
Kör för alla i Sockenstugan (övn. 
inleds med servering kl 18), varan-
nan ons kl 19-20.15 (udda veckor) 
Kyrkokören i Sockenstugan to kl 
19-21 
Pensionärskör i Smedsby försam-
lingsgård, varannan to kl 12.30–
14.00 (jämna veckor) 
Kammarkören Psallite, må 18.30-
21 (kontakta SW)   
Orkester för alla i Sockenstugan 
varannan ti kl 19-20.15 (udda 
veckor) 
Korsholms kammarorkester fre 
18.15–20.15 (kontakta SW) Barn-
vakt finns! 
Adelcrantz blåsensemble, musik-
kanslivinden to 18-19  
Adelcrantz blockflöjtsensemble, 
kontakta RH tel. 0440568683

 ¶ KVEVLAX
Sö 10.9. kl 18: Kvällsmässa, 
Bergström-Solborg, Andrén, Kyr-
kokören, Pörtomkören, dir Gerd 
Lindén.
On 13.9.kl 10-11.30: Föräldra-
barngruppen i ds.
On 13.9. kl 13-15: Pensionärs-
samling i fh, Paul Salo berättar om 
sin bok ”Mitt liv som barn i krigets 
skugga”. Om skjuts behövs ring 
Tages taxi tel 050-558 5984, 
avgift 4€.

 ¶ MALAX
SÖ 10.9 kl. 10: Gudstjänst i kyr-
kan. Predikant från Laestadian-
erna. Tornberg, Lax.
SÖ 10.9 kl. 12: Finsk mässa i kyr-
kan. Predikant från Laestadian-
erna. Tornberg, Lax.
SÖ 10.9 kl. 17: Bön för alla i FH.
TO 21.9: Symötesresa till Hunuri-
järvi. Anm. senast fredag 15.9 till 
kansliet, 050-462 9575. Bussen 
startar 9.15 från FH och 9.30 från 
KH. Hemkomst ca 17.00. Pris ca 
37 euro.

 ¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 10.9 kl. 11. Englund, 
Brunell.
Prosteriets träff för daglediga: to 
21.9 kl. 11-15.30 på Alskat. 10 €, 
egen transport. Anmälan senast 
11.9 till Susanne Blomqvist, 044 
480 8363 eller Annika Nuuja, 040 
072 9597.

 ¶ REPLOT
Fre 8.9 kl. 19 – 22.30: Öppet hus i 
Björkögården.
Sö 10.9 kl. 10: Gudstjänst i Replot. 
Ksski, Wargh.
So 10. 9 kl. 12.30: högmässa i 
Björkö. Kaski, Wargh.
Ons 13.9 kl. 13: Mathörna i Björk-
ögården. Gäst: Peter Kankkonen. 
Anmäl för maten senast må 11.9 
till Lähdesmäki eller Nystrand. 
Mat 10 €/pers.
14.9: Rekreationsdag. Pastors-
kansliet stängt.

 ¶ SOLF
Sö 10.9 kl. 10: Högmässa, Ann-Mari 
Audas-Willman, Karolin Wargh.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Forslund, 
Heikius.
Morgonmässa: to 14.9 kl 9 Brunell, 
Jern, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Klapuri, 
Ristolainen.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Fr 8.9 kl. 15: Pensionärssångarna i 
Essehemmet, Ravall.
- kl. 18: Hjälpledarskolningen 
startar i Fyren, Öhland.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, 
Öhland.
Lö 9.9 kl. 19: Sammankomst i 
kyrkan, Jouko Talonen.
Sö 10.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Björk, Ravall. Textläsare Bengt 
Forsblom, dörrvärdar Ytteresse 
övre.

- kl. 14 och 19: Sammankomst i 
Punsar bönehus.
Terminsstarter v. 37:
Ti 12.9 kl. 16.45-18: Pop-klubben 
(åk 1-3) i Ytteresse bönehus (obs 
platsen!). Öhland m.fl.
- kl. 18.45-19: Tweenies (åk 4-6) i 
Fyren, Öhland m.fl.
To 14.9 kl. 18: Ungdomskören 
inleder terminen i Achreniussalen, 
Ravall.

 ¶ JAKOBSTAD
FR 8.9 kl. 19.00: In da house i 
Församlingscentrets ungd.utr., 
Wikblad.
SÖ 10.9 kl. 10.30: Brunch för kvin-
nor tillsammans med Febe Wester-
lund i Församlingscentret. ”Kvinna 
i Guds värld”. Pris: 10 €. Anmälan 
senast 5.9 till jsv@evl.fi eller tfn 
040-3100410.
SÖ 10.9 kl. 12.00: Gudstjänst i 
Jakobstads kyrka, Turpeinen, Öst-
man, trombon Torvald Lund.
SÖ 10.9 kl. 17.00: Fokus i Försam-
lingscentret, Matti Aspvik, sång 
Fanny Sjölind.
MÅ 11.9 kl. 13.30: Syföreningen för 
Mariahemmet i Församlingscentret, 
Salo.
MÅ 11.9 kl. 17.00: Tehus för nyfin-
ländska och andra kvinnor i För-
samlingscentret ungd.utr.
TI 12.9 kl. 9.00: Församlings- och 
diakonikansli stängt idag.
TI 12.9 kl. 11.00-13.00: Jakobstads 
kyrka öppen för bön och samtal.
TI 12.9 kl. 13.00: Tisdagssamling på 
Station I, Bengt Forsblom.
ON 13.9 kl. 9.00: Församlings- och 
diakonikansli stängt idag.
TO 14.9 kl. 13.30: Missionsgrupp för 
FMS i Församlingscentret, Krokfors.
TO 14.9 kl. 13.30: Kyrkostrands 
syförening i Kyrkostrands förs.hem, 
Krokfors.
TO 14.9 kl. 17.30: Bön och samtal i 
Församlingscentret.

 ¶ KRONOBY
Lö 9.9 kl. 9.00: Pilgrimsvandring 
från Kronoby kyrka till Nedervetils 
kyrka, ca 20 km. Klädsel enligt 
väder och ta med ryggsäck med 
kaffe för dagen, matpaus i Merjärv. 
Pris 10 €. Anmälan till MI.
Sö 10.9 kl. 10.00: Gudstjänst. 
Niklas Wallis, Maria Ellfolk-Lasén. 
Åminne-Biskop-Rudnäs läslag. 
Gemensam födelsedagsfest för 
70-, 80- och 90-åringar efter 
gudstjänsten i församlingshemmet.
Vandringsdag med Kyrkans Ung-
dom: i Kronoby söndagen den 10 
september. Gemensam start med 
egna bilar från församlingshem-
met i Kronoby kl. 9:00. Vi vandrar 
längsmed Siiponjoki i Kalajoki. Två 
valbara rutter ca 8 km eller 20 km. 
Egen matsäck med, möjlighet till 
korvgrillning. Mera information kan 
fås av Annette Strandvall 050-
5317115.
Må 11.9 kl. 20.30: Completorium i 
spisrummet.
Tis 12.9 kl. 13.00: Kenyamissions-
symöte i lilla salen.
On 13.9 kl 9-12: Föräldra-barn 
gruppen varje onsdag i dagklub-
bens utrymmen.

