Sid LEDAREN: Ekonomifrågorna i kyrkan
väcker krav på stöd och råd till dem
som ska fatta besluten i församlingarna.
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Den hetaste diskussionen vid
kyrkomötets höstsession gällde
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Samtidigt handlade de konkreta
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PROFILEN: FREDRIK EKHOLM
”Gud frågar inte om vi kan utan
om vi vill.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vem köper en
klockstapel?
ETT OMBUDSINITIATIV som förföll i kyrkomötet är sitt snopna öde till trots
ändå värt att stanna vid. Kanske mest
av allt för att det ger uttryck för den
långsamma och smärtsamma process inom den evangelisk-lutherska kyrkan som det är svårt att skapa rubriker kring i samma utsträckning som den
känsloengagerande vigseldebatten.
Initiativet kom från ombudet Matti Perälä, som
närmast uttryckte sin förtvivlan över att en fjärdedel av församlingsmedlemmarnas kyrkoskatt
går till att upprätthålla väggar. Församlingarna i
den evangelisk-lutherska kyrkan har uppskattningsvis 6 000 byggnader att sköta om. Samfälligheterna upprätthåller tillsammans 5 000 av
dem. I buketten ingår cirka 800 kyrkor, 250 kapell, 325 klockstaplar och 125 begravningskapell.
Samtidigt som det nu är ett måste att göra sig av
med fastigheter saknar församlingarna sakkunskap. Peräläs initiativ speglar den uppgivenhet
och villrådighet som finns i många församlingsekonomier just nu. Hur gör man för att avyttra?
För vem köper väl en klockstapel? Eller säljer?

Tjänar
Gud med
arbetet
Han ser arbetet som en gudstjänst. Därför vill Fredrik
Ekholm göra ett så gott arbete som möjligt med att
betjäna staden, landet och alla dem som behöver
hjälp.

tills nu, ungefär, har systemet fungerat. Församlingarna har burit både det gemensamma, Kyrkans centralfond, och det egna. Men nu räcker
det här inte längre till. Behovet av samordning
på lokalplanet är skriande. Och blickarna vänds
också mot den överbyggnad kyrkan har skapat.
Men det är inte så lätt att hitta rätt plattform
för att ta itu med de ekonomiska utmaningarna,
särskilt inte när en handfull församlingar ska sätta sig ner och fundera över hur kyrkan på deras
ort ska se ut i framtiden. För även om de enskilda
församlingarna, vilket inte alltid är så lätt, hittar
ett samförstånd och vill rationalisera – ja, så sitter de ändå där med sina kyrkor och klockstaplar.
Hur svårt det än är så måste det ändå bli en förändring, för så här kan det inte fortsätta.
vid sidan av vigseldiskussionen löpte det därför
ett allvarsamt stråk om en ny ekonomisk ordning i höstens kyrkomöte. Den tog sig uttryck inte
minst i det överraskande betänkandet från ekonomiutskottet, som föreslog
att avgiften till Kyrkans centralfond sänks med en procentenhet redan år 2018. För
enskilda församlingar och
samfälligheter är det en betydande slant över i budgeten.
Ännu mer handlar det
om en markering: Alla nivåer måste tänka om, tänka nytt. I samma utlåtande
fanns också ett eko av ombudet Peräläs hjärtefråga. Utskottet efterlyser ett projekt med stöd och rådgivning till dem som sitter på ekonomiska poster och ofta ensamma ska utvärdera församlingens livskraft och framtidsutsikter.
Det ekonomiska ekosystemet i kyrkan håller
inte längre. Det sker en förändring, där allt inte
behöver vara av ondo. I den här processen behöver de som sitter i nyckelpositionerna allt stöd
och råd de kan få.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

”Men det är
inte är så lätt att
hitta rätt plattform för att ta
itu med de ekonomiska utmaningarna.”

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Företaget och kyrkan. Det är något som
står Fredrik Ekholm nära hjärtat. Från
sitt kontor ser han pingstkyrkan där
han varit medlem i 56 år. Den har han
också varit med om att bygga upp, både fysiskt och andligt.
– Under tre år jobbade där på talko,
jag var en av arbetsledarna, säger han.
Sionkyrkan i Vasa togs i bruk 1981.
Den tidigare kyrkan stod på den tomt
där hans företag Vasa Byggnadsreparation nu har sitt kontor. Den gamla kyrkan brann 1982 under mystiska omständigheter.
Under byggnadsarbetet med den nya
kyrkan lärde sig Ekholm en princip som
han tillämpar än idag. Som arbetsledare och byggkunnig behövde han vara
på plats på bygget flera kvällar i veckan och på lördagar för att leda talkojobbarna.
– Jag kunde ha tänkt att det var orättvist att jag var den om alltid skulle vara där medan andra var fria att komma
när det passade dem. Men då lärde jag
mig att jag inte arbetar för församlingen
utan i första hand för Gud. Det gav mig
glädje och inspiration att jobba även när
jag var ensam. Sedan dess har gjort mitt,
gett järnet, haft gott samvete och tjänat
Gud 24/7. Arbetet, företaget, hobbyn är
tjänst inför Herren, säger han.
Det betyder att Fredrik Ekholm ständigt har och har haft mycket på gång.
– Jag har inte för mycket tid men jag
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Upplevde förnyelse

Han ser att Gud utvecklat honom genom
livet. Han blev styrelseordförande i församlingen 1985 och äldste 1987. Samtidigt upplevde han en andlig förnyelse.
– Då jag blev kallad till äldste upplevde jag en hunger att få uppleva mera
av Herren. Jag åkte på förnyelsekonferenser på olika håll och vi bjöd in gästande talare till kyrkan. Vi fick tag i något nytt och jag tog till mig så mycket
jag kunde av det, säger han.
Förnyelseprocessen gjorde att han
såg fler dörrar öppnas.
– Herren kallade mig att vara trogen
Bibeln, församlingen och att handskas
rätt med pengar. Jag kallades att leda
ICCC Finland och senare blev jag medlem av den internationella styrelsen.
Än idag är jag viceordförande i styrelsen för ICCC Finland och mentor för
organisationen i flera europeiska länder. Jag är fortfarande äldste för församlingen samt på nytt medlem i styrelsen. I tjugo år var jag också invald i
stadsfullmäktige i Vasa.
Ekholm beskriver ICCC, den internationella kristna handelskammaren,
som ett nätverk av kristna affärsmän
från olika länder.
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– Vi har ett högre syfte i våra liv att
bygga Guds rike. Avsikten är att Guds
rikes principer ska bli en integrerad del
av oss som vi praktiserar i affärslivet
och i våra företag. Vi stöttar och hjälper varandra. Vi vill ta ansvar för nationer och länder.
När organistationen samlas till årskonferens i Karleby på lördag är Ekholm en av talarna.
– Arbetet är en gudstjänst, det kommer också konferensen i Karleby att
handla om. Gud är intresserad av allt.

Vila i att vara på rätt plats

Han ser entreprenörskapet som sin specifika kallelse.
– Jag vill ge andra arbete och betjäna dem på bästa sätt. I Kolosserbrevet

KYRKPRESSEN ANNONS
Annonsredaktör:
Erika Rönngård
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi
Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
+ Moms 24%
Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.
Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons på
kyrkpressen.fi helt utan extra kostnad.
För familje- och radannonser per telefon, mejl
eller post tillkommer 5 euro i
serviceavgift.

Ludvig Andersson,
tfn 044 050 3020,
Jonny Åstrand,
tfn (06) 347 0608,
eller 0500 924 528,
fax (06) 347 1018

Annonsdeadline torsdaPrenumerationspriser:
gar klockan 12 veckan före Finland & Norden 65 €
utgivning.
Utlandet 84 €
Annonsförsäljning:
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

ISSN 0356-1275

AKTUELLT 3

KYRKPRESSEN TORSDAG 16.11.2017 • NR 36
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

står det att vad du än gör, så gör det av
hjärtat såsom du betjänade Herren, inte
människor. Det ger ett annat utgångsläge, och man vill göra arbetet så bra
som möjligt.
Då Ekholm tjänar Herren har han
aldrig dåligt samvete om han jobbar
femton timmar med företaget en dag
och nästa dag med något av sina många
uppdrag.
– Det finns en vila och tillfredsställelse i att veta att jag är på rätt plats. Jag
gör mitt bästa och Gud får välsigna resten. Folk undrar ibland hur allt jag gör
hänger ihop. Jag brukar svara att jag gör
det jag upplever Gud fört mig in i. Jag
har inte valt mina uppdrag. Gud frågar
inte om vi kan utan om vi vill.
Nu har Ekholm överlåtit uppdraget

Frerdik Ekholm
har nu gett över
ledningen av
familjeföretaget
som hans pappa
startade till nästa
generation. Men
pensionär kan
man inte kalla
honom.

som vd för företaget åt sin svärson. Innan överlåtelsen jobbade de länge sida
vid sida.
– Varje gång jag gett över något av
mina uppdrag har jag månat mig om
att det inte rinner ut i sanden efter att
jag slutat. Min dröm är att det ska leva kraftfullt vidare. Jag njuter av att se
att det går bättre för efterträdaren än
för mig. Därför har jag varit noga med
att vara mentor och skola upp den som
tar över. Jag vill vara med och ge av den
erfarenhet jag har.

Vän av Benin och Israel

På sofflocket tänker han inte lägga sig
trots att han formellt inte längre är vd
för företaget. Fortfarande är han engagerad i det.

– Ju mer jag minskar min insats i företaget desto mera vill jag sträva till att
öka jag min insats för Guds rike. Jag har
inte känt mig kompetent för något av
de uppdrag jag fått. Men Gud har gett
mig kraft att klara av det. Litar man på
Gud så kommer man igenom till sist.
Då har man också ett vittnesbörd att
berätta åt andra.
Sedan 1997 är han honorärkonsul för
Benin och 2014 för Israel. Det är bara
två finländare som är honorärkonsul
för två länder.
I Benin har Fredrik Ekholm varit med
om att bygga kliniker och skolor. För
Israel har han bland annat arbetat med
att flyga ryska judar till Israel, skapa
arbetsplatser där och jobba för barnhemsbarn.

Församlingsrådet: Diskriminering att sälja svenskt församlingshem
Borgå. De svenska församlingsmedlemmarna behandlas ojämlikt av den finska majoriteten i samfälligheten och förslaget till ny
fastighetsstrategi bör därför förkastas, anser Borgå
svenska domkyrkoförsamlings församlingsråd.
Inga märkbara inbesparingar på lång sikt, nackdelar för församlingarnas
verksamhet och olikvärdig

behandling av de två församlingarna – så lyder argumenten i församlingsrådets utlåtande om samfällighetens nya fastighetsstrategi.
Församlingsrådet vill att
den nuvarande fastighetsstrategin förverkligas, eller att en ny beredning görs.
Om förslaget ändå skulle gå
vidare kräver församlingsrådet en utredning av om det-

ta diskriminerar den svenska
minoritetsförsamlingen och
dess medlemmar.
I den nya fastighetsstrategin ingår bland annat att
Svenska församlingshemmet säljs. Det här skulle leda till att Borgå svenska domkyrkoförsamling inte har egna lokaler och inte
kan planera sin verksamhet självständigt, påpekar
församlingsrådet. De anser

att det skulle underminera
dess möjligheter att fungera som en självständig församling Två namninsamlingar mot att sälja Svenska församlingshemmet har
fått ihop över 2 000 underskrifter.
Församlingsrådet räknar också upp flera beslut
där den finska majoriteten
i samfälligheten i Borgå
kört över domkyrkoför-

FREDRIK EKHOLM
ENTREPRENÖR, DELÄGARE I VASA
BYGGNADSREPARATION.
HONORÄRKONSUL FÖR BENIN OCH
ISRAEL.
GIFT, HAR FYRA BARN OCH TRETTON BARNBARN.
AKTUELL MED SIN BIOGRAFI BYGGA
UPP HAR SIN TID OCH SOM EN AV
TALARNA PÅ ICCC:S ÅRSKONFERENS
I KARLEBY DEN 18 NOVEMBER.

samlingen:
Borgå stift och Borgå
domkapitel har inte längre något formellt inflytande över stiftets egen huvudkyrka sedan domkyrkodirektionen avskaffades
år 2010.
Svenska församlingshemmet har försummats:
fuktskadade golvkonstruktioner har inte åtgärdats på
tio år och pengar för reno-

vering av slitna ytor har inte avdelats.
Domprostgården har tagits i bruk för församlingsverksamhet, trots att det
varit meningen att domprosten i domkyrkoförsamlingen ska bo där. Även hyreskontraktet för den kaplan som bodde i Kaplansgården har sagts upp och
fastigheten har återtagits av
samfälligheten.
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Mer pengar kvar i kassan
KYRKOMÖTET. Sänkt avgift ska stöda
församlingarnas verksamhet. Nästa år
betalar församlingarna sammanlagt 6,5
miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning.
TEXT: EMELIE WIKBLAD GRAFIK: MALIN AHO
Kyrkomötet röstade för att sänka församlingarnas centralfondsavgift med
en procentenhet, från 7,5 till 6,5 procent. Det betyder att församlingarna
år 2018 betalar 6,5 miljoner mindre av
sina skatteintäkter till kyrkans gemensamma verksamhet, dit bland annat
Kyrkostyrelsen och domkapitlen hör.
– Vår uppgift är att påminna om
framtidens ekonomiska situation. Församlingarnas skatteintäkter kommer
att minska, det är ett faktum, inledde
ekonomiutskottets ordförande Tapio
Tähtinen budgetdiskussionen.
Antalet församlingar med ekonomiskt underskott har ökat. Genom att
sänka grundavgiften till Kyrkans centralfond är målet att stöda församlingarnas ekonomiska situation och verksamhet.

Motsvarar nästan en årslön

Församlingar och samfälligheter får
alltså lite mer pengar än väntat att röra sig med nästa år.
Till exempel i Korsholms samfällighet innebär den här ena procentenheten 26 000 euro extra, det vill säga en

”Vi sätter först
en ram för vad
det gemensamma arbetet får
kosta – sedan
ser vi med hurdan organisation
man kan göra
det.”
Åsa A Westerlund

halv procent av samfällighetens budgeterade verksamhetskostnader på 4,6
miljoner, berättar ekonomichef FrejErik Sikström och ger exempel på ett
par kostnader att jämföra med:
– Vi kommer att göra en omfattande renovering av en orgel för 20 000
euro och vi använder posttjänster för
18 000 euro.
Också för samfälligheten i Sibbo
handlar det om summor i samma storleksklass, 28 500 euro i förhållande
till verksamhetskostnader på knappa fyra miljoner.
– Det motsvarar nästan en persons årslön, säger ekonomichef Jenna Rask-Backman.
För Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet innebär sänkningen av centralfondsavgiften 35 000 euro i nästa års budget.
– Det är mycket välkommet att avgifterna för centralförvaltningen sjunker, eftersom vi står inför kännbara
nedskärningsbehov. Det minskar underskottet i nästa års budget, säger förvaltningsdirektör Diana Söderbacka.
I den budget kyrkomötet slutligen
godkände ingår också annat som hjälper församlingarnas ekonomi. En ändring i serviceavgifterna till Kyrkans
servicecentral kommer i genomsnitt
innebära en kostnadssänkning på 8
procent för församlingarna.

Mindre resurser, nya strukturer

Kyrkomötet hade redan tidigare
beslutat att centralfondsavgiften
skulle sänkas till 6,5 procent, men någon fast-

slagen tidtabell fanns inte. Kyrkomötet
var inte heller enigt om att det var rätt
tid att genomföra hela sänkningen nu.
– Man är rädd att sänkningen är
för stor. Konsekvensbedömningen
på lång sikt är inte slutförd, det fanns
de som ville vänta och göra det först,
säger Åsa A Westerlund som satt med
i ekonomiutskottet.
Ekonomiutskottet grundade sitt förslag på att Kyrkans centralfond i slutet
av det här året kommer ha ett överskott på över 50 miljoner. Avgiftssänkningen kommer alltså inte ha
konsekvenser för Kyrkostyrelsen eller domkapitlens ekonomi och verksamhet de närmaste åren. Utskottets
mål är att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans år 2021. Det betyder att intäkterna av centralfondsavgiften på 6,5 procent ska räcka för
att täcka verksamhetens kostnader.
Bo-Göran Åstrand, kyrkomötesombud och kyrkoherde i Jakobstad,
tackade för att utskottet ser till hur
församlingarna ute på fältet har det.
– När man ska krympa en organisation är de viktigt att de olika nivåerna följs åt, de lokala och centrala.
Det här är enligt mig ett gott exempel
på det. De här pengarna vi nu talar om
har betalts av församlingarna. Det är
ett gott exempel från Kyrkostyrelsen
att visa att de kan ges tillbaka när läget så möjliggör, sade Åstrand.
I framtiden betyder de minskade intäkterna att det kommer krävas prioritering och förändrade strukturer för kyrkans gemensamma
verksamhet och förvalt-

ning, helt i enlighet med de riktlinjer för framtiden som kyrkomötet beslöt om i maj.
Ekonomiutskottet påpekade att alla
uppgifter inom kyrkans gemensamma verksamhet ska granskas kritiskt
och prioriteras i förhållande till de resurser som finns.
– Nu gör vi tvärtom mot hur det ofta gjorts tidigare, vi sätter först en ram
för vad det gemensamma arbetet får
kosta – sedan ser vi med hurdan organisation man kan göra det, säger Åsa
A Westerlund.

PLOCK UR BUDGETEN
• Församlingarna betalar en procentenhet mindre av sina skatteintäkter
till Kyrkans centralfond.
• Avgiften till Kyrkans pensionsfond
höjs från 4 till 5 procent, medan arbetsgivarens pensionsavgift sänks.
• Serviceavgifterna för Kyrkans servicecentral (Kipa) justeras, vilket sparar
pengar för församlingarna.
• Stiftssekreterare och sakkunniga
inom det internationella arbetet, som
tidigare avlönats av missionsorganisationerna, tas upp i kyrkans budget.
• 15 000 euro avsätts för att stöda
skärgårdsförsamlingarnas verksamhet
för turister och sommargäster.

För samfälligheten i Sibbo
täcker summan nästan en
persons årslön.

För Pedersörenejdens samfällighet
motsvarar summan
hälften av de årliga
intäkterna från skogsavverkningen.

För Korsholms samfällighet motsvarar summan
med god marginal en planerad grundrenovering av
en orgel.

ÄRKEBISKOP VAL

EUTANASI BISKOPAR

Biskoparna
mot eutanasi
I ett gemensamt ställningstagande tar biskoparna ställning i eutanasifrågan. De betonar vikten
av en värdig död och tillgång till smärtlindring i livets slutskede. Biskoparna vill att man utreder hur

man kan göra god vård i livets slutskede tillgänglig för
alla som behöver den.
Biskoparna motsätter sig
en eutanasilag. I stället vill
de att man utreder om lagstiftningen är tillräcklig för
att trygga god vård i livets
slutskede för alla.
Biskoparna ser många
allvarliga problem med för-

slaget till eutanasilag. På
vilka grunder drar man upp
gränser för när det blir lagligt att avsluta en människas liv? Vem fattar beslutet? Skulle lagen förmedla
budskapet att de människors liv som uppfyller kriterierna för laglig eutanasi inte är värdefullt? frågar biskoparna.

Tapio Luoma
nominerad
Esbo stifts biskop Tapio
Luoma blev i måndags
den fjärde kandidaten
som officiellt nominerades i ärkebiskopsvalet. Att Luoma skulle
kandidera har varit känt
sedan tidigare.

RÄTTELSE VIGSELPRÄSTER

Åtta präster redo att viga

Kyrkpressen skrev förra veckan att fyra präster i Borgå
stift är redo att viga samkönade par. I själva verket är
de dubbelt fler – åtta stycken. Förutom Trygve Cederberg, Christer Åberg, Karl af Hällström och Peter Nynäs finns också Jarmo Juntumaa, som gick i pension från Esbo svenska församling, på Sateenkaaripapitlistan. Dessutom meddelade tre åländska präster, Maria Widén, Maria Piltz och Gunnevi Styrström, i våras
att de kan tänka sig att viga samkönade när den nya
äktenskapslagen träder i kraft. Vi beklagar misstaget.
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sextio inlägg räknades in under den långdragna remissdebatten om vigsel till äktenskap.

Trevande kompromissvilja
KYRKOMÖTET. Remissdebatten kring
vigselrätten tog stort utrymme i ett annars
luftigt kyrkomöte. Den bjöd också på överraskande kompromissvilja.
TEXT: MAY WIKSTRÖM FOTO: EMELIE WIKBLAD
Diskussionen kring en utredning om
att avstå från vigsel till äktenskap slutade efter tre dagar och ett sextiotal inlägg med att kyrkomötet remitterade biskopsmötets framställning till konstitutionsutskottet. Meningsutbytet tog plats,
och hade den här gången också utrymme i agendan att göra det på grund av
en inte så ärendetung session.
Det var väntat att professor emerita
Eila Helanders utredning, beställd av
biskopsmötet, skulle leda till aktivitet
i talarstolen. En viss dramatik blev det
också. Den första sessionsdagen valde
ordföranden att avbryta ombudet Niilo
Räsänänens tal, något som föranledde
presidiet att rensa luften kring saken
följande dag när debatten återupptogs.
Flera gånger under plenum påpekades det att strängt det gäller att fokusera

”En kompromiss bygger
på element
där bägge
parter avstår
från något för
att få behålla
något.”
Jouni Turtiainen

SERVICECENTRAL UPPROP

Stödinsamling mot Kipa

Denna vecka pågår en stödinsamling bland församlingsekonomer och kyrkoherdar i Borgå stift för det
upprop mot Kyrkans servicecentral Kipa som 65 finskspråkiga kolleger lämnat in i oktober.
Bakom insamlingen står förvaltningsdirektör Diana
Söderbacka i Jakobstad.
– Jag tycker att deras ställningstagande är bra eftersom målet med Kipa, att åstadkomma en kostnadsinbesparing, har uteblivit. Vi gör inget nytt upprop
utan samlar namn till stöd för det tidigare.

på framställningen som handlar om utredningen om att avstå från vigselrätten.

Nya vändningar

I korridorerna bedömde flera av ombuden ändå att måndagen också hade
bjudit på en vändning i den låsta diskussionen om kyrkans ”viga eller inte viga” och att det fanns en ny ton av
vilja att lösa det hela.
Som en vändpunkt nämndes ombudet Jouni Turtiainens inlägg där
han tackade Helander för utredningen och konstaterade att den kompromiss hon föreslår är enda vägen framåt i ett låst läge.
– En kompromiss bygger på element
där bägge parter avstår från något för
att få behålla något. Tro mig, så löste
också apostlarna många strider. Helanders kompromiss betyder inte att kyrkan överger den bibliska äktenskapssynen. Den tillåter bara en annan handlingsmodell, inför livets realiteter. Så
gör vi också i kyrkan till exempel när
vi viger frånskilda.
Turtiainen är kyrkoherde i Espoonlahden seurakunta. Hans offentliga
kursändring i frågan kompletterades
med en utmaning:

– Jag frågar er, bästa ombudsvänner.
Är ni redo för en kompromiss och kyrklig konsensus, eller vill ni in i det sista hålla fast vid det ni ser som det enda
rätta? Den här frågan riktas till oss alla.
Är svaret ja har det en prislapp. På den
står det att vi har kört fast så illa att vår
kyrka kanske brister av sina egna strider om äktenskapet.

Vilja att kompromissa

Också biskopsmötets sekreterare, Jyri Komulainen twittrade när debatten
var över för den här gången:
”Sju år på åskådarläktaren i kyrkomötet, och jag märker en ny kompromissvilja i luften.”
Ombudet Patrik Hagman uppmuntrade utskottet att beakta Jouni Turtiainens förslag att låta präster förrätta civil
vigsel mellan samkönade utan att kyrkan gör några förändringar i sina dokument om äktenskapssynen.
Enligt Hagman är Turtiainen den enda som talat högt om vad han själv måste avstå från för att hitta en lösning –
medan övriga sett på vad andra borde tumma på.
Han påpekar ändå problem med
kompromissen:

– Det skulle förstärka den urholkning
av vår kyrkas ämbete som inleddes när
motståndare till kvinnliga präster började hävda att deras samvete går före
kyrkans gemensamma tro, ett sätt att
tänka som nu tagits över av präster på
andra sidan av det teologiska spektret.
Dessutom förutsätter det att staten ändrar sina lagar, alltså i praktiken att vi
som kyrka blir mer beroende av staten, i stället för mindre, som är vad jag
tror vi behöver sträva till.
Ombudet Göran Stenlund påminde
i sitt anförande om klämförslaget som
man fick med i samband med att prästämbetet öppnades för kvinnor och menade att en sådan inte räcker som samvetsklausul.
– Det finns fortfarande en skara som
älskar vår kyrka och uppriktigt vill tjäna den och dess medlemmar. Men på
grund av deras ämbetssyn är deras
verksamhetsmöjligheter begränsade
idag. Vad skulle en ”kompromiss” betyda i praktiken. Hur hållbar är den?
Är den i kraft om fem, tio, tjugo eller
femtio år?
Biskoparnas framställning tas upp
nästa år, tillsammans med ett liknande ombudsinitiativ i frågan.

BISKOPSVIGNING HELSINGFORS

Laajasalo
installerad

Den nya biskopen i Helsingfors stift, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst
av ärkebiskop Kari Mäkinen i Helsingfors domkyrka senaste söndag.
I sin predikan talade
Laajasalo om söndagens

FOTO: MARKKU PIHLAJA

text att be om förlåtelse
och att förlåta.
– Möjligheten att få
starta om från början är en
av de mest otroliga tankarna i den kristna tron,
sade biskopen och frågade: Vem kan du förlåta eller be om förlåtelse?
Kan du tro att du är förlåten idag?
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FOTO: PIXABAY

När inget längre är roligt
Det är viktigt att vara
uppmärksam på sig
själv. Om inget längre
är glädjefyllt är det
dags att söka hjälp.
TEXT: ULRIKA HANSSON
Den mörka tid på året vi nu befinner
oss i kan kännas tung på många sätt.
– En del funderar på om det är
mörkret som påverkar dem när de
känner sig nere. Mörkret kan säkert vara en bidragande faktor,
men är man depressiv beror det
ofta i första hand på livssituationen. Det kan också vara kopplat
till ens hormonbalans och till hur
vårt samhälle fungerar i dag med
människor som jobbar för mycket, säger Anna Korkman Lopes som
är psykolog och jobbar på familjerådgivningen i Helsingfors samfällighet.

Det är viktigt att vara uppmärksam på sig själv.
– Kvinnor fungerar ofta utifrån
andras behov, men man måste ge
de egna behoven den uppmärksamhet de kräver. Man kan inte ta
sitt eget välmående som en självklarhet.
Det finns både psykiska och fysiska signaler som kan tyda på depression.
– Om man märker att man inte
längre har något nöje av det man
brukar tycka om att göra, om det
är svårt att komma sig ur sängen
och gå till jobbet eller studierna och
om man bara vill vara för sig själv

”Är man
depressiv
beror det ofta
i första hand
på livssituationen.”
Anna Korkman
Lopes

och inte gå någonstans – då har det
gått för långt.
Och det är värt att kolla upp läget i tid.
– Om man känt sig deppig i mer
än två veckor och inte fått livet att
fungera så lönar det sig att söka
hjälp, säger Korkman Lopes.
Var och en får sina egna och specifika symptom.
– Om man känner sig själv vet
man vad man brukar få. Det är den
svagaste länken som ger vika. En
del får migrän, andra får ledvärk.
Också då humöret svänger väldigt
snabbt så att man är snäsig, saknar tålamod, är hemskt irriterad
och arg på allt och ens reaktioner
är oproportionerliga så kan det vara ett tecken på depression.
Andra signaler att vara uppmärksam på är svindel och ryckningar i ansiktet.
– Olika typer av ticks har med
trötthet och stress att göra.
Självhjälp och andras hjälp
Det kan låta som en kliché, men

faktum är att små justeringar i vardagen kan ha stor betydelse för ork
och humör.
– Det finns klara samband mellan rörelse och välmående, därför
brukar motion vara en del av behandlingen av depression.Vid rörelse producerar kroppen nämligen mera serotonin.

Mat och motion

Motion behöver inte vara något
krävande som utförs i gym eller
simhall.
– Håll det enkelt. Uträtta ärenden till fots, ta trappan i stället för
hissen. Tio minuter om dagen är
betydligt mer än inget alls.
Också maten har betydelse.
– Hur skärpta vi är har att göra med vad vi ätit de senaste två
timmarna. Det är värt att fundera på om näringen kommer från
snabbmat och godis eller från naturliga råvaror.
Att välja bort i vardagen är en
viktig konst.

– Vi kan lätt ta på oss ansvar och
aktiviteter som inte skulle behövas.
Även om vi är entusiastiska i början
kan det bli för mycket. I barnfamiljer kräver dessutom barnens aktiviteter en hel del skjutsande. Om
man inte lyckas välja bort kanske
man i stället prutar på sömnbehovet, och det är aldrig en bra idé.
Mänsklig kontakt behöver vi alla, kanske speciellt om vi känner
oss nere.
– Men i vilken dos måste man
fundera ut själv. Vad ger mig energi och vad tröttar ut mig?
Många har fördomar mot mediciner och eventuella biverkningar.
– Men depression är en allvarlig
sjukdom, potentiellt dödlig. Därför
är det värt att diskutera för- och
nackdelar med mediciner med en
läkare. Mediciner tar inte ensamma hand om problemet utan måste kombineras med att man tar itu
med grundproblemet som kan ha
med ens livssituation och relationer att göra.

DISKUSSION ÄKTENSKAPSPRAXIS

Vigsel på
agendan
Viga alla eller ingen? Nu
presenterar Eila Helander
sin utredning om kyrkans
vigselrätt i en diskussion
ordnad av Gemenskapsrörelsen.
Under höstens kyrkomöte i Åbo fördes en livlig

diskussion kring professor
Eila Helanders utredning
om kyrkans vigselrätt. Hon
konstaterar att kyrkan inte borde avstå från vigselrätten och att kyrkan utan
att avstå från sin nuvarande äktenskapspraxis kunde
ge präster rätt att viga par
av samma kön.
Gemenskapsrörelsen, en

stödorganisation för sexuella minoriteter och könsminoriteter inom kyrkor och
samfund, ordnar en diskussion i Johannessalen i Helsingfors den 22 november.
– Vi är väldigt glada att
Eila Helander ställer upp
och inleder samtalet. Hennes förslag kunde tänkas
vara en utväg ur den här

återvändsgränden, säger
informatör Ulf Särs.
Kyrkomötesombudet och kyrkoherden Jouni Turtiainen var vidtalad
för diskussionen i Johannes församling redan innan han fick en central roll
under höstens kyrkomöte,
när han föreslog att präster
kunde förrätta civila vigslar

av samkönade par.
– Men sannolikheten att
förslaget blir verklighet är
ganska liten med tanke på
att det skulle kräva en lagändring. Präster har inte
rätt att viga civilt som läget är nu.
Kyrkomötesombud, redaktör Johanna Korhonen
medverkar också.
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Bengt Johansson
fick pris för texter
PRISBELÖNT. Bibelpriset år 2017 går till musikern Bengt Johansson.
I prismotiveringen sägs
bland annat att han får
priset för sin stilistiska
och poetiska stringens
som är djupt rotad i de
bibliska texterna.
TEXT: NICKLAS STORBJÖRK
Bengt Johansson är välbekant
också för den finlandssvenska publiken. Han har besökt
Finland otaliga gånger under
årens lopp och hans lovsånger har sjungits mycket också här och återfinns i den nya
psalmboken.
Prismotiveringen i dess
helhet lyder: ”Med en stilistisk och poetisk stringens
djupt rotad i de bibliska texterna – inte minst i Psaltaren
– har Bengt Johansson som
sångförfattare och musiker
under ett kvarts sekel varit en
av de ledande företrädarna för
skapandet av svensk lovsång.
Med sin musikaliska kvalitet
och bredd har han kommit att
uppskattas över generationsgränserna och hans sånger
och psalmer sjungs i dag i de
flesta kristna sammanhang.”
Pristagaren själv känner
sig hedrad.
– Jag är väldigt glad över att
få ta emot Bibelpriset 2017.
Det är en stor ära och jag känner en djup tacksamhet! Bibeln har alltid varit viktig
för mig, under min uppväxt
och sedan som min kompass
i vuxenlivets alla skiften.