 ¶ LARSMO
To 7.9 kl. 18 Nattvard: vid Sandlun-
den, Sjöblom, Uunila.
Lö 9.9 kl. 19 Lördagssamling: i 
församlingshemmet, Jens Sjölind, 
Eivor och Nils Johansson m.fl. Ser-
vering. Barnpassning.
- kl. 21 Sångkväll i kyrkan: Sven 
Grankulla inbjuder i anledning av 
50-årsdagen.
Sö 10.9 kl. 10 Familjemässa: Las-
sila, Hannes Uunila. Kyrkvärd: Björn, 

Björnvik, Långstranden, Kalvhol-
men. Vinterskriftskolan deltar och 
fortsätter med lektioner.
Må 11.9 kl. 9.30 Terminsstart för 
föräldra-barngrupperna: i Bosund 
och Västerby bönehus.
-  kl. 10 Terminsstart för föräldra-
barngruppen: i Holm bönehus.
Ti 12.9 kl. 13.30 Syföreningen i 
Västerby bönehus: inleder höst-
terminen.
Ons 13.9 kl. 9.30 Terminsstart för 
föräldra-barngruppen: i Furugår-
den.
- kl. 13 Syföreningen: i Furugården 
inleder höstterminen.
To 14.9 kl. 18.30 Kvinnocafé: i Holm 
bönehus. Tema: Tacksamhet – väl-
signelse. Benita Östman, Victoria 
Asplund m.fl. medverkar. Varmt 
välkomna.
Ti 19.9 kl. 13.30 ”Sorgen söker ord”: 
en ny stödgrupp för sörjande startar 
19.9 kl. 13.30 i drängstugan. Info och 
anmälan till pastorskansliet, tel. 040 
868 6950, gärna före 14.9.

 ¶ NEDERVETIL
TO 7.9 kl. 14.15: Andakt med HHN 
i Terjärv Vårdcenter, Store, Smed-
jebacka.
TO 7.9 kl. 18.00: Raamattupiiri 
startar i fh.
LÖ 9.9 kl. 9.00: Pilgrimsvandring 
från Kronoby kyrka till Nedervetil 
kyrka, ca 20 km. Klädsel enligt 
väder och ta med ryggsäck med 
kaffe för dagen. Matpaus i Merjärv. 
Pris 10 €, anmälan till MI.
SÖ 10.9 kl. 10.00: Högmässa, 
Store, Smedjebacka. Söndagsskola 
varje söndag under Gudstjänst-
tid, nya ledare välkomna med. 
Kontaktperson Jenny Pulkkinen, e-
post: jenny.pulkkinen@gmail.com
TO 14.9 kl. 14.00: Andakt i Sand-
backa Vårdcenter, Smedjebacka, 
Dalhem.
Barnkören Kungens Ungar: startar 
lö 23.9 kl. 10.00 – 11.30 i Gille-
stugan, nya sångare anmäles till: 
jenny.pulkkinen@gmail.com

 ¶ NYKARLEBY
GEMENSAMT
Skriftskolanmälan: i högstadiet 
onsdag 13.9 under matrasten.
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ring-
wall
Må kl 18 Kenyamissionen: fh, ter-
minsinledning, Östman
On kl 19 Kyrkokörsstart: fh, gamla 
o nya sångare välkomna
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh 
Klubb Petrus: grupperna startar v. 
37, se hemsidan
MUNSALA
Sö kl 12 Nattvardsgudstjänst: Pen-
sala bönehus, Sundstén, Ringwall
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Jonas 
Ahlsved
Ti kl 17 Körstart: projektkören övar 
i fh, kom med och sjung
On kl 13.30 Symöte: prästg.
To kl 14 Församlingscafé: Monäs-
bodens klubblokal
Tornagenterna: on kl 12.30 i fh, to 
kl 12.15 i Hirvlax skola. Anmäl till 
Sandra: 040 8687064.
JEPPO 
Sö kl 10 Högmässa: Östman, 
Hellman
-kl 14 Möte: bönehuset, Kristian 
Nyman, Bengt Strengell, gitarr-
gruppen SALEM
Ti kl 17.30 Juniorstart: fh, varje tisd. 
Taxi från Pensala uf kl 16.50, via 
Funkis kl 17.

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 8.9 kl 14: Andakt i Pedersheim, 
Erikson, Sandstedt-Granvik

Fr 8.9 kl 20: Night Café i Kyrk-
hemmet i Bennäs
Sö 10.9 kl 10: Högmässa i kyrkan, 
lit. Erikson, pred. J. Österbacka, 
Sandstedt-Granvik, Pandey
Sö 10.9 kl 15: Sammankomst i 
Flynängens bönehus, Rune Öst-
man, tolkning
Sö 10.9 kl 18: Sammankomst i 
Kyrkostrands församlingshem
Må 11.9 kl 18: Klubb 10+ startar 
i Kyrkhemmet i Bennäs, för dej 
som fyllt 10 år, i klubben utmanar 
vi oss själva och prövar sånt som 
intresserar just oss, anmäl till A. 
Snellman tfn 040-3100448
Ti 12.9 kl 10: Karakaffe startar i 
Kyrkhemmet i Bennäs (Obs tiden!)
Ti 12.9 kl 13: Symöte i Kållby bö-
nehus
Ti 12.9 kl. 19: Tjejgrupp (14-17 år) 
startar i Kyrkhemmet i Bennäs, 
Lassila
On 13.9 kl 9.30: Familjeklubbarna 
startar i Bulderbackagården i 
Sandsund, Kyrkhemmet i Bennäs, 
Kållby församlingssal och Lepplax 
bykyrka
Körstarter: 
Må 11.9 kl 19 Manskören i Kyr-
kostrands församlingshem, N-O 
Frantz 
Ti 12.9 kl 15 Barnkören  grupp 1 i 
Kållby församlingssal, Pandey 
To 14.9 kl 18 Barnkören grupp 2 i 
Kyrkhemmet i Bennäs, Pandey 
On 13.9 kl 18 St Olofskören i Kyrk-
hemmet i Bennäs, Sandstedt-
Granvik 
To 14.9 kl 18.30 Kyrkokören i 
Kyrkostrands församlingshem, 
Sandstedt-Granvik

 ¶ PURMO
To 7.9 kl. 19.30: Körövning i kyrk-
hemmet, Johansson. Vi startar 
en projektkör inför församlingens 
150-årsjubileum som firas sö 1.10.
Sö 10.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
pred. Samuel Erikson, Portin, Jo-
hansson.
- Kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyr-
ka, pred. Samuel Erikson, Portin, 
Johansson.
- Kl. 14: Möte i Emaus bönehus, 
Samuel Erikson.
Ti 12.9 kl. 15-16: Häftisklubben 
för barn i åk 1-6 inleder terminen 
i kyrkhemmet, ledare Natascha 
Kanckos. Häftisklubben hålls var-
annan vecka i kyrkhemmet och 
varannan vecka i Åvist bykyrka.
On 13.9 kl. 18: Träff för söndags-
skolledare och andra intresserade 
i kyrkhemmet. Info om det nya 
materialet Skatten. Anmälan till 
Natascha, 0403100463.
- kl. 19: Mariamoment i prästgår-
den.
To 14.9 kl. 14: Andakt i Sisbacka 
pensionärshem, Kanckos, Johans-
son.
- kl. 19.30: Jubileumskören 
(projektkör inför församlingens 
150-årsjubileum som firas sö 1.10) 
övar i kyrkhemmet, Johansson.
Purmo församling utlyser en 
tävling: för att få en logo och en 
slogan! Har du idéer och förslag? 
Ge ditt förslag på Facebook eller 
maila till purmo.forsamling@evl.fi, 
senast 17.9.2017. Bästa förslagen 
belönas med presentkort till Uffes.

 ¶ TERJÄRV
TO 7.9:
- kl 12: startar barnkören (åk 1-4) 
i Terjärv skola.
- kl 18: startar juniorkören (åk 
5-6) i förs.h.
SÖ 10.9:
- kl 10: Högmässa, Staffan Snell-
man, khden, kantorn.
- kl 12: Finsk högmässa, Staffan 

Snellman, khden, kantorn.
MÅ 11.9 kl 10: startar Föräldra- 
barngruppen i förs.h.
Vecka 37 startar dagklubbarna.
TO 14.9 kl 18: Finsk planering i 
förs.h. Välkomna!