Musikalisk familj

Bengt Johansson föddes 1952
i Mullhyttan i Närke i en musikintresserad familj. Pappa
Ragnar sjöng solo i kyrkan
och mamma Maria ledde gitarrsystrarna och spelade orgel. Som fjortonåring startade Bengt Johansson sitt första band med brodern Hans
Johansson och Sören Säterhagen. Instrumenten var sexsträngad och tolvsträngad gitarr och kontrabas. Sången
sjöngs ofta i täta stämmor som
hos förebilderna The Seekers,

Bengt Johansson har gett ut lovsångsskivor i snart 30 år. FOTO:PRESSBILD
Byrds och Simon and Garfunkel.
Bengt Johanssons musik
påverkades under 1970-talet
både av rock- och bluesinfluenser. Elgitarr och trummor lades till bland instrumenten. Musikgruppen Lekebergstrion blev Hoppets
Horisont, som 1984 omformades till bandet Terra Nova. Senare sadlade Bengt Johansson om för att satsa på
lovsånger och församlingsmusik. Inspirationskällan var
självklar.
– Psaltarens psalmer
är mitt dagliga bröd och i
evangeliernas berättelser
möter jag den kärlek som
bär mitt liv. Min erfarenhet
är att Bibelns ord verkligen
är ord som håller för hela li-

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPETS BIBELPRIS
• Bibelpriset instiftades 2004 med anledning av den
världsvida bibelsällskapsrörelsens 200-årsjubileum. Priset
utdelas årligen till en person ”verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv, som i sin gärning bidragit till att göra Bibeln känd och använd”.
• Tidigare pristagare är Kerstin Ekman (2004), Anders Piltz
(2005), Ylva Eggehorn (2006), Christer Åsberg (2007), Mikael Hansson (2008), Sven-David Sandström (2010), Michel Östlund (2011), Åsa Larsson (2012), Kristian Lundberg
(2013), Niklas Rådström (2014), Ylva Q Arkvik (2015) och
Tomas Sjödin (2017).
vet och ur den insikten har
inspirationen till många av
mina sånger vuxit fram.
Bengt Johansson släppte sin första lovsångsskiva,
Vind Över Vatten 1989 och har
nyligen gett ut sitt tjugonde
soloalbum Klara låga.

– Jag har fått ”smaka och
se, att Gud är god”. Det är ord
som kommit till mig från Bibeln. Det är ingen överdrift
att säga att allt mitt skapande har sin källa och sitt djupaste ärende härifrån, berättar Bengt Johansson.

ken och julbelysningen. Men
det som gör mig, och troligen många andra, stressad
är presenterna som ska inhandlas.
Varje år önskar jag att jag
köpt julklapparna redan i juli
och att de nu skulle ligga
inpaketerade i skåpet och
vänta, och varje år märker

jag att det fortfarande bara
är en önskan. Istället kommer jag på mig själv med
att mer eller mindre uppjagad bolla julklappsidéer i
huvudet medan jag skyndar
fram på gatan eller trängs i
spårvagnen.
Att försöka hitta en betydelsefull present till nå-

VÅGA FRÅGA

Bönegrupp utan ledare?
Behöver en kristen böne- eller
samtalsgrupp alltid en ledare? Om
gruppen inte har en ledare, hur
kan den bäst hantera till exempel
personkonflikter?
Det är lätt att komma att tänka på ledarens person när man tänker på ledar¶¶Ann-Sofi
skap. Vem är tillräckligt kunnig, vem
Storbacka är
kan få gruppmedlemmarna motiverasjuk- huspräst
de till att delta? Vem är bra på att skaoch svarar på
pa en god atmosfär i en grupp? Ledarlä- sarfrågor
skap handlar också om mer och om anom tro och liv.
nat än om en ledares personliga egenskaper. En grupp kan fungera bra utan
en tydligt utsedd ledare, men det kräver mer av gruppmedlemmarna.
Om en grupp har en utsedd ledare har redan flera beslut
fattats på förhand om hur gruppen ska arbeta. Av en ledare förväntas ett visst ansvar för gruppens verksamhet. Men
det är inte alls självklart hur det här ansvaret ser ut i praktiken. Därför behövs det alltid i en ny grupp en diskussion
om gruppens arbetssätt. Vad hör till exempel till ledarens
ansvarsuppgifter? Har någon eller några i gruppen ansvar
för vissa uppgifter? Vad besluter ledaren om? Vad besluter
man om tillsammans?
Har man inte en tydlig ledare behöver gruppmedlemmarna komma överens om flera saker än om gruppen skulle
ha en utsedd ledare. Gruppen ska ta ställning till bå- ”Ledarskap handlar
de principiella och praktis- också om mera och
ka saker. Det är lättare att om annat än om en
få syn på de praktiska sakerna som möjliggör grup- ledares personliga
pens verksamhet. Hur ofta egenskaper.”
ska gruppen samlas? När och
var samlas den? Hur informerar man om gruppens verksamhet till medlemmarna? Vem eller vilka har ansvar för
att det praktiska fungerar?
Till de principiella sakerna hur gruppens arbetssätt och
gruppens sammansättning. När gruppen samlas första gången behövs överenskommelser om ramarna som styr gruppen. Hur ser en gruppträff ut? Hur länge ska den räcka? Hur
många medlemmar är lagom? Är gruppen öppen för nya
medlemmar? Till ramarna hör också överenskommelser om
vem eller vilka sköter de uppgifter som annars skulle falla
på ledaren. Hur inleds och avslutas samlingarna? Ska någon förbereda en inledning? Ska uppdragen cirkulera mellan medlemmarna?
Personkonflikter i en grupp är utmanande oberoende av
om gruppen har en tydlig ledare eller inte. Särskilt i en grupp
utan utsedd ledare är det viktigt att man tar upp möjligheten
att någon i gruppen tar för stor plats på bekostnad av andra.
Vad gör vi i den här gruppen när vi märker att en konflikt
är på uppseglande eller när någon dominerar på andras bekostnad? Att redan i början föra ett samtal om detta gör det
sedan lättare att i ett tidigare skede ta tag i sådant som stör.

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast
i tidningen.

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Nedräkningen har börjat
När jag går till jobbet kan jag
välja att gå förbi en räknare
som visar hur många dagar
det är kvar till
julafton. Under
hösten var det
trevligt att följa
med hur siffrorna minskade från 100 da-

gar till åttio och sextio. Men
ju närmare julen vi kommer
desto mer ambivalent blir
jag inför räknaren.
Jag tycker om julen, jag
tycker om stämningen som
byggs upp inför högtiden
och jag gillar gemenskapen och mysfaktorn. Ja, jag
gillar till och med julmusi-

gon som inte själv vet vad
hen vill ha eller tycker sig
behöva känns svårt. Samtidigt är det här med att ge
en tvåvägsgrej. Det gläder
också mig att se mina nära och kära glada. Därför
vill jag åtminstone försöka hitta något av betydelse,
men också komma ihåg att

glädje skapas av samvaro
och inte av dyra presenter.
När tidningen gick i tryck
visade räknaren 41 dagar kvar till julafton. Pulsen har lugnat sig en aning
och listorna i huvudet börjar ta form. Det är dags att
kavla upp ärmarna och sätta igång.
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Äktenskapspraxis diskuteras
UTREDNING. Viga alla eller
ingen? Nu presenterar Helander sin utredning om kyrkans
vigselrätt i en diskussion ordnad av Gemenskapsrörelsen.
TEXT: ULRIKA HANSSON
FOTO: MALIN AHO
Under höstens kyrkomöte i Åbo fördes
en livlig diskussion kring professor Eila
Helanders utredning om kyrkans vigselrätt. Hon konstaterar att kyrkan inte borde avstå från vigselrätten och att
kyrkan utan att avstå från sin nuvarande äktenskapspraxis kunde ge präster
rätt att viga par av samma kön.
Gemenskapsrörelsen, en stödorganisation för sexuella minoriteter och
könsminoriteter inom kyrkor och samfund, ordnar en diskussion i Johannessalen i Helsingfors den 22 november.
– Vi är väldigt glada att Eila Helander
ställer upp och inleder samtalet vi ordnar. Hennes förslag kunde tänkas vara
en utväg ur den här återvändsgränden,
säger informatör Ulf Särs.

Civil vigsel

Kyrkomötesombudet och kyrkoherden
Jouni Turtiainen var vidtalad för diskussionen i Johannes församling redan innan han fick en central roll under höstens kyrkomöte, när han föreslog att präster kunde förrätta civila
vigslar av samkönade par.
– Men sannolikheten att förslaget
skulle bli verklighet är ganska liten
med tanke på att det skulle kräva en

Ulf särs är en
av debattörerna i
en diskussion om
äktenskapspraxis.

lagändring. Präster har inte rätt att viga civilt som läget är nu.
Utöver Ulf Särs och Eila Helander
medverkar också Johanna Korhonen,
som är redaktör och kyrkomötesombud.

Diskussionen har redan väckt stort
intresse på sociala medier.
– Många säger att den här diskussionen kommer precis vid rätt tidpunkt,
säger Ulf Särs.

Diskussionen under rubriken ”Viga alla eller
ingen?” ordnas 22.11 kl. 19 i Johannessalen,
Högbergsgatan 10 D, vån. 2 av Gemenskapsrörelsen.

Församlingsförbundet – för kyrka och kultur
VAD GÖR VI?

Församlingsförbundet verkar för att stöda det kyrkliga livet i
Svenskfinland på många olika sätt. Vi ordnar utbildningar och träffar för förtroendevalda och frivilliga i församlingarna, vi arrangerar
resor för olika grupper till intressanta ställen, vi sköter om Retreatgården Snoan och verksamheten där, vi samarbetar med församlingar i projekt kring kyrka och kultur, vi sköter om Vägkyrkan på
svenska, vi utbildar och inspirerar inför församlingsval på svenska,
vi ordnar med gudstjänster på svenska i Lappland under påsken,
vi förvaltar en rad specialfonder som understöder kyrklig verksamhet, bland annat Fonden för kristet arbete bland barn, mm.
Vårt förlag Fontana Media ger ut bra böcker och material. I år har
vi fått en ny fin Psalmbok. Tidningen Kyrkpressen når de flesta Finlandssvenska hem varje vecka. Det är stort.
Mycket blir gjort med små medel och många saker har stor betydelse för våra svenska församlingar och vårt svenska stift.

BLI MEDLEM
”Citatet.”
Namnet

Bli medlem i Församlingsförbundet om du vill stöda för vårt arbete. Medlemsavgiften är 15 € per år. Som medlemsförmån får du
Årsbok för Borgå stift hem på posten inför jul och du får 10 % rabatt på böcker på Fontana Media.

TAG KONTAKT

Tag kontakt och kom med i arbetet för ett rikt församlingsliv och
en aktiv kyrka på svenska i Finland! E-post: kontakt@forsamlingsforbundet.fi, verksamhetsledare Kalle Sällström, tfn 050-3562 475.

EN GÅVA

Vill du ge ett bidrag i form av en gåva, donation eller testamente,
litet eller stort – ta kontakt, vi hjälper med det praktiska.
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
forsamlingsforbundet.fi
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RÄDSLA. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan
som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig
någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för
människo- och sexhandeln.

Det var ett liv
fyllt av fasa
och förtryck
TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON
– Jag tänker att jag måste göra det lilla
jag kan. Jag är så tacksam att få tala om
det här i dag.
Så inleder Itohan Okundaye sitt anförande på en konferens med fokus på
kvinnor, Blomma-konferensen som
ordnades i september i Helsingfors. Det
är fyra år sedan hon kom till Finland.
Hennes väg hit har varit lång och fylld
av fasa. I sex år har hon levt som offer
för människo- och sexhandeln i Italien.
Hon växte upp i Benin City i södra Nigeria.
– Min mamma var den femte i ordningen av min pappas sex fruar. Jag var
alltid tvungen att arbeta före skolan. Men
jag älskade skolan, och jag ville bli läkare.
Det blev allt tuffare för familjen att klara sig och Itohan led när hon såg hur hårt
hennes mamma var tvungen att jobba
för att få allt att gå runt.
– I femtonårsåldern slutade jag skolan för att kunna hjälpa mamma. Ibland
var klockan två eller tre på natten innan vi kunde gå hem från våra olika jobb.
Sedan kom erbjudandet som förändrade allt.
– Jag var så glad när jag blev erbjuden
att resa utomlands. Det var ett av de lyckligaste ögonblicken i mitt liv.

När människor i hennes hemtrakter
får erbjudande om att resa utomlands och
jobba är det oerhört värdefullt för dem.
De är desperata i sin jakt på ett bättre liv,
och de ser möjligheten att förtjäna pengar och hjälpa sina familjer som är kvar
i hemlandet.
– Det bästa sättet att hjälpa är därför
att ge människor kunskap om vad människohandel är.

Maktlös i Italien

– Ingen vill hamna i den situation jag varit, säger Itohan Okundaye med eftertryck. Ett liv inom människohandeln är
ett fasansfullt liv.
Prostitutionen började genast när hon
anlände till Italien. En så kallad madame blir offrens överhuvud. De sägs stå i
en skuld till henne, i Itohans fall 40 000
euro. Skulden är naturligtvis fiktiv.
– Aldrig någonsin hade jag kunnat föreställa mig att jag skulle bli prostituerad. Det var så fruktansvärt att jag inte
riktigt kan berätta. Jag var så oförstörd
och kunderna så elaka.
Hon har blivit strypt, misshandlad och
hotad till döden. Pengarna hon tjänade
fick hon inte behålla själv. När hon berättar om sitt liv betonar hon samtidigt:
– Jag vill ge människor en djupare förståelse av människohandel. Men det är
så svårt att förstå vad dessa kvinnor går

igenom. Det låter totalt ofattbart.
Hon har mist många av sina vänner.
De har bland annat blivit knivhuggna till
döds eller gått ner sig i drogberoende.
En människa som faller offer för människohandel mister sina valmöjligheter.
– Man är rädd för alla, man är hjärntvättad och ser ingen utväg. Man kan inte gå till sjukhuset och vågar inte vara i
kontakt med myndigheter. Man känner
att livet är över.
Människohandeln förändrar också en
människas känsloliv och personlighet.
– Du börjar se på dig själv och på andra som skräp. Och du blir en ond människa på grund av hur du behandlas, när
du misshandlas och våldtas.
En graviditet i en frivillig relation, efter att hon hade lyckats betala bort den
fiktiva skulden, blev början på något
helt nytt.
– När jag blev gravid trodde jag inte
att det var möjligt efter allt jag gått igenom. I det skedet var jag så trött och hade så nog. Jag frågade mig: Är det så här
jag ska leva mitt liv? Hur ska jag förändra mitt liv? Jag tänkte att jag måste sluta med det här. Men samtidigt var jag så
rädd: Hur ska jag överleva om jag slutar?
Hur ska jag försörja mig och var ska jag
bo? Det är en kamp i ens inre.
Om man försöker dra sig ur sin situation men stannar kvar i landet där man

Itohan Okundaye vill berätta
om sitt liv eftersom hon anser
att det bästa
sättet att hjälpa
är att ge människor kunskap om
vad människohandel är.

hamnat i sexhandeln vill de dra en tillbaka, berättar hon.
– Man är helt hjälplös, helt ensam och
helt bunden. Det finns inga system som
hjälper och den italienska polisen dumpar en tillbaka på gatan.
Itohan Okundaye hade hört om Finland. Hon grep chansen att åka till Finland när den kom.
– Jag var ensam och gravid när jag
landade på flygplatsen. Jag gick genast
fram till polisen och berättade varför jag
var där.

Ändlös väntan

– Min son är det bästa som har hänt i mitt
liv. Varje dag är jag tacksam över att jag
har honom. Jag tackar Gud för honom.
Itohan Okundaye och hennes son,
som alltså föddes i Finland, befinner sig
mitt i en tärande process om att få stanna här. Hon har fått sex avslag på asylansökningar och överklaganden av nekande beslut, som gått till Förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Det är polisen som avvisat
henne, vilket är möjligt i så kallade Dublin-fall. Enligt Dublinförordningen ska
det land en person först anlänt till ansvara för avgörandet i asylansökningen,
i hennes fall Italien.
Hade hon fått berätta sin historia ordentligt hade ärendet troligen gått vidare
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till Migrationsverket. Som det är nu har
hon inte alls hörts av Migrationsverket.
– Inte en enda gång under min asylprocess har jag blivit intervjuad, bara
fyllt i papper.
Hon beskriver det som en berg-ochdal-bana av hopp och förtvivlan och tålamodsprövande väntan.
Hon och andra kvinnor i samma situation tillbringar sina dagar på ett gemensamt boende.
– Kvinnorna där väntar och lider. De
stannar helst inom fyra väggar med sina barn och de har inte så många andra
ställen att gå till än den lokala matbutiken. Så har livet varit för mig i tre år nu.
Efter det andra avslaget på hennes
asylansökan i Finland skulle hon utvisas till Italien.
– Fyra poliser kom till min lägenhet på
kvällen. Jag blev tvungen att packa mina
saker. Vi skulle till Milano via Helsingfors. Min son var så skärrad.
Poliserna lämnade henne och sonen
på flygplatsen där hennes ärende skulle
ses över ett första varv. Däremot stannade en representant från Diskrimineringsombudsmannen som var med för
att övervaka utvisningen på grund av
klagomål om hur människohandelsoffer behandlas i utvisningsprocessen. Representanten kunde konstatera att offren inte får hjälp vid utvisning till Italien.

– Det slutade med att de italienska
myndigheterna skickade oss tillbaka.
Vi satt på samma plan tillbaka till Finland som poliserna som eskorterat mig.
Det här är omänskligt! Sådana som redan lidit så mycket borde inte utsättas för ännu mera smärta, säger Itohan Okundaye.
För kvinnor i denna situation väntar knappast någon lycklig framtid om
de utvisas till sitt hemland eller Italien.
– Det finns ingenting att komma tillbaka till, säger Itohan Okundaye.
Stödsystemen är undermåliga och
risken att återigen hamna i prostitution
överhängande. Dessutom finns människohandlarna kvar. De har stora nätverk och fortsätter att förfölja offren
om de får nys om var de befinner sig.