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 10.9 KL. 10: GUDSTJÄNST i S:t Olofs 
kapell, Pellinge, Wilén, Helenelund
KL. 12.15 OBS!: HÖGMÄSSA i domkyr-
kan, Lindberg, Puska, Tollander, Denice 
Sjöströms gudstjänstgrupp, Anne-Maj-
Westerlund. Färdtjänst.
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA i Lilla kyrkan, 
Wilén, Evening Mess
ON 13.9 KL. 13: MÄSSA I TAIZÉSTIL i 
kapellet på Lundagatan 5, Puska, Sö-
derström

LAPPTRÄSK
lö 9.9 kl. 10.30–12.30: Nappeklubb för 
3-6 åringar i fh, GN
sö 10.9 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Anita 
Widell, JE. Kyrkkaffe i Lilla kyrkan
on 13.9 kl. 10–11.30: Café Källaren, SL
on 13.9 kl. 19: Psalmsångskväll i Lilla 
kyrkan. Änglatema

LILJENDAL
sö 10.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
AW, JE
ti 12.8 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagår-
den, GN

LOVISA
Fre 8.9 kl. 16: Utfärd till Katternas natt 
på Högholmen, för anmälda. Start kl. 16 
från turisthållplatsen.
Lö 9.9 kl. 19: Sibeliusdagarnas konsert i 
kyrkan: Den store Sibelius. Biljetter 30€.
Sö 10.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan, af 
Hällström, Tollander
Sö 10.9 kl. 18: Sibeliusdagarnas avslut-
ningskonsert i kyrkan: Das Lied von der 
Erde (Gustav Mahler). Biljetter 25€
Ti 12.9 kl. 11-13: En Euros Café i försam-
lingshemmet
Ti 12.9 kl. 18: Bibelstudiegruppen i för-
samlingshemmet
To 14.9 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva

PERNÅ
Sö 10.9:
- kl. 10 Högmässa i kyrkan: Robert 
Lemberg, Marcus Kalliokoski

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
Fr 8.9 kl. 10: Småbarnskyrka i Sibbo 
kyrka. Camilla Ekholm, Isabella Munck, 
Mauriz Brunell.
Sö 10.9 kl. 12: Mässa i Sibbo gamla 
kyrka S:t Sigfrid. Temaveckan Fri! inleds. 
Luthers teser. Efteråt kyrkkaffe i för-
samlingshemmet. Katja Korpi, Helene 
Liljeström, Kjell Lönnqvist, Lauri Palin, 
Brunell.
Må 11.9 kl. 7: Morgonandakt i Sibbo 
kyrka. Temaveckan Fri! Lönnqvist, Patrik 
Frisk, Munck, Brunell.
Må 11.9 kl. 16: Bandklubb för unga (12+) i 
Prästgården. Terminsstart. Palin, Brunell, 
Frisk. Förfrågningar till Lauri Palin, tfn 
050-4010678.
Må 11.9 kl. 18: Kyrkokör i Kyrkoby 
församlingshem. Terminsstart. Mauriz 
Brunell.
Må 11.9 kl. 19: Vikings veranda i Präst-
gården. En samtalsgrupp för män. Ter-
minsstart. Patrik Frisk.
Ti 12.9 kl. 12: Orgellunch i Sibbo kyrka. 
Fisksoppa serveras, ta gärna med egen 
tallrik, mugg och bestick. Temaveckan 
Fri! Lauri Palin.
On 13.9 kl. 12: Sjueuroslunch i Kyrkoby 
församlingshem. Andakt och lunch för 
daglediga. Temaveckan Fri! Katja Korpi.
On 13.9. kl. 18.30: Filmförevisning i 
Kyrkoby församlingshem. Luther (2003) 
med Joseph Fiennes i titelrollen. Tema-
veckan Fri!
To 14.9. kl. 18.30: Konsert med Borgå 
kammarkör i Sibbo kyrka. Gospelmässa 
(Mossberg), Alfonsina y el mar och Misa 
Criolla (Ramírez). Dirigent Eric-Olof Sö-
derström, instrumentalister och solister. 
Temaveckan Fri!

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 8.9 Maria Boström, Föglö (repris från 
23.2.2015) Sö 10.9 9.03 Ett ord om helgen 
Må 11.9 Nya psalmer. Karin Erlandsson, 
Mariehamn Ti 12.9 Luisa Tast, Malax Ons 
13.9 Marie Fred, Korsholm To 14.9 Barbro 
Näse, Karis.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 8.9 Boris Salo, Jakobstad (repris från 
8.3.2005) Sö 10.9 Vår nästa. Textläsare: 
Lotta Finskas och Ingmar Weckström.  
(repris från 21.8.2005) Må 11.9 Philip Häl-
lund, Kökar (repris från 14.2.2017) Ti 12.9 
Kristina Fernström, Helsingfors Ons 13.9 
Jockum Krokfors, Jakobstad To 14.9 Mar-
gareta Puiras, Ekenäs.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 10.9. Gudstjänst med Helsingfors 
svenska baptistförsamling. Predikant:  
Jan Edström. Gudstjänstledare: Sofia  
Janttu. Organist: Inger Eriksson.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

SLEF återupptar traditionen
med högmässor i Helsingfors

Det heliga hjärtats kapell, Kristinegatan 1 i Berghäll

10 september 2017 kl 15.00 
Predikan Ingvar Dahlbacka, liturg Albert Häggblom, 

kantor Niklas Lindvik, EvangeliVox m. . 
Söndagsskola för barnen under predikan.

Därefter följande söndagar kl 15.00 
24 september, 8 oktober, 22 oktober,

19 november, 3 december och 17 december.

Söndagen den 5 november kl 13.30 i Lutherkyrkan, 
tvåspråkig reformationsfest och högmässa.

Välkommen !
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Fr 8.9
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
över 1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
gården, Högbergsgatan 10 E. Välkom-
men på middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.
Sö 10.9 14 söndagen efter pingst
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Laura Serell, Henricson.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Lindström, Almqvist.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans seniorhus. 
Repo-Rostedt, Laura Serell, Almqvist.
Må 11.9
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn 
under 1 år. Hollmérus.
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman, 
Mannerheimvägen 97. Stefan Djupsjö-
backa.
kl. 18.30–20.30: Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel i Hörnan, Högbergsgatan 
10, gatunivån. Kisa Korkman, Tiiainen. 
Gäster: Carre Lönnqvist och Laura 
Serell.
Ti 12.9
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Dag-Ulrik Almqvist.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2 
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125. 
Hollmérus.
kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Laura Serell, 
Böckerman.
On 13.9
kl. 10: Pilgrimsvandring för småbarnsfa-
miljer. Repo-Rostedt, Böckerman.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs 
församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
To 14.9
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarn-
bergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 1-5 åringar 
i Bokvillan, Tavastvägen 125. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johannes-
kyrkan. Repo-Rostedt.
Middagsbön: i Johanneskyrkan varda-
gar kl. 12.
Höstutfärd till Tenala den 10 oktober: 
Vi stannar till vid Kalliolaakso slott i 
Bjärnå för kaffe & saltigt. Vi besöker 
Tenala kyrka tillsammans med guiden 
Tove Holmström som är vaktmästare i 
Ekenäsnejdens samfällighet. Vi besöker 
också “Villa Skarp”,  en diversehandel & 
café, som drivs av familjen Friman. Här 
finns också ysteriet som är känt för den 
goda “Tenala osten”. Vi äter i restaurang 
Bakfickan. Start från Kiasma kl. 10 med 
retur i Helsingfors senast kl. 19. Pris 25 
€. Max 35 personer. Anmäl dig senast 
22.9 till diakonissan Karin Salenius, 050 
3800867 eller karin.salenius@evl.fi.

MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, to, 
fr kl. 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 Åbohusvägen 3
Lö 9.9 kl. 10.30: Konfirmation (Sportis), 
kollekt till ungdomsarbete.
Lö 9.9 kl. 13: konfirmation (L1), kollekt 
till ungdomsarbete.
Lö 9.9 kl. 15.30: konfirmation (L2), kol-
lekt till ungdomsarbete.
Sö 10.9 kl. 10: högmässa, Stefan Forsén, 
Andres Forsman. Kyrkkaffe i Olavus-
salen.
Ti 12.9: Musiklek för barn (0-4år). Kom 
med och sjung, dansa, spela och leka 
tillsammans. Vi träffas i grupper, enligt 
barnens ålder. Efter sångstunden umgås 
vi över en kopp kaffe. Deltagaravgiften 
är 30 euro per familj per termin. Mera 
info på hemsidan www.matteus.fi.
Ti 12.9 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar 
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sun-
droos, 040-5840296.
On 13.9 kl. 15-18: Öppet hus för ung-
domar.
On 13.9 kl. 15.30-17: VårTon (1 vån), 
Mimi Sundroos.
On 13.9 kl. 18: MU-mässa, kort mässa 
med bönevandring. Ungdomar medver-
kar. Kyrkfika efteråt. 
To 14.9 kl. 13-14.30: torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill 
ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering, 3 euro.
Matteus barnkör 
Övningarna startar i följande skolor 
v. 36: 
Östersundom skola onsdag kl. 14.30-
15.15  
Nordsjö lågstadieskola onsdag kl. 
15.30-16.15  
Brändö lågstadium fredag kl. 13-13.45 
Degerö lågstadieskola fredag kl. 14.15-15  
Anmälan på förhand: Emma Gustafsson, 
emmagustafsson@email.com, 050-
491 7360.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
To 7.9
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För 
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan 
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofog-
dev. 12. Peter Hilli
Fre 8.9
kl. 10 Musiklek i Haga: Säsongstart! 
En rolig stund för dig med barn 0-5 
år. Kaffe och smörgås. Varje fredag. 
Hagasalen, Vesperv. 12. Maria Gauffin, 
Ester Rudnäs
Lö 9.9
kl. 9.30 Familjefrukost: Säsongstart! 
En skön lördagsmorgon för alla barn-
familjer. God frukost, goda samtal och 
massor av leksaker. En gång i månaden. 
Hagasalen, Vesperv. 12
kl. 19 Musikandakt med kören Evang-
eliVox: Kom med på en stämningsfull 
kväll med kören EvangeliVox! Vi är i 
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12

Sö 10.9
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka, Te-
gelst. 6. Thylin, Varho. Kyrkkaffe. 
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka, 
Brofogdev. 12. Thylin, Varho. Kyrkkaffe. 
kl. 16.30 Puls: Södra Haga kyrka, Ves-
perv. 12.
kl. 16.30 Barnkyrka: För barn i åldern 
3-7 år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
kl. 16.30 CoolKids: För alla i åldern 8-13 
år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. 
Må 11.9 
kl. 10 Babyliv: För dig som just blivit 
förälder. Samtal, musik och fika. Varje 
måndag. Hagasalen, Vesperv. 12. Pia 
Lindholm, Ester Rudnäs 
kl. 19 Samtalsgrupp för män: För män 
i alla åldrar. Gruppen träffas en gång i 
månaden i Hagasalen på Vesperv. 12. 
Ledare Stig-Olof Fernström
Ti 12.9
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lov-
sång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, 
Vesperv. 12 
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje tisdag. Malms kyrkas församlings-
sal, Kommunalv. 1. Pia Lindholm
kl. 19 Litteraturkväll i Månsas: Fri dis-
kussion kring boken ”Om livets mening” 
av Merete Mazzarella. Du behöver inte 
ha läst boken. Vi träffas i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Ledare Aicka och 
Micke Nyström
kl. 19 Ny i Petrus: En kväll för dig som 
nyligen blivit medlem i Petrus församling 
och vill veta mer om vad som händer 
i församlingen. Anmälan till petrus.
fors@evl.fi. Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Välkommen!
Ons 13.9 
kl. 11 Familjecafé: Lunch, lek, samtal. 
Varje onsdag kl. 11-14, fritt och droppa 
in då du kan. Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Ester Rudnäs     
kl. 13 Bibeleftermiddag i Hagasalen: 
Stig-Olof Fernström undervisar. Vi 
dricker kaffe, ber och sjunger. Hagasa-
len, Vesperv. 12
kl. 13.15 Petrus barnkör: Kör öppen för 
alla. Åk 1-2. Kören övar varje onsdag i 
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. 
Ledare Francine Mabinda. Välkommen 
med och pröva!
kl. 14.15 Petrus barnkör: Kör öppen för 
alla. Åk 3-5. Kören övar varje onsdag i 
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. 
Ledare Francine Mabinda. Välkommen 
med och pröva!
kl. 18 Frivilligträff i Hagasalen: Guds-
tjänst är något vi gör tillsammans! 
Kom med och fundera kring hur du kan 
medverka i gudstjänsterna i Munksnäs 
och Åggelby. Hagasalen, Vesperv. 12. 
Thylin, Hilli.
To 14.9
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, 
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen, 
Vesperv. 12
Fre 15.9
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje fredag. Hagasalen, Vesperv. 12. 
Maria Gauffin, Ester Rudnäs
Övrigt
Församlingshelgen Fokus på Korpi-
rauha: 15-17.9. Kom med på en härlig 
helg i Sjundeå, på Korpirauha lägergård. 
Ett tillfälle att umgås, träffa nya och 
gamla vänner och komma närmare Gud 
tillsammans. En helg med lovsång, un-
dervisning, förbön och fina stunder. 
Mer info och anmälan på hemsidan, 
petrusforsamling.net/fokus17
Alpha: på Café Torpet, Köpingsv. 48. 
Elva torsdagar med mat, föredrag och 
goda samtal. Start 21.9 kl 18.30. Ett 
tillfälle att utforska meningen med livet 
och tron på ett enkelt och givande sätt. 
Kursen är till för alla som inte brukar gå i 
kyrkan, oavsett ålder och livsåskådning 
och kostar inget. Info och anmälan på 
www.petrusforsamling.net/alpha
Fairtradebrunch: Lördag 23.9 kl.10 i 
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. Anmä-
lan senast 21.9 till kansliet, tel 09-2340 
7110. I samarbete med Finska missions-
sällskapet.
Blomma-konferensen – konferens för 
kvinnor: Lördag 30.9 i Berghälls kyrka. 
Mera info hittas på www.puhkeakuk-
kaan.fi eller via församlingspastor Elina 
Koivisto, elina.koivisto@evl.fi och tel 
0505407573

HELSINGFORS PROSTERI
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- 
och telefonjour. Chattjouren är öppen 
må-to kl. 18-20 och finns på adressen 
www.samtalstjanst.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 brev-
jour, PB 210, 00131 Helsingfors. Breven 
besvaras inom en eller ett par dagar.
Kampens kapell: 
öppet vardagar 8–20 och veckoslut 
samt helgdagar 10–18. Mer info www.
helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE
So 10.9. um 11 Uhr: Gottesdienst (Hans-
Christian Beutel)