Han lämnade mig aldrig

Det är bland annat den långa väntan
i processen om att få stanna som fört
Itohan Okundaye till Blomma-konferensen i Helsingfors.
– Jag började tänka: Vad kan jag göra? Jag måste komma ur mitt skal och
inte vara bunden längre.
Hon återkommer också ständigt till
sin gudstro. Och av någon anledning
har rädsla eller bitterhet inte tagit över.
– Jag har alltid haft en tro. Gud lämnade mig aldrig, inte för ett ögonblick.

Det har funnits så många gånger som
jag kunde ha dött, men jag lever. Också
när jag hade det som värst kändes han
nära. När alla andra överger dig finns
han kvar.
Gud har förändrat hennes liv, säger hon.
– Kärlek föder kärlek. När jag känner
hans kärlek kan jag visa kärlek.
Hon ber, läser Bibeln, lyssnar till online-predikningar och sjunger lovsånger, gärna dagligen.
– Det hjälper mig att ta bort fokus från
det som har hänt. Det känns helande.

Vad händer nu?

Itohan Okundaye drömmer om att få
studera, lära sig språk och kanske jobba inom vården.
– Eller så skulle jag vilja göra det jag
gör nu, åka runt och sprida kunskap
om det här.
Hennes son har fått namnet Light
(ljus).
– Guds ljus, förtydligar hon. Det är
tufft att vara ensam förälder. Men jag
försöker vara så glad jag kan för hans
skull.
Fortsättningsvis återstår väntan och
en ny ansökan om uppehållstillstånd.
Väntan på att få börja ett liv med alla
de förutsättningar som för så många är
så självklara.

KOMMENTAR ULRIKA HANSSON

En styrka jag aldrig
kommer att förstå helt
Människor som handelsvara. Det är så
oerhört svårt att verkligen förstå. Men
människorna som drabbas finns, och nära oss dessutom. Hon sitter där i soffan
bredvid mig och pratar. Och hon ser alldeles vanlig ut, stiligt klädd i svart och vitt.
Vi pratar lite om hur det är att vara småbarnsförälder. Det är alltså hon som är det så kallade
offret, Itohan Okundaye. Och jag inser ju att hon är allt
annat än det som människohandlarna har tvingat henne
att vara, en roll som inte passar henne eller någon enda människa.
Hon verkar trött efter att ha berättat sin historia med
stor inlevelse, sorg och frustration för oss konferensbesökare. Men hon skulle vara villig att göra det igen och
igen, för att sprida kunskap och motverka det onda. För
att ingen ska behöva ha det som hon har haft det.
Efter att ha träffat Itohan funderar jag också på hoppet, som nästan aldrig dör. Och i hennes fall också en
gudstro som inte lämnat henne. Jag är för skyddad och
privilegierad för att någonsin förstå den segheten fullt
ut. Men jag lyssnar och iakttar och tänker att jag i minnet ska återkomma många gånger till Itohan och detta
hoppfulla mysterium om överlevnad som hon förmedlar.
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Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i
Helsingfors.

Människohandeln ser
likadan ut i alla länder
BROTTSLIGHET. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av
psykologisk makt.

Svårt att fälla

– Vi har få fällande domar i Europa i
människohandelsfall. Polis och myndigheter som hjälper offret måste kunna
vinna offrets förtroende, annars är han
eller hon ovillig att medverka i utredningen och domstolsprocessen.

TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON
– Politiker har svårt att tänka sig in i offrets situation. Man frågar sig: Varför gick
hon inte sin väg? Varför flydde hon inte? För att förstå är det viktigt att höra
hela historien. En människa som fallit
offer för människohandel är inte nödvändigtvis inlåst, utan det handlar ofta
om en psykologisk makt över den andra.
Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som deltog i seminariet om människohandel där Itohan Okundaye berättade sin historia. Biaudet jobbade under
åren 2007–2010 som särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).
Det kan också uppstå ett emotionellt
band mellan offer och människohandlare.
– Då är det fråga om liknande lojalitetsmekanismer som i parrelationer där
kvinnor utsätts för kontinuerlig misshandel.
Hela 80 procent av människohandelsoffren är kvinnor och barn. Biaudet
påpekar också att man inte alltid kan se
vem som är ett människohandelsoffer.

– Men däremot fungerar människohandeln, som är en av de värsta formerna av brottslighet, likadant i alla länder.

– Det är också svårt att få fast den
huvudsakliga människohandlaren. Det
finns så många i kedjan som människohandeln är lönsam för.
Människohandel gäller förutom sexhandeln också utnyttjande i arbetsliv.
– Till bilden hör ofta att offret inte
får någon lön, lever under svåra förhållanden med dåligt boende och utan sjukvård.
Men offer för sexhandeln blir ändå traumatiserade på ett annat sätt på

grund av våldet.
– Det finns många likheter i trauman
mellan tortyroffer och människohandelsoffer inom sexhandeln. Det sexuella utnyttjandet skadar en människa
både fysiskt och psykiskt.
Eva Biaudet konstaterar avslutningsvis att det finns utrymme för förbättringar i Finland.
– Vi har inte ännu skapat system för
att erbjuda offer möjligheter till ett bättre liv, till exempel utbildning och stöd.

INKONSEKVENTA BESLUT OCH UNDERMÅLIGA HJÄLPSYSTEM

”Då är det fråga
om liknande lojalitetsmekanismer som i parrelationer där
kvinnor utsätts
för kontinuerlig
misshandel.”

• Nigeria är Afrikas folkrikaste land med lite under 187
miljoner invånare.
• Knappt hälften av befolkningen är kristen och en
knapp andra hälft muslimsk. Cirka fem procent utövar
lokala etniska religioner.
• Av den nigerianska människohandeln beräknas två
tredjedelar rikta sig mot Europa. Huvuddestinationen är
sedan många år tillbaka Italien.
• Att bli offer för människohandel innebär inte automatiskt att man beviljas asyl eller annat internationellt
skydd i Finland.
• Att kvinnliga människohandelsoffer utvisas tillsammans med sina barn har gjort Unicef oroat över att de
finska myndigheterna inte följer FN:s barnkonvention
om att barnets bästa alltid ska ställas i första rummet.
• Migrationsverkets beslut när det gäller kvinnliga människohandelsoffer från Nigeria har kritiserats för
att vara inkonsekventa och oförutsägbara, vilket strider
mot god förvaltningssed.
• Enligt en rapport från Diskrimineringsombudsmannen

beviljades bara 19 av 54 nigerianska människohandelsoffer
skydd i Finland under 2015 och fram till juli 2016. Majoriteten har avvisats till Italien eller Nigeria.
• De hjälpsystem som ska fånga upp människohandelsoffren när de har utvisats till Italien eller Nigeria är överbelastade och fungerar undermåligt, bland annat NAPTIP i
Nigeria har mycket dåligt rykte och sägs vara en del av det
korrumperade systemet.
• Sedan februari i år har Migri klarare direktiv om vilka offer som kan utvisas och inte. Man beaktar offrets sårbara
ställning, hennes skyddsnät och barnets utsatthet.
Källor:
Longplay, ”Din rädsla är objektivt sett inte befogad” (2016), Jeanette
Björkqvist.
Hufvudstadsbladet, ”Migrationsverket svarar på kritik om avvisningen av
nigerianska kvinnor” (17.8.2016), ”Ta det säkra för det osäkra” (18.9.2016),
”Vi är rädda att hon dödas om hon åker” (17.8.2016).
Wikipedia
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KarpaLact
Strong

Carmolis
Örtdroppar

60 kaps

80 ml

Finlands Lucia

RÖSTA & DELTA
RÖSTA VIA WEBBEN

www.lucia.fi

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

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

Kontant
be
Varorna talning
avhämta
s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

För kvinnligt välmående

23,90€

9,40€

(norm. 29,70€)

(norm. 11,40€)

Erbjudandena är i kraft tills 30.11.2017

Larsmo Apotek Lokal Apoteket

Fånglägret i Dragsvik skördade sommaren 1918 mer än 3 000 röda
fångars liv och resulterade i landets
största massgrav på åsen utanför
dagens Nylands brigad.
Vad var det egentligen som hände?
Hur och varför urartade lägret till
den kanske största humanitära katastrofen i Finlands moderna historia?
Sture Lindholm uppmärksammade
bok belyser den förvånansvärt okända tragedin.
Inbunden, 288 sidor. Ca:pris: 36€

Förlaget PROCLIO, Ekenäs

Finns i bokhandlarna eller beställ via www.proclio.fi
eller e-post: info@proclio.fi

Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.
Victoria Falls, Rovos Rail
och Cape Town
14-27.2.2018

Upplev Victoria Fallen och en av världens
finaste tågresor Rovos Rail. Vi avslutar med
5 nätter på Table Bay hotellet i Cape Town.

15 dagar - 6.280€

ISLAND

19–26.5.2018

RÖSTA PER SMS
Skriv meddelandet enligt följande:
Nyckelord
Ditt namn

10e lucia x Kalle Karlsson

Kackurvägen 1, 68570 Larsmo
Öppet: må–fre 9–17 Tfn: 06-723 4199

Din donation,
5, 10 eller 20 €

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

Fånglägerhelvetet
Dragsvik

Resor 2018:

Kandidatens
nummer

... och skicka det
till numret 17240.

RÖSTA MED RÖSTSEDEL

Almuñécar, Spanien
NHL, Toronto
-med Kaj Kunnas som reseledare
Vinresa till Toscana
Mickes matresa till Frankrike
Peru
Franska rivieran
Gardasjön
New York
Österrike-Slovenien-Kroatien
Sibenik, Kroatien

3-23.3
30.3-4.4
4-9.4
10-17.4
10-26.4
19-24.4
27.4-3.5
2-8.5
4-11.5
15-22.5

Allt detta och mycket, mycket mer...
Ta kontakt med oss för mer information eller om du vill boka!

Resebyrå Ingves & Svanbäck

www.ingsva.fi

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

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR _____
Mitt namn __________________________________
Min adress _________________________________
Jag bidrar med _______ € (minimi 1 euro/röst)
Jag sänder mitt bidrag via
 Aktia FI12 4055 1120 0450 79
 Nordea FI64 1562 3000 1093 32
 Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Sänd röstsedeln per post till:

Folkhälsan/Lucia, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors.
Du kan lämna ditt bidrag och din röstsedel i Folkhälsans hus
och i Luckorna.

Luciainsamlingen 2017 stöder utsatta barnfamiljer
Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan 29.11.2017
före kl. 24.00.
De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning behandlas
konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1.2018. Från sms-bidraget
avdras skatter och operatörsavgifter. Insamlingstillståndet POL-2015-13662 har
beviljats av Polisstyrelsen.

Trettondagskonsert
Finlandia-huset

Mikaela Nykvist

Rök i fjärran

Året är 1852, sommaren är ovanligt
varm och vattnet sinar i brunnarna.
Just då slarvar någon med elden,
mossan fattar eld och innan dagen
är till ända har staden Wasa brunnit
ner till grunden. Elnas, Alfreds och
Amalias vägar korsas genom
branden och deras liv blir aldrig
mera sig likt.

Välkommen till Island
med sina varma källor
och sin dramatiska natur!

8 dagar - 2.980€

FÄRÖARNA
14-19.6.2018

På denna resa får du se det bästa av
Färöarna samtidigt som du har tid
för egna strövtåg. Utflykter varje dag
inkluderat lunch.

Runsorina Books

6 dagar - 2.280€

204 sidor, cirkapris 20€, hft, roman. Boken går att få tag i via
bokhandlarna. Kontakt: Runsorina@gmail.com

Läs mer på www.martinsresor.ax
Tel. 0457 344 1132
eller mån-fre 9-16
Tel. 018 23 215

eller skanna
QR-koden

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

Konsertti

Konsert

5.1.2018 kl. 19.00 och 6.1.2018 kl. 14.00

JOUR

Dirigent: Professor Atso Almila
Sibelius-Akademins symfoniorkester
Angelika Klas sopran, George Stevens baryton
och Heikki Halinen tenor

DYGNET RUNT

Vi hjälper i sorgen.

lippupalvelu

050 34 71555

Ticketmaster.fi

Biljetter fr.o.m 28 €

W W W.L A G U S.F I

BO PÅ CLARION HOTEL HELSINKI
TILL STRAUSS-PRIS
®

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

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

I samband med Strauss-konserten erbjuder vi
övernattning till priset 88€/dubbelrum. Konsertbiljetter
kan också bokas via oss!

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

Boka ditt bord på vår Kitchen & Table restaurang och njut
av våra delikatesser med -20% rabatt (gällande mat och
alkoholfria drycker) under tiden 5.-6.1.2018.

HYVINGE 010 76 66580

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi

Boka hotell- och restaurangtjänster till förmånspris med
koden STRAUSS per telefon 010 850 3820 eller e-post
reservations.cl.helsinki@choice.ﬁ.

Till användare
av bröstprotes
Visste du att du
har rätt till nya
bröstproteser
vid behov.
Av hygieniska
skäl skall de
bytas med 2 års
mellanrum.
Nästa gång, se till att välja den bästa

09-649839 ● www.amoena.fi
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Om tillit

Jag har
sällan varit
så lycklig
i en gemenskap
som jag
varit i en skrivgrupp. Jag
har varit medlem i två
mer långlivade grupper
där målet varit att skriva ett längre verk (en teaterpjäs eller en bok).
Grupperna har träffats
regelbundet och haft en
ledare.
Den första gruppen bar
mig genom min skilsmässa. I den andra gruppen föddes min andra
och mest självbiografiska bok, som jag skrev på
som i feber utan att ha
en aning om den skulle
intressera någon annan
än mig själv.
När man skriver i
grupp krävs tillit. Blygt
och försiktigt visar vi
fram våra ord, dessa
pyttesmå foster som
kanske kommer att växa
och bli starka eller också
skrumpna och dö bort. Vi
vet inte. Därför är det så
skrämmande.
Poängen med att skapa i grupp är att gruppen
bär mig och därmed min
skrivprocess. Den bär
mig genom tvivlet och
orkeslösheten och känslan av att jag bara producerar dynga. Gruppens intresse matar mitt
eget intresse för texten.
När de blir ivriga och associerar blir jag själv ivrig
och börjar associera.
Lojaliteten i en sådan
grupp är fast som berg.
Vi läcker inte, och vi
gläds åt andras framsteg
som om vi var mostrar
eller fastrar till deras texter. En sådan grupp föder
en generositet där det
också går att misslyckas och starta om, medge
att det känns hopplöst,
att det aldrig kommer att
gå eller bli lyckat.
För att vi ska kunna skapa måste vi omge
oss med vänliga blickar.
Nu när mina skrivgrupper är avslutade har jag
skaffat mig en egen minigrupp för kärleksfull
skrivuppmuntran. I den
vågar jag lägga fram en
sargad textkropp i hopp
om att den ska få vatten
och veckla ut sina blad.
¶¶Sofia

Torvalds

KYRKPRESSEN TORSDAG 16.11.2017 • NR 46
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Folket som steg
ur Noaks ark

ARMENIEN. Den ortodoxa munken Serafim
Seppäläs bok finns nu i svensk översättning.
Den berättar allt om det stolta folk som världen glömt och förträngt.
TEXT: MAY WIKSTRÖM

Frågar du armenierna om deras ursprung blir svaret i bästa fall en stamtavla: Deras stamfader är Haik, son till
Togarma, son till Gomer, son till Jafet
– son till Noa. Han som byggde arken.
I nästa stund är man inne på berget.
Ararat är med sina 1537 meter över havet det högsta berget i Turkiet. Men det
är också heligt för armenierna, som ser
det som berget där arken en gång i urtiden strandade och där livet efter syndafloden tog en ny början. Ett sådant förhållningssätt till sin egen historia kan
inte vara annat än svindlande.

Viktigt verk nu i svensk utgåva

Svindlande är också den fullödiga berättelsen om armenierna som vecklas upp i den finska ortodoxa munken
och professorn Serafim Seppäläs nya
bok om Armeninen, Öster om Ararat –En
bok om skönhetens och lidandets Armenien.
Den utkom för tio år sedan på finska. Nu finns den också i en reviderad,
eminent svensk översättning av Svan-

te Lundgren, den finlandssvensk som
kanske i vår tid borrat sig djupast in i
den österländska kristenhetens historia, karaktär och utsatthet.

Spår till och med i fruktdisken

Öster om Ararat är en kulturinsats på
drygt 300 sidor, rätt och slätt. Eftersom det handlar om en gammal kultur som av många orsaker är okänd
för det stora flertalet är det ingen lättsmält läsning. Men ju mer man läser,
desto mera häpnar man – och skäms.
Sagan om armenierna är ett Tolkienepos på riktigt. Och deras brutala
öde, mötet med de krafter som strävat
att utplåna en så rik och gammal kultur, blir plågsamt tydligt mot fonden
av aha-upplevelser över sådant man
inte visste.
Också i våra snabbköp ligger sextusen år av armensk historia. Prunus armeniaca är det latinska namnet på aprikosen, vilken arkeologiska fynd kan
bekräfta har odlats i Armenien sedan

berget ararat är heligt för
armenierna, som ser det
som platsen där arken en
gång strandade och deras
förfäder steg ut och bosatte sig. FOTO: PIXABAY

Härligt lyckad barnopera
BARNOPERA
Dumma kungen med Musikinstitutet Kungsvägen
Text och musik: Monica
Vikström-Jokela och Cecilia Damström
Regi: Seija Metsärinne
Karaktärerna i barnoperan Dumma kungen upp-

stod ursprungligen när Monica Vikström-Jokela för
många år sedan fick en beställning om berättelser om
religiösa begrepp och etik
för tidningen Kyrkposten. I
barnoperan Dumma kungen, som är ett led i Finlands
100-årsfirande, uppstår de
på scen i en fantastiskt välfungerande berättelse om
maktutövning, fördomar
och försoning.

Mittlands invånare (journalist, polis och minister) är
chockade över kungens beslut. FOTO: LAURA REUNANEN

urminnes tider. Aprikosen är också Armeniens nationalfrukt.
Det är också ett något undanskymt
faktum att Armenien är den första staten i världen som antog kristendomen
som statsreligion i början av 300-talet.
Vid första anblicken handlar det om
en patriarkal historia, där kung Trdat
väljer kristendomen ledsagad av den
som skulle bli landets första statskyrkobiskop, Grigor Upplysaren. Men i berättelsen träder en tydlig, kvinnodominerad historia fram. Den armenska
kyrkans viktigaste rötter – så såg också bokstavligen Grigors uppenbarelse
ut –handlar om tre kristna martyrer
och kvinnor som dödades för sin tros
skull: Hripsime, Gayane och Marianne.
Den förstnämnda, Hripsime, är stor –
ja, enorm, i armeniernas medvetande.
Kvinnorna gör också en stor insats i
räddandet av det armenska litterära arvet. I huvudstaden Jerevan ligger Matenadaran, ett kulturcenter med närmare tjugotusen handskrifter: kunga-

Det är så mycket med
den här uppsättningen som
fungerar. Berättelsen om
kungen som vill bestämma över alla (tillsammans
med sin dumma drottning) är tydlig och välskriven, perfekt för en barnopera. Cecilia Damströms
utmanande och intressanta
tonsättning lyfter hela produktionen till nya höjder.
Scenografin är dessutom
fullkomligt underbar.
Helheten är så lyckad (förutom småsaker som

att sångarna stundvis hade svårt att göra sig hörda över orkestern) att uppsättningen känns otroligt
proffsig.
Den här operan borde få
spridning långt utanför Musikinstitutet Kungsvägens
närmaste krets. Blott fem
föreställningar – alla inom
en vecka – är för få för den
ambitiösa satsningen. Det
här är nämligen en uppsättning du vill att ditt barn
ska se.
¶¶Sofia

Torvalds
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Så bra och roligt om att be
BOK
Hjälp tack wow – De tre
bönerna du behöver
Författare: Anne Lamott
Förlag: Libris 2017

tal, runosånger, teologiska skrifter. De
har samlats in på olika vägar, räddade undan förstörelsen och de turkiska trupperna 1915.
Den allra största handskriften i museet väger 28 kilo. Bokens sexhundra
sidor i läder bars turvis av två kvinnor
som flydde över bergen från plundringen av armeniska kvarter i Mush under
första världskriget. När de inte orkade
längre delade de den över sju hundra år
gamla boken i hälften och grävde ner
den ena delen – som senare återbördades på äventyrliga vägar.
Men mycket gick förlorat. Seppälä
konstaterar: ”Omätligt värdefulla handskrifter togs till turkiska torg och användes som omslagspapper. Om folkmordet inte ägt rum skulle handskrifternas
antal i Matenadaran vara det dubbla.”

Intriger, mord … och folkmord

I över hälften boken borrar sig författaren, själv professor i systematisk
teologi vid Östra Finlands universitet, in i den armenska kyrkans historia och väsen. Mycket mer heltäckande än så här blir det inte, och ibland
är risken att det blir alltför teologiskt
detaljerat snubblande nära. Ändå ger
den första delen – ett slags gammaltestamente i boken – en bakgrund till
den andra delen där armenierna slaktas och skingras, medan det stolta riket krymper ihop till en inlandsstat
bland övermäktiga grannar.
Under läsningen märker jag hur mina egna armenska vänner stiger fram
i ett nytt ljus. Jag förstår plötsligt varför min tidigare kollega Betty inledde sin morgonandakt på organisatio-

”Sagan om armenierna är ett Tolkienepos på riktigt.”

nen i Mellanöstern med en lång, lång
berättelse om den stat där hon aldrig
bott. Jag anar djupet av Ardas stolthet i
rösten varje gång hon sa ”jag är armenier” och varför Hrayr valt att viga sitt
liv åt att lobba för erkännandet av det
armenska folkmordet. Boken skildrar
detta – ibland staccato i grymhetsattack efter grymhetsattack, besvikelse
efter besvikelse i stormakternas dominospel under första världskriget. I
det nya Turkiet fanns det inte plats för
en blomstrande kristen minoritet. Valet för spillran Armenien blev att kasta sig i den sovjetiska famnen, vilket
förde med sig en kristendomsfientlig
våg av intellektuell karaktär, men också en ekonomisk trygghet som raserades vid Sovjets kollaps. Sedan självständigheten 1991 går Armenien genom en ekonomisk strukturomvälvning med en hoppfullhet som kanske
också fångas i talesättet ”Vi är få. Men
vi är armenier”.
Så lyder deras historia.

Liv mer än överlevnad
FILM
Breathe
Regi: Andy Serkis
I rollerna: Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh
Bonneville, Ed Speelers,
Diana Rigg med flera.
Det börjar nästan för sockersött: Två unga vackra människor möts, föräls-

kar sig och gifter sig, allt i
mycket rask följd. Det är
sent 1950-tal och de inleder
ett äventyrligt liv tillsammans: Robin (Andrew Garfield) reser till Kenya med
hustrun Diana (Claire Foy)
för att arbeta som temäklare. Det klättras i afrikanska berg, spelas tennis och
som kronan på verket väntar paret sitt första barn.
Sedan blir Robin hastigt

sjuk i polio och nästan helt
förlamad: han kan inte ens
andas själv.
Efter den här introduktionen inleds filmens egentliga
berättelse, den om en man

som inte ville nöja sig med
att överleva utan ville leva
fullt ut. Att han lyckas med
det beror på en kombination av hans egen envishet
och äventyrslust och väl-

Nu kommer en god nyhet:
den amerikanska författaren Anne Lamott är äntligen översatt till svenska. Förlaget Libris i Sverige
ger först ut boken Hjälp tack
wow (utgiven på engelska år
2012), men två senare böcker är på väg. Hurra!
Jag hade hört om Lamott
innan jag läste henne själv,
för hon citeras av andra författare som skriver om andlighet och religion. Hennes
målgrupp, tänker jag, är inte nödvändigtvis de religiösa men absolut de som varit
med om jobbiga saker i sitt
liv och klarar av att medge
att jobbigheterna förvandlat dem, och inte alltid på ett
bra sätt.
Jag har försökt sätta fingret på varför jag gillar den
här lilla boken så mycket.
Efter första genomläsningen
tänkte jag ”jag kan ju citera precis allt!”, men jag hade
fel. Det är inte de enskilda
meningarna som är Lamotts
styrka, det är flödet av språk
och insikter som verkar nästan intuitivt, men som det
säkert ligger mycket arbete bakom.
Hon är rolig. Hon berättar om sin katts död på ett
sätt som gör att jag kommer
ihåg hur hemskt det är att
inte få bönesvar. (Eller åtminstone inte exakt det bönesvar jag snickrat ihop.)
Men framför allt sätter
hon fingret på något som jag
själv haft svårt att formulera, men som jag plågas svårt
av: bön som ältande. Hon
skriver om att bli hjälpt ”ner

från kroken”.
På den kroken,
menar hon, ska
Gud hänga. ”När
du lyfter ner
något från din
egen krok kan
det rulla iväg åt
sitt eget håll,
bort från dig. Det kan andas
igen. Det slapp ifrån dig och
ditt hårda, svettiga grepp,
din dåliga andedräkt, plågan
i att tvingas se på dina saltomortaler och höra på ditt
gnälliga ”Men om …” och
”Vänta, vänta, jag har kommit på en till idé”.”
På ett befriande sätt lyckas hon fånga in det sämsta
hos oss och ställa det framför oss i ett sådant ljus att vi
klarar av att se på det. Hon
skriver om den där osynliga
förkjutningen som sker där
något är trasigt, när smärtan tvingar oss att ”gå ut ur
huset, eller sträcka oss efter telefonen, eller falla på
knä, eller ta oss ut, för Guds
skull”. Hon skriver om nådens rörelse i våra liv, en rörelse mot frihet.
Och om man inte kan ta
emot bilderna som hon använder – de är inte alltid självklara, kanske tolkar vi dem olika? – så kan
man kanske ta emot scenerna. Hon skriver så vackert om vänskap, om en resa tillsammans med en vän
som är svårt sjuk i ALS, att
jag nästan rämnar mitt itu.
Dessutom har hon en bön
som börjar så här:
Hej Gud.
Jag är helt utslagen.
Allt är hopplöst.
Vad ska jag mer berätta
som du inte redan vet?
Jag skulle vara dödstrött
på mig om jag var Du, men
som genom ett under är Du
inte det.
Vem kan motstå den?
¶¶Sofia

Torvalds

Anne LamoTt är en populär amerikansk författare som
skriver mycket om andlighet. FOTO: Sam Lamott
signelsen i att ha familj och
vänner som tror på honom
(och till och med bygger nya
hjälpmedel).
Bakom filmens Robin finns den verklige Robin Cavendish (1930–1994),
känd som en förespråkare för handikappades rättigheter i en tid som gärna
stuvade undan dem på institutioner. Det är svårt att
koka ner ett liv till en lagom
lång film, och i arbetet med
Breathe har i synnerhet den
första delen av berättelsen

hårdklippts. En del av scenerna i Kenya kommer närmast i staccatotempo och
det snabba berättandet i
början av filmen gör också att bipersoner dyker upp
utan att introduceras.
Breathe är trots det en
både inspirerande och berörande film. Den får också sina åskådare att skratta högt ibland, tack vare en
humor av den vassa sorten, som ofta punkterar det
överdrivet sentimentala.
¶¶Erika

Rönngård
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KRYSSET NOVEMBER
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

OKTOBERKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Björn Eriksson, Pargas, Viola
Korkea-aho, Esse och Karl-Gustav Westerberg, Korsholm.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 12 december 2017 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Novemberkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!

Namn & adress:
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UR EVANGELIET
”Jesus säger: Se
till att ni håller er
vakna, ni vet inte
när tiden är
inne.”

Läs mera i
Mark. 13:33–37.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Vakande

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag.
Den handlar om det andliga vakandet och väntan på
Kristi återkomst.
Lätt blir vi alltför hemmastadda i denna värld och
glömmer bort att vi inte är
varaktiga här på jorden.
Enligt Guds löfte väntar
oss nya himlar och en ny
jord, där rättfärdighet bor.

INSIDAN
BETRAKTELSEN MIA ANDERSSÉN-LÖF

”Skymning, gryning – att stiga ut
ur krigets skugga.”

Oratorium i Ekenäs kyrka fredag kl. 17 och 19.

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

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Mal. 3:13–18

”Du antecknar väl?” frågar mormor när jag
berättar om något fyndigt treåringen sagt.
Jag har en anteckningsbok där jag – som
Alma Svensson i Lönneberga – skriver upp
små händelser och ordvändningar. Som
avslutningen på en aftonbön häromkvällen: ”I lagens namn, amen.” På dörrkarmen i garderoben ser jag hur många centimeter han vuxit. Jag ser, med all önskvärd tydlighet, att tiden går. Det väcker
mig ur min sömniga vardag.
”Se till att ni håller er vakna, ni vet inte
när tiden är inne”, säger Jesus i evangeliet
för Uppbrottets söndag. Liksom en man
som överlåtit åt sina tjänare att ta hand
om sitt hus, så har Jesus överlåtit åt oss
att ta hand om varandra och hans kyrka,
var och en med sin uppgift. Gör jag det?
Bär jag det ansvar som är mitt? Eller har
jag somnat ifrån det? Om uppbrottet skul-

le komma, plötsligt och oväntat, skulle jag
vara redo? Eller skulle jag säga: ”Nej, vänta! Jag måste bara...”
Vardag och helg avlöser varandra, sommar övergår i höst och hösten i vinter. Tid
avlöser tid. Det är lätt att förlora det större
perspektivet – att evigheten är runt hörnet. Hur ska en då leva, så att det inte blir
så många ”måste bara” kvar till en oviss
morgondag? Jag antar att ett första steg är
att bli medveten – och försöka förbli medveten – om att tiden inte är obegränsad.
Nu är det tid att älska, nu är det tid att tjäna Gud och varandra. Nu är rätta stunden,
nu är frälsningens dag (2 Kor. 6:2). Nuet
är det enda jag vet att jag har. Jag vill fylla det med kärlek och trohet.
¶¶Mia

Anderssén-Löf

Mia Anderssén-Löf är präst i Jakobstads svenska församling, studentpräst på Campus Allegro och doktorand vid Åbo
Akademi.
I dag funderar hon på hur vi kan behålla evighetsperspektivet och samtidigt leva vår vardag.
Hennes tips: Be aftonbön! Det behöver inte vara invecklat.
Det kan vara en skriven bön eller en fri bön, till exempel kring
tre teman: tack – förlåt – hjälp. Det ger perspektiv och frid.

SMÖR
ÖGAT
- NÄR ER

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven
av Mia Anderssén-Löf.

Evigheten runt hörnet

VARA MITT I

FÖRSAMLING HAR

#bönetwitter
Gud, om jag
slumrar, väck
mig! Ge mig synskärpa, så att jag
ser de människor du har gett mig
att älska och tjäna. Amen.

FOTO: JANNE LÖF

LUST ATT

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 3:12–15 eller
Upp. 22:10–17
EVANGELIUM
Mark. 13:33–37
Uppbrottets söndag.
Temat är ”Vaka!” .

PSALMFÖRSLAG
142: 1-3, 141, 905
142: 4-8 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Den som går från klarhet till klarhet visar prov
på växande insikter eller
skicklighet.
Uttrycket kommer
från Bibeln, närmare bestämt från äldre översättningar av 2 Kor. 3:18.
Där beskrivs människans gradvisa medvetenhet om Guds härlighet så här: ”Men nu
skåde vi alle, såsom uti
en spegel, Herrans klarhet med upptäckt ansigte; och vi varde förklarade uti samma beläte ifrå den ena klarhetene till den andra, såsom
af Herrans Anda.”
Källa: Bevingat.

NÅGOT EXTRA PÅ GÅNG?

Platsen i högerkrysset
ger annonsören synlighet i hela landet, fri utformning och fyrfärg i
storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive
moms!
Gäller endast församlingsoch kyrkligt relaterade
annonser.