OLAUS PETRI
Lö 9.9 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikan-
dakt. Puro-ensemble, dir. Taru Muranen.
Sö 10.9 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka, 
Marcel Punt.
On 13.9 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi 
Isaksson.
To 14.9 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi 
Isaksson.
To 14.9 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). 
Sussi Isaksson.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 10.9: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 konfirmation av 
Vällskog-skriftskolan. Camilla Norkko, 
Wikman. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30. 
Jäntti, Hätönen. Kyrkkaffe.
Bönekvarten och samtal om kristen 
tro: Olars kyrka, svenska sidan, ti 12.9 
kl. 18.30–20.  I Bönekvarten ber vi för 
varandra och oss själva, för kyrkan, 
för världen och vårt eget land. Efter 
bönestunden kan man stanna kvar och 
diskutera i klubbrummet. Kvällens tema 
är ”Det dubbla kärleksbudet”. Ledare är 
Roger Rönnberg.
Orgelkonsert: Esbo domkyrka to 14.9 
kl. 18–20, Marianne Gustafsson-Burg-
mann. Sibeliusakademins doktorskon-
sert. Fritt inträde.
Barnkören Stämsökarna: övningar 
torsdagar kl. 15.45-16.30 i Sökö kapell, 
Sökögr. 3. Vi börjar to 7.9. Det kostar 
ingenting att vara med, inga inträdes-
prov. Gruppundervisning i pianospel i 
samband med körövningarna. Ledare 
är Eeva-Liisa ”Elsa” Malmgren, 040 531  
049, eeva.liisa.malmgren@evl.fi
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 12.9. kl. 12–14. Pris 5 €.
Samlingar för seniorer: Träffdax i Köklax 
kapell ti 12.9. kl. 13–15, Sökö servicehus 
ti 12.9 kl. 13–14.30, Södriks kapell on 
13.9 kl. 13–15, Kalajärvi kapell to 14.9 kl. 
13–14.30.
Handarbetsgruppen Symamsellerna: 
Vita huset, Prästgårdsgr. 1, ti 12.9. kl. 
16–19, Wallenius. Vi stickar, virkar, väver 
och dricker kaffe. Kom med i gemen-
skapen!

GRANKULLA
To 7.9 kl. 9.30- 10.30 Lovsångs- och 
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
Sö 10.9 kl. 10 Tvåspråkig högmässa: Ul-
rik Sandell, Anne Huoponen, Catherine 
Granlund, Anna Marte. Grani Närhjälp 
medverkar. Kyrkkaffe i övre salen.
Ti 12.9 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebas-
tos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen, 
Ulrik Sandell.
Kl. 15 Glad idag: tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 16 Under ytan: Grupp för ungdomar 
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och 
Ulrik Sandell.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo.
On 13.9 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
To 14.9 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och 
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.

On 27.9 kl. 9.30- 12.30 September-
utfärd: Promenad vid Långforsen, för 
långsamma och raska. Start kl. 9.30 från 
S-market norra med abonnerad buss 
till Långforsens vackra naturskydds-
område. Promenadrunda enligt egna 
krafter. Kaffe/té med munk. Utfärdens 
pris är 5 €/ person. Anm. senast 19.9 
till kyrkoherdeämbetet, tfn 09 512 
3722. Närmare info Catherine Granlund 
050 4393208 eller Karin Nordberg 050 
3436885

KYRKSLÄTT
Sö 10.9 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Rönnberg, Joki.
Må 11.9 kl. 10-13: Måndagsgruppen 
startar med verksamhet varje måndag i 
sal 7 på församlingshemmet.
Må 11.9 kl. 13.30–15: Seniorgruppen 
möts 2 gånger per månad på Mikaeli-
gården, Doktorsstigen 5. Följ annonse-
ringen i Kyrkpressen.
Ti 12.9 kl. 10-14: Tisdagscafé startar 
med verksamhet 2 gånger per månad 
på Grandalavägen 2, Prästängen.
On 13.9 kl. 17.30–19: Mikaelikören övar 
under ledning av kantor Susann Joki, 
onsdagar på församlingshemmet, sal 7. 
Nya sångare välkomna med.
On 13.9 kl. 15-17: BC på Hörnan.
To 14.9 kl. 10-11: Knatterytmik i invånar-
parken Stubboet, Munkgränden 4.
To 14.9 kl. 15-17: Hörnan MC, för barn i 
åk 5-6 på Hörnan.
Fr 15.9 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i 
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C.
Fr 15.9 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4 
på Hörnan,
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 
8292. Epost kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 10.9 kl 11: Högmässa i SvH, Kim Ran-
tala, Anna Arola
Ti 12.9 kl 10-12: Mammor, pappor och 
barn: första träff i Ilkko ti 12.9 kl 10, 
anmälningar till Essi, tel. 050 527 2290. 
Annars varje tisdag 19.9-12.12 i SvH kl 
10-12, ingen anmälning behövs.
Ti 12.9 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben 
i SvH
Ti-To 12-14.9: Höstläger för seniorer 
och daglediga på Ilkko kursgård, ”Varje 
morgon är ny”, fråga diakon Eila-Sisko 
Helisma tel. 050 527 2290.
Ons 13.9 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, Kaf-
fepannan varm
Ons 13.9 kl 18.30: A-män i Ilkko. Skjuts 
kl 18 från Gamla kyrkan. Nattvard till-
sammans med höstlägret

VANDA
FR 8.9 kl. 9.30: Barnens kyrkostund, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell
SÖ 10.9 kl. 10: Högmässa, välsignelse av 
anställda och frivilliga,
Helsinge kyrka S:t Lars, A. Paavola, M. 

 
 sakasti.fi/tyopaikat

Kyrkostyrelsen anställer en

Ledarskapsutbildare 
i visstidstjänst (1.1.2018–31.12.2019)

till Kyrkans utbildningscentral
 
Arbetet består i att vara ledarskapsutbildare inom 
kyrkans personalutbildning. Uppgiften fokuserar på 
kompetensledning och på ekonomi och förvaltning.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den 
elektroniska rekryteringstjänsten på adressen 
Sakasti.fi/tyopaikat senast torsdagen den 21 septem-
ber kl. 16.00. 

Hela platsannonsen och mera information om tjänsten 
finns på adressen Sakasti.fi/tyopaikat.

LEDIGA TJÄNSTER

Lediganslår tjänsten som FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

Tjänsten besätts som t.f. räknat från 1.11.2017 eller enligt 
överenskommelse fram till 1.2.2018 då den nuvarande försam-
lingssekretaren går i pension.

Lön enligt kravgrupp 403 i KyrkTAK. 

Kompetenskrav: tradenom eller annan för uppgiften lämplig 
examen. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet i att hantera 
olika dataprogram, god samarbetsförmåga samt vara förtrogen 
och omfatta Karis-Pojo svenska församlings vision och policy. 
Du behärskar svenska språket utmärkt och har goda muntliga 
och skriftliga kunskaper i finska. 
Tjänsteställe: Pastorskansliet i Karis församlingshem. Du skall 
vara konfirmerad medlem av Evangeliska-lutherska kyrkan 
i Finland. Till ansökan bifogas meritförteckning samt arbets- 
intyg. Den som väljs till befattningen skall uppvisa läkarintyg. 
Prövotid 6 månader.

Ansökningarna riktas till församlingsrådet i Karis-Pojo svenska 
församling, Centralgatan 23, 10300 KARIS. Ansökan jämte 
handlingar skall vara församlingsrådet tillhanda senast 
20.9.2017. För mera information kontakta kyrkoherde Pentti 
Raunio 050 300 3683.