2 X 55 / PRIS 150 ¤
Annonsera i Kyrkpressen!

Ludvig Andersson 044 050 3020, ludvig.andersson@
kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
17–23.11
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 19.11 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Heikkilä, Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
On 22.11 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Fr 17.11 kl. 19: Konsert i Nagu
kyrka, Markku Luolajan-Mikkola,
barockcello.
Sö 19.11 kl. 15: Månadsträff för
skriftskolan i församlingshemmet.
Förberedelse för gudstjänsten.
– kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem, bön, sång, nattvard
och gemenskap kring tebordet.
Korpo kapellförsamling:
Sö 19.11 kl. 11: Finskspråkig högmässa i Korpo kyrka. Killström,
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 18.11 kl. 18: Konsert i Houtskär
kyrka med Markku LuolajanMikkola.
Sö 19.11 kl. 11: Gudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 19.11 kl. 11: Mässa i Aftonro,
Vuola.
¶¶ ÅBO
fre. 17.11 kl 18: Musica Antiqua
Ecclesiae, Domkyrkan. En konsert
med tidig kyrkomusik från AD M
till MC i den heliga Åbokatedralen.
Vi firar Finlands självständighet
och 100-årsdag. Vi hedrar Reformationen 500 år. Fritt inträde,
programblad 10€/st
lö. 18.11 kl 9: Taizémässa, Skarpskyttekapellet
sö. 19.11 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Mullo (pred) Wikstedt
(lit), Lempa. Ensemble Vida (dir.
Dominik Lukas Vogt) medverkar.
Barnhörna. Kyrkkaffe.
ons. 22.11:
– kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia
– kl 13.30: Barncafé, Aurelia
to. 23.11:
– kl 9.30: Familjecafé, Aurelia
– kl 18: Bönegruppen, Aurelia
lö. 25.11 kl 11: Barnfest – I väntan
på advent, Aurelia. Anmälningar
paivi.leinola@evl.fi

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
Uppbrottets söndag 19.11:
Gudstjänst kl 12. Ingemar Johansson och Carl-Micael Dan.
¶¶ JOMALA
Fr 17.11 kl.13.00: Andakt i Rönngården S Äng
Fr 17.11 kl.18.00: Fredagsmässa
S Äng , A Hallbäck, S Winé, A
Karlsson
Sö 19.11 kl.11.00: Högmässa P
Blumenthal, Predikant Leif Eriksson, F Erlandsson, A Karlsson
Ti 21.11 kl.18.00: Loppis med
barntema i Olofsgården

To 23.11 kl.12.00: Sopplunch i
Olofsgården
Fr 24.11 kl.19.00: Barnkörernas
musikspel i St Olofs kyrka S Äng,
E-H Hansen, A Karlsson
¶¶ MARIEHAMN
SÖ 19.11 kl. 11.00:
Högmässa S:t Görans kyrka,
avskedspredikan av Jan-Erik Karlström, Judit Deáki,
Catherine Frisk Grönberg - sång,
Kjell Frisk - klarinett
SÖ 19.11 kl. 15.00:
Sinnesromässa, Maria Piltz, Lisbet Nordlund, Anders Laine
TO 23.11 kl 11.30:
Lunchmässa i S:t Görans kyrka,
Maria Piltz, Judit Deáki
TO 23.11 kl 12.00:
Sopplunch i församlingshemmet.
Pris: 5€ för pensionärer, 7€ för
övriga
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 19.11 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen,
Marina Sapronova.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Sö 19.11 11.00: Högmässa i Församlingshemmet, Guy Kronqvist,
Deseré Granholm. Predikan av
Rune Fant. Efteråt serveras fem
soppor för missionen och efterrätt. Pris: 10 euro.
Må 20.11 19.00: Konsert i Församlingshemmet. Sånggruppen
Kaanon sjunger julsånger, ortodox
kyrkomusik och ukrainska folksånger. Fritt inträde, kollekt.
On 22.11 13.00: Symöte i Andelsbankens klubblokal, Harrström.
To 23.11 19.00: Auktion i Molpe
bykyrka till förmån för underhållet
och verksamheten. Lotteri, severing m.m.
Fre 24.11 kl.18.30: Karaträff i
församlingshemmet. Gäst Leif
Österroos.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 18.11 kl 18: Kvällsmässa i
Dagsmark bönehus, Engström,
Nilsson
SÖ 19.11 kl 10: Högmässa i Sideby
kyrka, Engström, Nilsson. Transport 0400-763325
SÖ 19.11 kl 12: Gudstjänst i Kstads
kyrka, Engström Nilsson
SÖ 19.11 kl 18: Knattekyrka i
Kstads förs.hem, dagklubben
medverkar. Servering
MÅ 20.11 kl 13: Syföreningen i
Dagsmark bönehus
TO 23.11 kl 11.30: Pensionärssamling i Sideby. Engström, Nilsson,
Hellman. Transport
FR 24.11 kl 19: Pärlbandet i Kstads
förs.hem ”Liv i fred” med Gunilla Teir. Kl 21 nattvardsmässa i
kyrkan, Norrback, Nilsson. Sista
anm.dag 21.11 till A-L Nilsson, tel
0405277611
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HIMLALIV

RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 17.11 Sofia Torvalds, Esbo (repris
från 3.11.2017) Sö 19.11 9.03 Ett ord
om helgen Må 20.11 Sofia Grankull,
Jakobstad Ti 21.11 Sixten Ekstrand,
Borgå Ons 22.11 Kaj-Mikael Wredlund, Karis (repris från 22.11		
3.5.2017) To 23.11 Tua Sandell, Istanbul (repris).

Fre 17.11 Sissel Lund-Stenbäck, Esbo Sö 19.11 Vaka. Textläsare: Helena Hult och Johan Klingenberg. Producent: Patricia Högnabba (repris
från 17.11.2002) Må 20.11 Hans Växby,
Vanda Ti 21.11 Gunborg Lindqvist, Esbo Ons 22.11 Sergius Colliander, Heinävesi To 23.11 Leif-Göte Björklund,
Borgå.

Sö 19.11 Gudstjänst med Solfs församling. Predikant och liturg: AnnMari Audas-Willman. Organist och
körledare: Karolin Wargh. Kör: Koralkören. Solosång och orgelackompanjemang: Michael Wargh. Violinist:
Nina Jakobsson. Textläsare: Olof Jern.
Förebedjare: Gun-Lis Landgärds.

VEGA

VEGA

VEGA

¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 16.11 kl 13: Dagssamling i Böle
bystuga.
Lö 18.11 kl 9.30: Kvinnofrukost
i Norrnäs bönehus, ”Mitt liv en
nåd” Heddy Norrgård.
Sö 19.11 kl 12: Gudstjänst Lövdahl,
Rosengård, Lina Holmberg sång.
Sö 19.11 kl 14: Möte i Pjelax bönehus Samuel Erikson, sångprogram.
Sö 19.11 kl 18: Samling i Luthergården Guy Kronqvist, kör fr
Korsnäs, Deseré Granholm.
Sö 19.11 kl 18: Konsert i Rangsby
bykyrka, Lars Edberg.
Övermark
Lö 18.11 kl 14: Eftermiddagskaffe
för kvinnor i förs.hemmet, Rosengård, Carling.
Sö 19.11 10: Byagudstjänst i
Bodbacka bönehus, Lövdahl, Rosengård, Kören ”Vi sjunger hellre
än bra”.
Pörtom
Sö 19.11 kl 18: Ungdomsgudstjänst
Sundqvist, Sjölander. Skriftskollektion från kl 16.
Ti 21.11 kl 18.30: Träffpunkt för alla
i Velkmoss byagård, Sanna o Ralf
Ek, Blomberg, Carling.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Fr 17.11 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet, Englund m.fl.
Sö 19.11 kl. 14: Högmässa, Björklund, Brunell.
Må 20.11 kl. 10: Familjeklubben i
församlingshemmet, Norrgård.
Ti 21.11 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Fre 17.11:
kl 9.30-11 Fotografering för
församlingens alla öppna familjedagklubbar: i Smedsby församl.
gård. Bilderna hinner till julen.
kl 18 Konsert med Lilla kammarorkestern: i Korsholms kyrka.
Dirigent Ninja Jakobsson. Andakt
Göran Särs.
Sö 19.11:
kl 10 Högmässa: i Korsholms
kyrka. Lindblom, Nordqvist-Källström o. musikskolans elever.
kl 18-19.30 Qvinnoliv: i Smedsby
församl.gård. Mötesplats för diskussion och reflektion för kvinnor
i åldern 30-65 år.
Må 20.11:
kl 13 Pensionärskrets: i Jungsbo
pensionärshem.
Ons 22.11:
kl 9.30 Höstens sista familjegrupp-samling: i Tölby.
¶¶ KVEVLAX
To 23.11 kl 18: Barnkören övar i fh
To 23.11. kl 19: Kyrkokören övar
i fh
Lö 25.11 kl 18: Firande av Finland
100 år. Konsert med 100 personers kör. Konferencier Pia Lagus.
Arrangörer församlingarna i Kvevlaxbygden. Servering.
Sö 26.11 kl 10: Gudstjänst
Må 27.11 kl 19: Bön för bygden i
Krubban
Ti 28.11 kl 19: Bön och Bibel i
Krubban
To 30.11 kl 9.15: Karakaffe i ds
¶¶ MALAX
LÖ 18.11 kl. 18: ”Kom som du är” kvällsgudstjänst i KH. Servering.
SÖ 19.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Tornberg, Lax.
MÅ 20.11 kl. 10: Karacafé i KH. Arr.
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.

TO 23.11 kl. 19: Amici in spiritu i KH.
LÖ 25.11 kl. 16.30: Jubileumskonsert med fosterländskt tema - för
att fira Finlands 100-års jubileum
i kyrkan. Vasabygdens sång- och
musikförbund - medlemsgrupper, körer och orkestrar. Inträde/
Programblad.
¶¶ PETALAX
Fredagssamling: fr 17.11 kl. 13 i
församlingshemmet. Björklund,
Brunell, Norrgård. Gäst: Elli Flén.
Kontakten medverkar. Malax och
Bergö församlingar deltar. Taxi.
Högmässa: sö 19.11 kl. 11. Björklund, Brunell.
¶¶ REPLOT
Sö 19 kl. 10: Högmässa i Replot.
Kaski, Sten.
Ons 22.11 kl. 13: Mathörna i
Björkögården. Gäst: Kaj Kanto.
Anmäl för maten senast må 20.11
till Lähdesmäki eller Nystrand.
Mat 10 €/pers.
To 23.11. kl. 13: Vi över 60 i Replot
försh. Serveringsgrupp Replot.
¶¶ SOLF
Sö 19.11. kl 10: Gudstjänst, AnnMari Audas-Willman, Karolin och
Michael Wargh, Koralkören, Ninja
Jakobsson violin. Gudstjänsten
radieras för Radio Vega och sänds
samma dag kl 13. Efter gudstjänsten kyrkkaffe i församlingshemmet.
Må 20.11. kl 19: Auktion. Missionsvännernas traditionella auktion i församlingshemmet.
Bakverk, hantverk, lotteri m.m.
Gåvor tas emot med tacksamhet!
On 22.11. kl 13: Pensionärssamling i församlingshemmet, tema
”Att vara på flykt”, medv Galina
Sandås.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 18.11 kl 9.30 i stora förs.
salen, Skolhusg. 28. Christin Furu:
Det Goda livet – tankar om inre o
yttre hållbarhet. 7€.
Schubert: Tyska mässan med
nattvard lö 18.11 kl 18. Trefaldighetskyrkans kör, Brändö
kyrkokör, Sundomkören, dir
Monica Heikius, Solf blåsorkester.
Heikius, Andersson, Lundström,
Brunell. Fritt inträde. Kollekt.
Högmässa: sö kl 13 Brunell,
Heikius.
Morgonbön: to 23.11 kl 9 Lindblom, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Lundström,
Berit Kurtén, Gudrun Särs, Camilla
Särs.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 med drop-in
morgonmål fr. kl 9 Lindblom,
Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr 17.11 kl. 15: Andakt i Essehemmet, Granlund, Gunell.
Sö 19.11 kl. 14: (Obs tiden!) Bibelsits i Ytteresse bönehus.
- kl. 18: (Obs tiden!) Kvällsgudstjänst i kyrkan, Granlund, Gunell.
Textläsare: Elisabet Smeds, dörrvärdar: Ytteresse övre.
Må 20.11 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
- kl. 18: Föräldramöte för ungdomsarbetet, i Fyren.
On 22.11 kl. 14.30: Missionsgrupp i
Bäckby skola.

On 29.11 kl. 12: Lunch för daglediga i Achreniussalen, J-G
Björk. Anmälan senast 24.11 till
0403100458.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 17.11 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Esselström.
SÖ 19.11 kl. 10.30: Söndagsskola
med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.
SÖ 19.11 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Björk, Turpeinen,
Wester.
SÖ 19.11 kl. 15.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus, Sture Vargh.
Efteråt servering.
SÖ 19.11 kl. 17.00: Fokus FEST i
Församlingscentret, Björk, Lavi
Öst, m.fl. Knytkalas.
TI 21.11 kl. 11-13: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TI 21.11 kl. 13.00: Tisdagssamling
på Station I, Albert Häggblom.
LÖ 2.12 kl. 11-15: Församlingens
insamlingskorg på gåtan i Jakobstad för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
MÅ 4.12 kl. 9-15: Församlingens
insamlingskorg i Församlingscentret för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
TI 5.12 kl. 9-15: Församlingens
insamlingskorg i Församlingscentret för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
ON 6.12 kl. 9-15: Församlingens
insamlingskorg i Församlingscentret för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
TO 7.12 kl. 9-17: Församlingens
insamlingskorg i Församlingscentret för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
FR 8.12 kl. 9-17: Församlingens
insamlingskorg i Församlingscentret för julgåvor till barnfamiljer i
Jakobstad.
¶¶ KRONOBY
Fr 17.11 kl 11.00-17.00 Julens
barn-paket: kan hämtas till fh
19.30 Musikcafé Lyktan
Lö 18.11 kl 19.00 Möte: i Hopsala
byagård, Samuel Erikson
Sö 19.11 kl 10.00 Mässa: Wallis,
Ellfolk-Lasén. Kyrkkaffe. Skriftskola
Må 20.11 kl 9.00 Seniorcafé:
Wallis
To 23.11 kl 18.30 Kvinnogruppen: i
lilla salen, Iris Bäck-Sjökvist
19.00-21.00 Sorgegrupp för all
slags sorg: i Jakobstads församlingscenter
¶¶ LARSMO
Lö 18.11 kl. 19 Lördagssamling: i
församlingshemmet. Matias Gädda m.fl. medverkar. Barnpassning.
Servering.
Sö 19.11 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Patrik Vidjeskog. Kyrkvärd:
Risö, Grev.
Ti 21.11 kl. 18-20 Höstbasar: i
Holm bönehus. Försäljning av
hembakt m.m. Lotterier. Servering. Missionsstugan är också
öppen. Gåvor till försäljningen tas
emot med tacksamhet.
OBS! Torsdag 23.11 är kansliet
stängt p.g.a. skolning.
¶¶ NEDERVETIL
TO - SÖ 16 - 19.11: Biskopsvisitation i Nedervetils och Terjärv
församlingar.
FR 17.11 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, biskop Björn
Vikström.
LÖ 18.11 kl. 9.00: Frukost vid
Seljes Semesterby och därefter
vandring i Seljes, biskop Björn

Vikström. Pris för frukost 8 €/
person. Alla intresserade välkomna!
LÖ 18.11 kl. 18.00: Kvällsmässa i
kyrkan, pred. biskop Björn Vikström, lit. Anders Store, Kungens
Ungar med Jenny Pulkkinen och
Anna Finell, Kyrkokören med
Sonja Smedjebacka. Efteråt kyrkkaffe i fh.
LÖ 18.11 kl. 19.30: Allmän visitationsstämma i församlingshemmet. Till stämman kallas alla
församlingsmedlemmar. Aftonandakt av assessor Berndt Berg.
SÖ 19.11 kl. 15.00: Finsk mässa,
pred. biskop Björn Vikström, lit.
Anders Store, kören Mariat med
Sonja Smedjebacka. Kyrkkaffe
i fh.
¶¶ NYKARLEBY
GEMENSAMT
Sö kl 11 Kyrklunch o missionsinfo:
fh, missionärsfamiljen Heikkilä
om FMS’ arbete i Ryssland
CENTRUM
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik,
Lönnqvist, sång Emma o Mats
Sjölind
Må kl 18 Kenyamissionen: fh,
sångafton, Mats Sjölind
Ti kl 13 FMS Mission: fh
On kl 10-18 Missionsloppis: långöppet, för diakonin
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
Fr 24.11 kl 19 Lovsång o förbön:
fh, gäst Kerstin Mitts
MUNSALA
Sö kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax
baptistkyrka, nattvard, J Ahlsved
On kl 13.30 Symöte: prästg.
Fr 24.11 kl 11 Fredagslunch: fh
Julkören: Projektkör för julnattsbönen i kyrkan, övning tisdagar kl
17 i fh. Kom med o sjung!
JEPPO
Lö kl 10-12 Kvinnofrukost: Jeppo
fh, för missionen, lotteri, mat 5 e
Sö kl 18 Life-gudstjänst: kyrkan,
HHN, Östman
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh
On kl 13 Andakt med HHN: pens.
bostädernas matsal
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset, gäst Albert Häggblom
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 17.11 kl 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Sandstedt-Granvik
Fr 17.11 kl 20: Ungdomskväll Night
Café i Kyrkhemmet i Bennäs
Lö 18.11 kl 18: Basar i Lövö bönehus, andakt Erikson
Lö 18.11 kl 19: Sammankomst i
Lepplax bykyrka, Esa Rahja
Lö 18.11 kl 19: Konserten FRID
med vokalgruppen Aglepta i kyrkan, försäljning av programblad
Sö 19.10 kl 10: Högmässa med
nattvard i kyrkan, Erikson, Österbacka, Manskören, dir. N-O
Frantz, kantor Sandstedt-Granvik,
textläsare Bjarne Vikström, dörrvärdar Edsevö nya
Sö 19.11 kl 14: Gudstjänst med
söndagsskola under predikan i
Forsby bykyrka, sång av söndagsskolbarnen, Erikson, Sandstedt-Granvik, servering
Sö 19.11 kl 15: Sammankomst
i Flynängens bönehus, Staffan
Snellman, tolkning
Sö 19.11 kl 19: Kyrkokonsert i kyrkan, Pedersörenejdens sång- och
musikförbund, andakt Häggblom
Må 20.11 kl 13: Symöte i Kållby
bönehus
Ti 20.11 kl 13.30: Symöte i Hedbo
seniorboende, Emet

En skådespelares tro
– Jag är kallad till att vara där
jag är. Jag måste utgå ifrån vad
min tro räcker till, säger Kristian
Thulesius som är skådespelare
på Unga Teatern i Esbo.
I början av en föreställning
har Kristian för vana att be för
hela ensemblen. Himlaliv på
Arenan och i Yle Fem må 20.11
kl.18.30, repris ti 21.11 kl. 10.00.