Karis 30.8.2017
Församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling

Fagerudd, A. Ekberg. Efter högmässan 
kyrkkaffe i Bagarstugan.
MÅ 11.9 kl.13-17: Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, klubbutrymmet, Strömfårav. 
13, Myrbacka
 TI 12.9 kl. 12.30: S:t Martins dia-
koni- och pensionärskrets, Myrbacka 
kyrka/S:t Martins kapell
ON 13.9 kl. 9.30-12: Familjecafé i sam-
arbete med Folkhälsan, klubbutrymmet, 
Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 13.9 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, klubbutrymmet, Strömfårav. 
13, Myrbacka
ON 13.9 kl. 18-21: Ungdomskväll, Bagar-
stugan, Kurirv. 1
FR 15.9 kl. 18.30: Bröllopsnatten, Hel-
singe kyrka S:t Lars, M. Fagerudd. Mera 
info på hemsidan.
LÖ 23.9 kl. 10-14: Skörde- och mu-
seidag, Lantbruksmuseet, Nybackagr. 
2, Vanda. 
Vid Vanda svenska församlings basar-
bord säljs handarbeten och matvaror till 
förmån för missionsarbete. 
Kontaktperson Kaj Andersson.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 10.9:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Wes-
terholm, Lindroos.
-kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka. 
Lindström, Lindroos. Kyrkkaffe i förs.
hemmet, församlingsmästare Karita 
Lindgård avtackas.
-kl. 12 Andakt vid kolmilan: Snapper-
tuna, Malmbacka. Westerholm, Stor-
backa, Fagerökvartetten.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 8.9:
- kl. 18.00 Israeliska danser: i försam-
lingshemmets källarvåning. Unnérus.
Sö 10.9:
- kl 10.00 Högmässa: i Degerby kyrka. 

Sjöblom, Nygård. Kyrkkaffe efter mäss-
san på Rosenberg.
Ons 13.9:
kl 19.00 Kyrkokörens terminstart: i Ingå 
kyrka. Nya sångare är välkomna med! 
Pia Nygård (tel. 050-5945409).
To 14.9: 
- kl 9.30 - 11.30 Familjecafé i försam-
lingshemmets källarvåning. Eklund. 
- kl 10.00 Babyrytmik i församlings-
hemmets källarvåning. Högström.
To 14.9: 
- kl 10.00-ca 17.00 Utfärd till Helsing-
fors kyrkor. Resans pris: 20 € (innehåller 
bussresa + inträde till Tempelplatsens 
kyrka) – betalas i bussen. Var och en 
bekostar själv lunch och kaffe. An-
mälningar till pastorskansliet senast 
11.9.2017 kl 12 tel (09) 2219 030. Annette 
Taipalus.

KARIS-POJO
Kvällsmässa, To 14.9: 
kl. 19 med Taizé-sånger i Svartå kyrka.
Högmässor, Sö 17.9:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. Ung-
domar medverkar med sång. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo. 
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT

LOJO
17.9: gudstjänstbesök till Ekenäs kyrka. 
Högmässan börjar kl 12. Om du behöver 
skjuts, anmäl dig till Raimo Kuismanen, 
044 3284357, raimo.kuismanen@evl.fi 
senast 15.9.
Obs: Taxinummern har ändrat, fel i pro-
grammet. Kyrktaxi och taxin till svenska 
kretsen 
Jaana Juslén-Turunen  
Tilausliikenne Lohja Oy 
p. 044 0432 684
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Liten möblerad etta á 300 e i 
Esbo centrum för rökfri stude-
rande. Tel. 09-8054212.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE

BSS 125 år 14.10.17
Forna elever och lärare!
Anmälan senast 15.9. till 
jubileums- och kamratfest.
Info www.bjss.fi/BSS125
eller 02-6348800.

Byggnadsservice 
B. Enkvist Ab

Byvägen 201, Bosund
Tel. +35850 4918 409

Email. info@benkvist.com

Väntar du på rätt tillfälle, rätt tid?

NU ÄR DET DAGS?
• Vill du bli en inspirerande ledare, tränare, lärare? 
• Behöver du motivation och energi för att orka?
• Springer du i ett ekorrhjul och kommer inte ur?
• Har du en dröm du vill förverkliga?
• Har du ett mål du vill uppnå?
• Vill du bli professionell coach enligt ICF?
Vi hjälper dig!

Kom med på vår diplomutbildning i coaching start i 
Solvalla 9-10.10.2017, Norrvalla 22-23.9.2017, Helsingfors 3-4.10.2017, 
Mariehamn vinter 17/18 – VÄLKOMMEN!

Kontakta oss gärna: info@coachcompanion.fi eller tel 050 381 4737
Läs mera på coachcompanion.fi eller positivelife.fi

Tegelbruksgatan 47,

Info & bokning:  0443 13 14 15 
info@lindelltravel.fi 
www.lindelltravel.fi

Må bra på Spa i Pärnu:

Riga  * 23-26.9 (4 dgr)

* 23-30.9 (8 dgr)
* 6-11.10 (5,5 dgr)
* 11-18.11 ( 8 dgr)
* 11-22.11 (12 dgr)
* 17-22.11 (5,5 dgr)
* 2-6.12 (5 dgr)

www .matkahaukka.com
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NÅGONTING ROLIGT ATT SE FRAMEMOT, 
BOKA DIN RESA NU!
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Resefönster Ab / Resehaukka 
Tel.019-2782800

http://karjaa.matkahaukka.com
e-mail: karis@matkahaukka.com 

Köpmansgatan 4 10300 Karis

Ring, skicka e-post eller kom in!

Budapest 6-9.12.2017
Kom och njuta av den härliga julstämningen! 
Pris: 599€/person 
Busstransport från Västnyland till 
Helsingfors-Vanda flygfält t/r ingår!

Dagskryssningar till Tallinn:
- 7.10 : specialpris från 71€/person
- 6.12 ” den traditionella”,  pris 83€/person
Bussen med under hela resan!

23h-kryssning från Åbo 18.10
Specialerbjudande:
-från 67€/person, familjepris fr. 204€
Måltider och busstransport ingår!

Tel. +46 390 41800

Pigg pensionärsfru från
Hagalund önskar hjälpa till i
hemmet hos en äldre
person.Goda
referenser.Vänligen ring Eva
040-5834506

Pålitlig kvinlig tandläkare
önskar hyra lägenhet i
centrala Helsingfors. Tel:
+35841-5440663

29-årig man, rökfri och icke
husdjursägare, söker billig
etta att hyra i Åbo fr.o.m
oktober. 050 5616516 eller
andreas.fagerholm88@hotma
il.com

Gaius-stiftelsens bostad
2r+kök, 54,5 m2 i Munksnäs.
Hyra 950 €/mån, inkl.vatten
och el. Rökning & husdjur ej
tillåtna. Tfn 040 569 1131

1 rum + k+balkong i
Ulrikasborg. Utsikt mot
trädgårdslik innergård.
Hyra 830 €/mån.
Tel: 040-5247048

Två vänner med stadig
inkomst letar efter
hyreslägenhet (60+m2) i
centrala Helsingfors.
Kontakta gärna för mer
information. Niklas
0405153759

Uthyres 2 rum á 500 € i 88
m2 lägenhet på Brändö 500
m från bl a Metron åt 2
skötsamma och rökfria
studeranden. Ledigt från 1.9.
Huset har just haft
rörsanering så badrum och
kök är helt nya. Be närmare
uppgifter per e post
ullakyrklund@hotmail.com
eller telefon 040 524 0748.

Tvåa 59m2, i Kastu, Åbo
cykelväg till Åbo Akademi 2,5
km.
Hyra: 650 €/mån
Tel: 0400-367022

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

www.kmroofing.fi

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

ARVS- OCH 
FAMILJEJURIDIK
Bouppteckningar, arvskiften, 

testamenten m.m.

Aktia Bank Abp  
Private Banking  

Juridiska tjänster 
Helsingfors ,tfn 010 247 6313* 

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

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna avhämtas.

• Ekologiskt värdshus
• Café och mötes-
   tjänster
• Möjlighet till hel- el.
   halvpension

VÄLKOMMEN!
Spjutsundsvägen 103

01190 Box (Sibbo) ☎ 050 592 4255
90% av våra produkter är 
ekologiska och närproducerade!

www.boxvardshus.� 

www.folkhalsan.� /bo

Bo hemma på Folkhälsan

Blomsterfonden, Helsingfors ..............................044 333 1628
Brummerska hemmet, Helsingfors ...................040 749 4194
Kristinagården, Helsingfors .................................050 575 88 99
Seniorhemmet, Helsingfors .................................050 400 2078
Silviahemmet, Helsingfors ....................................044 722 4567
Grupphem, Vanda .....................................................050 330 5237
Villa Rosa, Raseborg .................................................044 788 6041
Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg ....044 788 6041

Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan sätter 
stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp du behöver 
när du behöver den. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Förutom enheter med vård och omsorg dygnet runt har vi 
lägenheter där du kan bo självständigt.
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för redaktionens bruk även adress och telefonnum-
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OPINION INFORMATION

Plats för tillit
hur mycket jag än skulle vilja undfly 
det, så kan jag inte undvika att låta 
så kallade ”terrordåd” påverka hur 
jag fungerar i vardagen. Det gäller 
särskilt nu när ett sådant dåd drab-
bat Åbo, min hemstad under störs-
ta delen av mitt vuxna liv. 

Terrorn har kommit för nära, och jag skäms 
för att säga det, men efter händelsen märker jag 
att jag inte kan låta bli att granska vissa av mi-
na medmänniskor med en misstänksam blick. 
Jag kan inte låta bli att tänka: Tänk om han som 
går där vill skada mig. Jag kan inte låta bli att 
se imaginära knivar i handen på ”främlingen”.

Nu vet jag att sannolikheten att någon till ex-
empel skulle sticka en kniv i mig eller köra över 
mig med en paketbil är minimal. Jag vet att i det 
stora hela är incidenten i Åbo och dylika dåd 
trots allt sällsynta. 

Jag vet att min oro är orimlig och även i nå-
gon mån orättvis mot alla dem som inte vill nå-
got annat än att leva i fredlig samexistens med 
mig och andra. Allt detta vet jag, men trots det 
försvinner inte min oro. 

Dylika dåd bryter upp min normala vardag 
och sår ett frö av misstänksamhet.

Jag tror att ett av de främsta brotten dylika dåd 
gör är att rubba tilliten vi har till våra medmän-
niskor. I regel tror vi inte att någon vill göra oss 
illa. Det skulle aldrig falla oss in att ens reflek-
tera över det. Vår livserfarenhet visar oss att vi 
kan lita på att den som vi möter på gatan el-
ler den som kör förbi i en 
paketbil vill oss väl. Men 
jag har berövats en sådan 
grundläggande tillit till min 
medmänniska.

Tyvärr står andra re-
do att ersätta tilliten med 
tal om nationell säkerhet 
och utvisningar. Min (och 
andras) misstänksamhet 
inför främlingens närva-
ro föder nämligen sådana 
röster i samhället som ar-
betar för vissa medmän-
niskors utanförskap. Dessa 
röster försöker lura mig att 
tro att min misstänksam-
het är berättigad. De vill 
normalisera den och gö-
ra den till en del av min nya vardag. De vill inte 
lindra den, utan vill utnyttja den för att stänga 
nationsgränser för främlingar.

För att jag ska kunna göra motstånd mot så-
dana destruktiva röster behöver jag en plats där 
jag, tillsammans med dem som nu är offer för 
min misstänksamhet, kan mötas i kärlek. Jag 
behöver en plats där jag kan lära mig att åter se 
främlingen som min broder eller syster. En plats 
som föder tillit, inte misstänksamhet. Jag be-
höver kyrkan, som visar mig vad sann gemen-
skap innebär.

Jag ber att Gud, den nådige och kärleksfulla, ska 
stöda och trösta alla hemma i Åbo. Jag ber att han 
ska befria oss alla från vår fruktan och ge kraft 
att skapa en levande gemenskap. 

Jag ber att vi alla ska finna platser där vi kan 
mötas som medmänniskor – platser för tillit.

Fredrik Portin är präst som försöker bli teolog.

”Jag tror att 
ett av de främ-
sta brotten dy-
lika dåd gör är 
att rubba tilli-
ten vi har till vå-
ra medmännis-
kor.”

INKAST FREDRIK PORTIN

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

BYGGENTREPRENADER • PLANERING • ÖVERVAKNING

MBS • Industrivägen 4, 66100 Malax  •  Tel. 045-1660083

• Bygglovsplanering
• Konstruktionsplanering
• Konsultuppdrag
• Övervakning av projekt
• Nybyggnationer
• Renoveringar

Hagaro Pensionärshem i 
  Norra Haga, Helsingfors

Är du i behov av serviceboende.
Hos oss bor du tryggt, med svenskspråkig personal 
dygnet runt. Vid behov har vi tillgång till läkare 
dygnet runt.

Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss.
Föreståndare Carola Aspholm-Backman

tel. 050 572 4216   anträffbar vardagar kl.9-15
www.hagaro.net

UNGA DROGER

En tung och svår sits
Föräldrar, släktingar och 
vänner står bedrövade in-
för det som händer. Den 
maktlöshet och sorg vi kän-
ner vänder vår livsglädje till 
hopplöshet. 

Drogmissbruket har bli-
vit en farsot, ett mörker där 
de unga går under. Och ing-
en ljusning eller snar bot 
kan skönjas i våra svåra 
stunder.

Hur har det blivit så här i 
världen? Är det vår likgil-
tighet som tagit över? Väl-
jer de unga droger för fär-
den när vi inte ger den väg-

kost de behöver? Problemet 
är nog mer komplicerat. Det 
går ondska i vår kalla tids 
trender. 

Det är den, inte de unga 

som planerat, att hemskhe-
ter utan förvarning händer.

Att kämpa mot makter 
av denna kaliber kräver en 
satsning på ädlare värden – 
löna ont med gott, även om 
det svider, det är vi som ska 
vara solsken i världen!

håkan streng
Jakobstad

Vackra bilder från den gre-
kiska ön Santorini ska hjäl-
pa till att sälja grekisk yog-
hurt för livsmedelskedjan 
Lidl. Men korsen som finns 
på kyrkorna på bilderna som 
livsmedelskedjan använder 
får inte vara kvar. De har re-

digerats bort digitalt, vilket 
en belgisk kund upptäckte 
och klagade över. 

Samma bilder finns också 
på förpackningar som säljs i 
Finland.

Lidl själva förklarar de ra-
derade korsen med att man 

inte vill vara exkluderande.
– Vi undviker att använda 

religiösa symboler för att vi 
inte vill vara exkluderande, 
säger Lidl.

Lidl skickade ut ett press-
meddelande där man bad 
om ursäkt.

– Vår mening var aldrig att 
chockera, vi undviker reli-
giösa symboler på våra pro-
dukter för att bibehålla neu-
tralitet när det gäller religion, 
och om detta fall har uppfat-
tats på ett annat sätt så ber vi 
om ursäkt.

Lidl raderade kors på kyrkor
på bilden till vänster syns kyrkorna på Santorini i Lidls tappning och på bilden till höger som de ser ut i verkligheten.  