¶¶ PURMO
To 16.11 kl. 19.30: Projektkör inför
1 advent övar i kyrkhemmet, Johansson. Välkommen med!
Fr 17.11 kl. 13: Kort nattvardsmässa i kyrkan, Portin, Johansson,
Kanckos.
Lö 18.11 kl. 11-16: Kvinnodag i
kyrkhemmet, bl.a. tovning. Åsa
Lönnqvist, Anette Nyman.
Sö 19.11 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Granvik.
- Kl. 10: Söndagsskola med Skatten i kyrkhemmet.
Må 20.11 kl. 14: Caffée i föuskällarn, Henry Nygård.
- Kl. 18.30: Drängstugans personalmöte i prästgården.
- Kl. 19.30: Salamu i Åvist bykyrka.
Ti 21.11 kl. 13: Kenyamissionsgrupp i Sisbacka pensionärshem.
On 22.11 kl. 19: Mariamoment i
prästgården.
To 23.11 kl. 19.30: Projektkören
övar i kyrkhemmet.
¶¶ TERJÄRV
Biskopsvisitation i Terjärv- och
Nedervetil församlingar 16-19.11:
TO 16.11: kl 8.50 besöker biskopen
Småbönders skola, kl 9.40 Terjärv
skola, kl 14.15 andakt i Terjärv
vårdcenter, kl 15 Rani Plast.
FR 17.11 kl 19: Församlingskväll
i förs.h, biskop Björn Vikström,
kontraktsprosten Hans Häggblom,
barn- och juniorkörerna, kantorn.
SÖ 19.11 kl 10: Tvåspråkig högmässa, pred. biskop Björn
Vikström; lit. khden; kantorn;
kyrkokören, juniorkören; Mariat;
Stig Dahlvik, Samuel Forsblom
och Robert Slotte, trumpet. Efter
högmässan församlingslunch och
Visitationsstämma i församlingshemmet.
TI 21.11 kl 13: Missionssymöte i
förs.h, Samuel Erikson medverkar
med predikans sång. Småbönders, Kortjärvi, Nabbas, Kyrkobyns syföreningar deltar.
ON 22.11 kl 13: Pensionärsträff i
förs.h.
TO 23.11 kl 16-19.30: Skriftskola
i förs.h.
FR 24.11 kl 18.30: Bön och lovsång, förs.h.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

SÖ 19.11 KL. 10: GUDSTJÄNST i Emsalö
kapell, Björkholm-Kallio, Helenelund
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan,
veteransöndag, Wilén, Lindberg, Söderström, Runebergskören, Anna HenningLindbloms gudstjänstgrupp.
TO 23.11 KL 18: UTBILDNING I DOMKYRKAN för gudstjänstgruppernas medlemmar och andra intresserade. Välkommen
med!

LAPPTRÄSK

sö 19.11 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Stefan Djupsjöbacka, Camilla WikstenRönnbacka
on 22.11 kl. 13.15–14: Barnklangen i församlingshemmet, JE, GN
on 15.11 kl. 14.15–15: Sånggrupp Efterklangen, för årskurs 5-6, JE
to 23.11 kl. 18.30: Tjejgruppen i församlingshemmet, Elin Lindroos

LILJENDAL

sö 19.11 kl. 10: Tvåspråkig högmässa i
kyrkan. Födelsedagsfest för stora och
små i Mariagården för de som fyllt eller
fyller 4, 75, 80, 85 och 90 under 2017.
SL, SS, GN, Camilla Wiksten-Rönnbacka, Malena Jordas

sö 19.11 kl. 14: Högmässa i Andreaskapellet, Robert Lemberg, Marcus
Kalliokoski
ti 21.11 kl. 10: Vuxen-barn i Mariagården, GN

LOVISA

To 16.11 kl. 18: Gudstjänstkören övar i
Pernå kyrka
Lö 18.11 kl. 18: Psalmafton med Östra
Nylands kyrkosångskrets i Pernå kyrka
Sö 19.11 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Blom, Tollander, Lovisakören, dir. Arno
Kantola
Sö 19.11 kl. 14: Vinterskriftskolans lektion i församlingsgården
Sö 19.11 kl. 18: Andakt med ljuständning
i kyrkan för dem som tagit sitt liv
Ti 21.11 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
To 23.11 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
To 23.11 kl. 18: Bibelstudieserien ”Enligt
Markos” i kyrkan
På kommande:
Lö 2.12 kl. 10-13: Församlingens julbasar
i församlingsgården. Bordsreservationer
senast 27.11 till rea.skog@evl.fi eller
0405962659

PERNÅ

To 16.11 kl. 18: Gudstjänstkörens övning
i Pernå
Lö 18.11.:
- kl. 18: Psalmafton med nya psalmer
med Östra Nylands kyrkosångskrets i
kyrkan
Sö 19.11.:
- kl. 10 Högmässa i kyrkan,: Lemberg,
Kalliokoski
- kl. 14 Mässa i Taizéstil Andreaskapellet,: Lemberg, Kalliokoski
To 23.11.:
- kl. 12 Sarfsalö pensionärskrets i Byagården,: Sarfsalö

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 17.11 kl. 20: Meditativ mässa i Sibbo
kyrka. Katja Korpi, Camilla Ekholm, Lauri
Palin, Mauriz Brunell.
Sö 19.11 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. Ekholm, Brunell. Gudstjänstgrupp.
On 22.11 kl. 12: Sjueuroslunch för daglediga i Kyrkoby församlingshem. Andakt.
Helene Liljeström, Palin.
To 23.11 kl. 18: Allsång, Sång i Guds värld
i Kyrkoby församlingshem. Vi sjunger
ur det nya psalmbokstillägget. Palin,
Brunell.
To 23.11 kl. 19: Diakonisyföreningens
Julauktion i Kyrkoby församlingshem.
Inledningsandakt, Liljeström.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 17.11
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.
Sö 19.11 Uppbrottets söndag
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Kyrkkaffe. Repo-Rostedt, Henricson.
Sam Westerlund, gitarr, Johan Peitsalo,
cello.
kl. 10.15: Pipor, Pedaler och Pizza. Träff
vid stora orgeln i Johanneskyrkan. Alla
som är nyfikna på orgeln och som vill
prova spela är välkomna. Pizza i Hörnan
ca 11.15.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Almqvist. Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe.
Må 20.11
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn
under 1 år. Hollmérus.
kl. 12-13: Diakonilunch i S: t Jacob. 3 €.
Tiiainen.
Ti 21.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Sixten Enlund. Musik av årets jubilarer:
Niels W. Gade, Gustaf Hägg, Erik Fordell,
Kaj-Erik Gustafsson.
kl. 13: Träffpunkt. Högbergsgatan 10 E.
”Våra hemliga rum” med Kerstin & Erik
Vikström
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-2
åringar i Bokvillan, Tavastvägen 125.
Hollmérus.
kl. 17.30: Andakt i Drumsö seniorhem.
Terho.
kl. 18: Tomasmässa i Johanneskyrkan.
Ulf Skogström.
On 22.11
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs
församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
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TV-GUDSTJÄNST

Barngudstjänst från
Vasa
Barngudstjänsten ”Klara,
färdiga, gå!” sänds i Yle Teema & Fem 19.11 kl. 12.00.
Barngudstjänsten och barnkören leds av Per-Richard
”Pricken” Levälahti. Med ett

Busck-Nielsen, Enlund. Rufus Långbacka, cello.
kl. 18.30: Samtal inför söndagen i S:t
Jacobs kyrka.
To 23.11
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
Middagsbön: i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.
Johannes församling firar Finland 100
år: den 5 december 2017 kl. 12-15.30.
Festen inleds i kyrkan med middagsbön
och orgelmusik med Sixten Enlund. Vi
fortsätter i Högbergssalen med middag,
festtal och sång med Passionärerna
under ledning av Anna Maria Böckerman. Middagens pris 20€. Obligatorisk
anmälan senast 22.11 2017 till diakonissan Barbro Ollberg tfn. 050 3800656
eller per e-post barbro.ollberg@evl.fi
Välkommen!

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, to,
fre 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 18.11 kl. 12.30-14: Kaffe på plattan utanför Matteuskyrkan Vi bjuder
på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan
är öppen och du kan i stillhet sitta där
en stund.
Sö 19.11 kl. 10: högmässa, Stefan Forsén, Anders Forsman. Söndagsskola.
Kyrkkaffe i Olavussalen.
Må 20.11 kl. 18: MatTroPrat i Matteussalen. Diskussion och prat för vuxna. Anmälan och info i Facebook evenemanget
MatTroPrat.
Ti 21.11 kl. 10: knattekyrka med Juho,
Anders och Catarina. Leksakskollekt. Vi
sjunger enkla rörelsesånger och får röra
på oss. I samband med knattekyrkan
ordnas möjlighet att byta barnkläder
(0-6 år) och leksaker. Efteråt kaffe, saft
och pirog.
Ti 21.11 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sundroos, 040-5840296.
On 22.11 kl. 8.30: Morgonmässa, Johan
Hallvar
On 22.11 kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar.
On 22.11 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 vån),
Mimi Sundroos.
On 22.11 kl. 16.45-18: Text & Tro, Vi
samlas inför följande söndags mässa
runt psalmerna och texterna i Olavussalen i nedre våningen. Juho Kankare &
kantorerna
On 22.11 kl. 18: MU-mässa, kort mässa
med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
To 23.11 kl. 13-14.30: torsdagsträffen,
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill
ha trevlig gemenskap med sång och
samtal. Kaffeservering, 3 €.
To 23.11 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström.
Samtalslunch för seniorer: 24.11 kl. 1214, Matteussalen, 2 vån.
Marianne Tast berättar om hur det var
att jobba som volontär i Botswana.
Anmäl senast 21.11 kl. 14 till kansliet tfn.
050 380 3933 eller e-post matteus.
fors@evl.fi.
Lunchavgift 5 €.
Självständighetsbasar: efter högmässan, ons 6.12 kl 11-13
Vi firar Finland 100 år med en självständighetsbasar. Till salu finns bakverk och
handarbeten. Välkommen! Intäkterna
från basaren går till de barnfamiljer som
besöker Kvarnbäckens brödkö.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Fre 17.11
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
Lö 18.11
kl. 9.30 Långfrukost: Kom och njut av
en härlig lördagsförmiddag på Café Torpet. Frukost får du för 11,50€ och Torpet
hittar du på Köpingsv. 48. Kl. 9.30-13.
Nästa brunch den 18.11. Välkommen!
kl. 10 SAT-7 Brunch: Anders Vikström
medverkar. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15
Sö 19.11
kl. 10 Högmässa: Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Daniel Björk, Peter Hilli. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12. Daniel Björk, Peter Hilli.
Kyrkkaffe.
kl. 16.30 Puls: Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Johan Candelin.

MÄSSA KARLEBY
drama medverkar Roland Nylund,
Hanna och William
Rönnqvist. Musiker:
Egon Veevo på bas,
Anton Sundell på trummor, Rabbe Franzén på gitarr, Stefan Jansson på piano, Filip Levälahti på saxofon, Roger Andersson på
trumpet och Joachim Böling

kl. 16.30 Barnkyrka: För barn i åldern
3-7 år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
Ester Rudnäs&co.
kl. 16.30 CoolKids: För alla i åldern 8-13
år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Ester
Rudnäs&co.
Ti 21.11
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen,
Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund för
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås.
Varje tisdag. Malms kyrkas församlingssal, Kommunalv. 1. Pia Lindholm
Ons 22.11
kl. 11 Familjecafé: Lunch, lek, samtal.
Varje onsdag kl. 11-13, fritt och droppa
in då du kan. Café Torpet, Köpingsv. 48.
Ester Rudnäs
kl. 12.30 Månadslunch: Lunch och
andakt. Vi träffas i Hagasalen, Vesperv.
12. Anmälan senast fredag 20.10 till
kansliet, tel 09-2340 7100 eller diakonissan Bodil Sandell tel 09-2340 7227,
050-3803925
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1 för
barn i förskola - åk 2. Kören övar varje
onsdag i Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. Ledare Francine Mabinda
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2 för
barn i åk 3-5. Kören övar varje onsdag i
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen.
Ledare Francine Mabinda
To 23.11
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön,
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv.
12. Medverkande är lärjungaskolan
Transform.
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Peter Hilli
Övrigt
Fre 24.11
kl. 19 Musikkväll: Kom och spendera
fredag kväll på Café Torpet! Bra musik,
gott kaffe, fin stämning. Torpet hittar du
på Köpingsv. 48. Välkommen!
Lö 25.11
kl. 17 Missionskväll: Anna och Magnus
Dahlbacka berättar om sitt arbete bland
Samburu-stammen i Maralal, Kenya.
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15

HELSINGFORS PROSTERI

TO 16.11 kl. 18: Stumfilmsklassikern La
Passion de Jeanne d´Arc, Frankrike 1928
förevisas i Tölö kyrka, Topeliusgatan 4.
Regi Carl Theodor Dreyer (1889-1668),
levande pianoackompanjemang av Niilo
Rantala. Som värd fungerar Jan Ahonen.
Filmen är 95 minuter lång. Fritt inträde.
TI 21.11 kl.18: TOMASMÄSSA i Johanneskyrkan. Predikan Tomas Ray, liturg Ulf
Skogström, musik med Anders Ekberg.
Efteråt téstund i kryptan.
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, brevoch 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 du kan ringa varje
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva
ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar
inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen:
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid
problem i parrelationen och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen och
dig. Du kan komma ensam, med din
partner eller med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte
något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 8–20
och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 19.11. um 11 Uhr: Gottesdienst zum
Volkstrauertag (Matti Fischer)

OLAUS PETRI

Lö 18.11 kl. 11-14: Öppet hus med matservering och musikprogram för både
stora och små.
Lö 18.11 kl. 11: Helgsmålsbön – Musikandakt. Heli Kantola, orgel.
Sö 19.11 kl. 11: Högmässa. Samuel Lilja,
Hanna Laakkonen-Yang.
On 22.11 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
To 23.11 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år).
Sussi Isaksson leder.
To 23.11 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år).
Sussi Isaksson leder.

Finland 100 år
i mässan
på trombon. Bakgrundssångare är Anna Söderberg
och Rebecka Lidman. Tvregi Rufus Hedengren.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö 19.11:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönnberg,
Hätönen samt Jennie Högberg och Sofia
Pettersson-Fernholm, blockflöjt. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Hagalunds kyrka kl. 12, Terlinden, Malmgren. Kyrkkaffe.
Köklax kapell kl. 16 lovsångsmässa.
Jäntti, Hätönen, lovsångsteamet. Kyrkkaffe.
Musikinstitutet Kungsvägens Ljuskonsert: Esbovikens kyrka on. 22.11. kl.
18.30. Blåsorkestrarna KingsRoad och
Klangligan, flöjt- och blockflöjtsgrupper
m.fl. Dirigenter är Jan Takolander, Albinus Borg, Jussi Junttila, Satu Parkkonen
och Jacintha Damström. Fritt inträde
& program, frivillig kollekt för Kyrkans
Utlandshjälp.
Arvet efter Luther: Olars kyrka, svenska
sidan, lö 25.11. kl. 15. Emma Audas: Är
det något kristet med att gifta sig?
Samtiden, Bibeln, Luther. Föreläsning
och diskussion. Brita Ahlbeck och Johan
Kanckos medverkar. Servering.
Samlingar för seniorer & daglediga kl.
13-14-30: Träffdax i Köklax kapell ti
21.11, Kalajärvi kapell to 23.11.
Handarbetsgruppen Symamsellerna:
varje ti. kl. 16–19, Vita huset, Prästgårdsgr. 1.
Varma sockor till jul: Inför julen samlar
diakonin in nya yllesockor, i alla storlekar från barn till vuxna, för utdelning till
behövande. Sockorna kan hämtas till
Kyrktians aula, Kyrkogatan 10, vardagar
kl. 9-15, fram till 13.12. Mer info: Nina
Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
Församlingslunch: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 21.11 kl. 12-14. Pris 5 €.
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog.
10,varje to kl. 10-12. Diakoniarbetare
på plats, man kan komma in i olika
ärenden, beställa längre tid till själavård,
för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.