”Hur har det blivit så här i världen? Är det 
vår likgiltighet som tagit över? Väljer de 
unga droger för färden när vi inte ger den 
vägkost de behöver?”

senaste helg firades diakonvigning och välsignelse av ungdomsarbetsledare i Borgå.På 
bakre raden: Jenny Åkerlund, Timo Sentzke, Kristina Örn, Henrika Lemberg, Ella-Mari Es-
selström. Nedre raden: Sara George, Frida Laakso, Susanne Blomqvist, Emma Mård, Ida 
Kallström, Anne Bjurbäck och Natascha Kanckos.



En predikant skulle tala i en stad han aldrig förut hade besökt. Väl fram
m

e ville han posta ett brev och frågade en pojke var postkontoret låg. Pojken förklarade vägen, predikanten tackade och sade: 
”O

m
 du kom

m
er till försam

lingshem
m

et i kväll kan du höra m
ig berätta för alla hur m

an kom
m

er till him
len. Pojken svarade: ”Jag tror inte att jag kom

m
er. D

u hittar ju inte ens till posten.”

NÄSTA VECKA frågar vi oss hur man skriver en bra predikan.

Sänd in din beställning till  Sven-Erik 
Syréns förlag,  Norrfjärdsvägen 44, 
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,   
050-301 6598,  sven-erik.s@hotmail.com
Namn:__________________________________
_______________________________________
Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________

10 dagars betalningstid, faktura kommer med.

Alla Tiders kortpaket 
med 40 st. nya kort.
Du får 20 st extra kort på köpet
Grattis, barn,  djur, tänkvärda 
ord, bibelspråk 

CD20€

Vi sänder 
varorna 

portofritt i 
september!

CD 20€

Vilken vän vi har i Jesus, 
Jag skall aldrig tvivla mer, I 
Herrens händer, 
sammanlagt 13 sånger

 94 sidor 2,00€

CD 20€

Jen Bricker föddes utan 
ben. Chockade och utan 
möjlighet att ta hand om 
henne lämnades hon 
bort av sina biologiska 
föräldrar. I hennes nya 
adoptivfamilj följde man 
en enkel regel: ” Säg ald-
rig Jag kan inte”. snart 
upptäckte man att det 
inte fanns några omstän-
digheter som den lilla 
men dynamiska tjej inte 
kunde besegra. Varken 
rullskridskor, volleyboll, 
tävlingsgymnastik eller 
att snurra i sidenband tio 
meter upp i luften var nå-
got hinder för Jen. 

 207 sidor 24,90€

Brooke har bara älskat 
en man, hennes nu av-
lidne make. Owen för-
söker hämta sig efter 
en smärtsam skilsmäs-
sa. Kan ett märkligt hus 
föra dem tillsammans 
och ge dem en andra 
chans i kärlek?
Brooke Holloway lever 
ensam med sina två 
barn i den charmiga 
småstaden Smithville i 
Texas. Hon försörjer sig 
och barnen genom att 
driva sin familjs järnva-
ruhandel. 

 391 sidor 25€

Planera ditt äktenskap 
innan du planerar ditt 
bröllop.
Önskar du att du vet vad 
du ger dig in på när du 
går fram i kyrkan för att 
säga ja? Nu, med boken 
Vad jag önskar jag ve-
tat innan vi gifte oss, 
så kan du det

 154 sidor 18€

Inbunden 128 sidor 24,90€

Himlen finns på rik-
tigt. Det är inte bara 
en vacker saga om 
en stad ovan mol-
nen, som man kan 
läsa om i Bibeln utan 
en fysisk plats som i 
allra högsta grad är 
en verklighet. Vi är 
många som kan be-
rätta om att livet inte 
tar slut när kroppen upphör att fungera. Det är ungefär som när den där 
skylten med texten ”Fortsättning följer” dyker upp i slutet av ett intres-
sant och spännande TV-program. Det finns en fortsättning på tillvaron 
när det jordiska livet tar slut. 
Boken innehåller vanliga svenskars egna berättelser om hur det är att 
besöka andra sidan.

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!Ditt pris 22€
Pingstkyrkan i 

Särkimo Maxmo
Lördag 9 september kl 18.00

Sång o. musik av 
Lisbeth o. Jan-Erik Wenman 

tal av Erkki Hietanen 
Syréns bokförlag utkommer med NY 
bok.  ”I den helig Ande och I ELD” 

av Erkki Hietanen 
Servering, bokbord 

Hjärtligt Välkommen!

VÖRÅ NORRVALLA, Auditoriet
Söndag 10 september kl. 14

Ett 15-tal Dragspelare och musiker i 
Tro Hopp och Kärlek

Sång: Lisbeth & Jan-Erik, Rolf,
 Elisabeth & Evald, Sven-Erik m.fl

Tal: Erkki Hietanen
Servering, bokbord.

 Lunch i restaurangen Elsas kök fr.kl.12 
Engsbo Charter Bus från Övermalax 
kl 11.30 Bygdegården o Bränno 11.40, 
Vasa stadshuset kl 12 Vörå kl 12.40 

Pris 30€/person
Ring Syrén 050-301 6598 

Syréns Bokhandel i 
Maxmo 13 år 

Öppet onsdag 27 september kl. 14-18
Många fina erbjudande.

Alla kunder får en gratis gåva
Bjuder vi på kaffe & dopp!

Hjärtligt Välkommen!

Du får en extra gåva på köpet då du köper en CD skiva

Jag är ej ensam, Kärlek vid 
som oceaner, Om jag kan 
hjälpa någon, Nu är min 
synd förlåten, 
sammanlagt 20 sånger

Min Framtid är i Herrens 
händer,Det finns kraft, Frid 
underbar Frid, Evighetens 
morgon, Välsignelsen 
sammanlagt 17 sånger

Min Gud är verklig, Jag har 
en vän, Han ger mig kärlek,
Du som gjorde vår värld så 
vacker, Jag vill leva nära  
sammanlagt 18 sånger

CD20€ CD20€

Sjung Halleluja, Jesus här är 
jag sänd mej, Jag på Jesus 
helt förtröstar, Barnaår och 
ungdomsvår, Förunderlig nåd 
sammanlagt 19 sånger

Jag aldrig har ångrat, O 
sällhet stor, O hur saligt, 
På en avlägsen höjd, Det 
ska komma en dag
sammanlagt 21 sånger 

CD20€

 124 sidor 15,00€

I Erkki Hietanens bok 
behandlas ett bibliskt 
ämnesområde, som han 
anser kommit alltmer i 
skymundan under senare 
år.Författaren anser sig 
inte komma med någon 
”helt ny uppenbarelse”, 
men att det som en gång 
blev uppenbarat för Guds 
församling, behöver frä-
schas upp. 

Boken tar upp de vikti-
gaste och mest spän-
nande frågorna med 
stor passion och hand-
fasta råd och insikter. 
Boken är sprängfyllt 
med bibliska och per-
sonliga historier, och en 
utmärkt resurs för alla 
som vill ta steget ut ur 
sin bekvämlighetszon 
och in i äventyret.

 218 sidor 23,00€

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Trevliga och omtyckta Askar 
med 60 st. kort med text 

á 9,90€/st. Erbjudande under 
september välj 3 st för 19,90€

Var dag är en sällsam gåva

Blott en en dag

Kulspetspennor
st.

st.

á 1,30€/st.      4 st. á 5€

 247 sidor 8,50€

”Kommer du ihåg sjuk-
huset, Colton?” fråga-
de Sonja. ”Ja, mamma, 
jag kommer ihåg”, sa 
han. ”Det var där som 
änglarna sjöng för 
mig”.
En liten pojkes häp-
nadsväckande berät-
telse om sitt besök i 
himlen

NYA BÖCKER
Guds nåd sådan den 
verkligen är
164 sidor 19,50€

Två män i en gammal 
by. Holger Nilsson
107 sidor 19,50€

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Ruskaresor
Nyland 23 – 29.9

Österbotten 14 – 18.9