GRANKULLA

To 16.11 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Fr 17.11 kl. 18 Ungdomskväll: i Klubb97,
Marlen Talus-Puzesh.
Sö 19.11 kl. 12 Högmässa: Daniel Nyberg,
Barbro Smeds, Marlen Talus-Puzesh,
Catherine Granlund. Skriftskolans för-

Finland 100 år firas stort i
Gamlakarleby Stadskyrka med den finländska
mässan den 19.11 kl. 16.00.
Förbundet Kyrkans Ungdom gör tillsammans med
Karleby svenska församling en satsning där Lasse

äldrasamling i övre salen.
Kaffe i nedre salen.
Kl. 12 Söndagsskola: i Klubb 97, Pippi
Collander och Märta Backman.
Ti 21.11 kl. 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl. 13 Sångstund för pensionärer: i nedre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen.
Invandringskoordinator Julia Jänis.
Kl. 15 Glad idag: tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 16 Under ytan: Grupp för ungdomar
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och
Ulrik Sandell.
Kl. 18 Graziakören: i övre brasrummet,
Heli Peitsalo
On 22.11 kl. 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl. 18.30 Meditativ andakt med taizésånger: i kyrkan (sångövning kl.18 ).
Arla Nykvist, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.
To 23.11 kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och
förbönsgrupp: i övre brasrummet, Catherine Granlund.

KYRKSLÄTT

Fr 17.11 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 17.11 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4
på Hörnan.
Sö 19.11 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts
kyrka. Rönnberg, Punt.
Sö 19.11 kl. 15-17: Vi samlas på Torgvägen 3, till minnet av dem som gjort
självmord. Vi avslutar med ljusprosession. Ljusen lämnas på klockstapelns
trappa. Tvåspråkig.
Må 20.11 kl. 10–10.30: Fest för barn på
torget i samarbete med dagvården i
Kyrkslätt.
On 22.11 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk
7 och uppåt.
To 23.11 kl. 10-11: Knatterytmik i invånarparken Stubboet, Munkgränden 4.
Lö 2.12 kl. 10-13: Adventsbasar på församlingshemmet i centrum. Försäljning
av hantverk, bakverk, Patinabod, mm.
Bord att hyra á 15 €. Anm. Gunne Pettersson tel. 0500 462243 senast 28.11.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl.
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050
8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi

Heikkiläs mässa uppförs.
Mässan fångar det finländska folkets andliga resa genom historien. Ett kompband, dansgruppen Valkia,
kyrkoherde Per Stenberg
och kören Paletten under
ledning av Ingmar Byskata
medverkar. Kaffeservering
i pausen. Mässan ordnas i
samarbete med Förbundet

TAMMERFORS

Sö 19.11 kl 11: Högmässa i SvH, Kim
Rantala, predikan Tomas Gäddnäs,
Paula Sirén
Ti 21.11 kl 10-12: Mammor, pappor och
barn i SvH
Ti 21.11 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben i SvH
Ti 21.11 kl 18-20: Tammerfors Gospel
övar i Gamla kyrkan
Ons 22.11 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, Leif
Lindblad: Norrsken

VANDA

LÖ 18.11 kl. 18: Höstkonsert Immortal
Fire med Spira Ensemble, dir. Kari
Turunen, Helsinge kyrka S:t Lars. Fritt
inträde.
SÖ 19.11 kl. 9.30: Konfirmationsmässa,
Helsinge kyrka S:t Lars, A. Paavola, K.
Andersson, J. Granlund, A. Ekberg.
Furaha-kören medverkar.
TI 21.11 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka.
ON 22.11 kl. 9.30-12: Familjecafé i samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13,
Myrbacka.
ON 22.11 kl. 18.15: Tystnadens kväll, till
kropp och själ, S:t Lars kapell, A. Paavola, H. Hallenberg
LÖ 25.11 kl. 10: Julpyssel för hela famíljen, Bagarstugan, Kurirv. 1.Församlingens barnledare och hjälpledare finns
på plats och hjälper till. Materialet och
serveringen bjuder församlingen på.
Ungdomskvällar: i Bagarstugan, ons
udda veckor kl.18-21
Sällskaps- och brädspelskvällar: ons, i
regel jämna veckor kl.18 i församlingens
utrymmen, Vallmov. 5 A, 2 vån.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Fr 17.11:
-kl. 17 och 19 Oratoriet Skymning, gryning – att stiga ut ur krigets skugga:
Ekenäs kyrka. Thomas Enroth, musik,
Thomas Lundin, text. Dir: N-P Ankarblom. Solister, körsångare, symfoniorkester.
Sö 19.11:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Westerholm, Storbacka.
-kl. 12 Familjegudstjänst: Snappertuna
kyrka. Westerholm, Storbacka, Andersson
-kl. 14 Familjegudstjänst: Tenala kyrka.
Cleve, Burgmann, Blomfelt.

Kyrkans Ungdoms höstmöte som äger
rum i Mikaelsalen under
lördagen den 18.11. Det blir
kvällsmöte kl. 18 med Niklas Wallis, KU:s blåsorkester, husbandet och jatkot
i caféstil efteråt med musik av Mindy Svenlin. Varmt
välkomna!

-kl. 16 Familjegudstjänst: Ekenäs kyrka:
Cleve, Burgmann, Lindgren.
On 22.11:
-kl. 18.30 Ung kyrka: Tenala kyrka.
Blomfelt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Fre 17.11:
- kl 18.00 Israeliska danser: i församlingshemmets källare. Unnérus.
Lö 18.11:
- kl 18.00 Reformationens märkesårskonsert: i Ingå kyrka. Lauluyhtye Versio. Fritt inträde, programblad 5 €.
Sö 19.11:
- kl 10.00 Högmässa: i Ingå kyrka. Hellsten, Rosenqvist.
To 23.11:
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: i församlingshemmets källarvåning. Eklund.
- kl 13.00 Församlingsträff: i Prästgården. Tema: Folkdräkter. Hellsten, Taipalus.

KARIS-POJO

Högmässor, Sö 19.11:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Luther i fokus ”Solus Christus” Kristus
allena.
Pensionärskören medverkar
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Kvällsmässa, Ons 22.11:
kl. 19, i övre salen i S:ta Maria kyrka,
Pojo.
Morgonmässa, To 23.11:
kl.8.30, Lärkkulla kapell
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Församlingens kör: har startat. Övningar på måndagar kl 18 i Virkby kyrka.
Välkommen med. Ta kontakt till Sanni
Kronqvist via sms tel. 050 3822 491.
Sö 19.11. kl 13: Högmässa i Virkby kyrka.
Kyrkkaffe, taxi.
Ti 28.11. kl 18.00: Temakväll i Virkby
kyrka. Skapelsens under: Tankar om
Gud, Darwin och evolutionsteorin. Tom
Sjöblom, kyrkoherde i Ingå församling.

Rekordmånga mammalådor i Kvevlax
En grupp aktiva damer i
Kvevlax församling har än en
gång stickat, sytt och samlat
ihop babykläder till så kal�lade mammalådor. Lådorna sänds till utsatta mödrar i Lettland och Litauen.
Församlingens diakoniarbetare Ruth Vesterlund leder verksamheten. Hjälpsändningen sker i samarbete med Hoppets Stjärna i
Närpes, som i sin tur samarbetar med de lokala sociala myndigheterna.
Många enskilda personer, också utanför Kvevlax,
har engagerat sig och skänkt
kläder, och de ska alla ha ett
stort tack! Allas gemensamma insats gör att mammalådorna fått ett värdefullt
innehåll.
Vi som jobbar med det här
projektet upplever det som
en mycket meningsfull och
välsignad verksamhet. Det
var idel glada miner när de
sista lådorna packades. En
handarbetsgrupp har samlats i Kuni och en i prästgården i Kvevlax.
När alla lådor tejpats och

De som är i full färd med att packa är från vänster Christel Nybäck, Kerstin Norrman, Charlotte Fant, Stina Svarvar och Tuula Knip.
fått sin röda avsändarlapp
var det dags att räkna antalet. Det blev rekordmånga
lådor som skickas iväg nu i
november; hela 131 stycken!
Vi avslutade som vanligt med

en andakt. I vår bön fick vi
tacka för den goda gemenskapen i vårt arbete och be
att våra gåvor ska få ge hopp
och glädje åt mottagarna.
I januari samlas grupper-

I MIN

na igen och
LING
FÖRSAM
börjar jobba för en ny
hjälpsändning.
¶¶Åsa Österbacka
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LEDIGA TJÄNSTER
Karleby svenska församling lediganslår
en tjänst som

ungdomsarbetsledare

på heltid. Ansökningstiden utgår
30.11.2017. Mer info finns på

www.karlebykyrkligasamfallighet.fi/arbetsplatser

Matteus församling lediganslår
en kantorstjänst
som förutsätter högre högskoleexamen (B-kantor).
Tjänsteplatsen för tjänsteinnehavaren är Matteuskyrkan i östra Helsingfors (Åbohusv.3)
Kantorn svarar för gudstjänstmusiken och musiken vid
förrättningar i samarbete med andra musiker. Till uppdraget söker vi en musiker som behärskar olika musikstilar, och som kan leda och utveckla musikverksamhet
i körer och ensembler. Vi prioriterar sökande som har
ett mångsidigt kunnande inom olika stilarter. Av den
sökande förutsätter vi god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team såväl med musiker med olika
inriktning som med andra anställda i kyrkan.
Den som väljs till tjänsten bör vara konfirmerad
medlem av den ev. luth. kyrkan. Av sökanden förutsätts
därtill utmärkta kunskaper i svenska samt nöjaktiga
kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift på finska. En
sex månaders prövotid tillämpas. Den som blir vald
till tjänsten bör uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt
hälsotillstånd samt utdrag ur brottsregistret.

I MIN

LING
FÖRSAM

I din hand, Gud, är jag buren
I månadsskiftet septemberoktober ordnade Larsmo församling en kvinnoweekend i
Rokua. Resan startade på fredag eftermiddag och 44 kvinnor i åldern 23–76 år steg förväntansfulla på bussen. Några av oss var med på resan
som ordnades ifjol, men för
många var det första gången
vi besökte Rokua.
Rokua är ett naturskönt
område i Norra Österbotten
och där växer vit renlav, tall-

Ansökningar jämte CV bör inlämnas senast 1.12.2017
kl 12.00 till kyrkoherdeämbetet i Matteus församling,
Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors.

MARKNAD

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger kyrkoherde Stefan
Forsén, tfn 09 2340 7310, stefan.forsen(at)evl.fi

ÖNSKAS HYRA

skog och området inrymmer
små sjöar.
I din hand, Gud, är jag buren,
i din famn har jag min ro.
Innesluten i din kärlek
får jag tryggt och stilla bo.
Du omsluter mig på alla sidor,
och du leder mig varsamt fram.
I din hand, Gud är jag buren,
i din famn har jag min ro.
Den här sången blev vår
weekendsång, och den

blev sjungen många gånger. Som tema under weekenden hade vi Psaltaren 23,
och vi fick nyttig undervisning om den psalmen. Vi fick
uppleva glädje och gemenskap, vi fick vandra i vacker natur, vi fick bada bastu,
vi kunde känna oss burna i
Guds hand.
På hemvägen stannande
vi i Piippola, som är Finlands
mittpunkt. Där sjöng vi två
sånger och bad den bön som

president Kyösti Kallio bad
för Finland under vinterkriget och sen bad vi för Finland och alla människor
som bor i vårt land. Kvinnoweekenden som hölls
fredag till söndag var en fin
upplevelse och vi är tacksamma att vi hade möjlighet att få vara med.
¶¶Vi

som var med på Kvinnoweekenden 2017, med
Larsmo församling

Rökfri klasslärarstuderande
vid HU söker etta el tvåa i
Hfors centrum.
Tel. 044-7680200

Vi söker en präst för

Projektledare
Finska församlingen i samarbete med Stockholms
stift söker en präst (100%) som projektledare i
ett tvåårigt projekt 2018-2019.
Din uppgift är kartlägga och utveckla nya möjligheter i Stockholms stift i sverigefinsk verksamhet.
I uppdraget ingår även församlingsprästens
uppgifter. Arbetsplats är i Gamla stan vid Finska
församlingen.
Vi söker dig som är kreativ och nytänkande och
som vågar tänka utanför ramarna. Du har lätt
att arbeta självständig men du är relationskapande och har god samarbetsförmåga.
Du kan både finska och svenska.
Varmt välkommen med din ansökan
senast 30.11.2017!
Mer information i Finska församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen/
ledigatjanster
Kontaktperson:
Kyrkoherde Martti Paananen,
+46 (8) 4408 209,
martti.paananen@svenskakyrkan.se

www.kyrkpressen.fi

Skötsam 30-årig kvinna
söker bostad i Helsingfors.
Arbetande,Rökfri,
djurallergiker.
Tel:0503664727

UTHYRES

En lätt och trygg
dosdispensering
av mediciner,
hjälper i vardagen

Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 tis-to 9-12.
Uthyres 2r+k, balkong.
46 m² i centrum av Vasa
(Handelsesplanaden 5).
Möjlighet till bilplats i
garage. Ledig genast!
Ring 0407539123
En liten trea uthyres i
Gäddvik nära metron
.Hyra1150€/ ingen
vattenavg.Tel:
0504631692

Anja doserar
läkemedlen tryggt
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
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INKAST FREDRIK PORTIN

VÅRD EUTANASI

Låt barn
vara barn

Vem ska bestämma över liv och död?

Jag framhåller ofta att barn ska fritt
få prata högt och leka under gudstjänster. Om vi vill att barn ska delta i gudstjänsten tror jag nämligen
att vi inte kan kräva att de ska bete sig som vuxna. Barnen bör istället tillåtas vara barn, och jag tror att
de unika bidrag som de kan ge till gudstjänsten
då framträder. Jag har åtskilliga exempel, men
jag vill nämna ett bidrag som min dotter Lea kom
med när hon var två.
Lea var van att röra sig fritt i kyrkorummet. Inte
sällan brukade hon gå eller springa omkring när
det var gudstjänst och ofta kunde församlingen
plötsligt höra henne skratta till. Trots att församlingen välkomnade Leas (och andra barns) uppsåt, tyckte jag att hon en söndag var onödigt stökig
när de avlidna räknades upp. Eftersom jag ville
att hon skulle ge de anhöriga ro, tog jag henne åt
sidan och bad henne vara tyst en stund.
Jag såg att Lea blev olycklig för att hon inte fick
springa omkring som vanligt. Därför förklarade
jag för henne: ”Just nu finns det många i kyrkan
som är ledsna eftersom de som de älskar har dött.
De är nu i himlen med Jesus.”
Lea tittade förvånat på mig. Hon hade förstått att
Jesus är så att säga ”osynlig”, men det här var första
gången hon förstod att man kunde vara hos Jesus.
Hon frågade ”Är de hos Jesus?”, och jag svarade:
”Ja, jag tror det. Och de har det säkert bra”. Sedan
tillade jag: ”Men fastän de har det bra så saknar
många dem. De är här i kyrkan med oss och är
ledsna just nu. Därför är vi nu ledsna med dem.
Men om en liten stund är det viktigt att du fortsätter att skratta och springa omkring här i kyrkan, så att de som är ledsna kan bli glada igen.
Det är din uppgift här i kyrkan.”
Lea tog då en paus i leken och satt istället alldeles stilla och tyst tillsammans med mig, lyssnande på namnen som lästes upp.
Så fort jag sa att hon fick springa omkring igen,
så sprudlade glädjen ur henne. Hon gick då ut i kyrksalen och skrattade och dansade så att alla i församlingen kunde se henne. Jag tror
hon aldrig dansat så vackert
och jag kunde se att församlingen uppskattade hennes
glädje.

”Att tvinga barnen att sitta stilla i kyrkbänken
skulle därför vara att missunna församlingen
den lärdom som
de kan skänka
oss.”

Jag vet inte vad de anhöriga
till de avlidna tänkte när de
såg Lea. Men jag vågar hoppas att hennes dans kunde
hjälpa dem att föreställa sig
glädje bortom graven. Jag vågar till och med hoppas att
de kunde föreställa sig att deras anhöriga dansade bredvid Lea med samma iver som hon hade. Jag vågar hoppas att hon med sin glädje kunde skänka dem tröst.
En hoppfull och tröstande glädje är bara ett av
de bidrag som barnen kan förmedla i gudstjänsten. Att tvinga barnen att sitta stilla i kyrkbänken
skulle därför vara att missunna församlingen den
lärdom som de kan skänka oss.
Fredrik Portin är präst som försöker bli teolog.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott höll på torsdagen en öppen utfrågning
angående medborgarinitiativet som syftar till att til�låta eutanasi i vården. Bakom initiativet står fem tidigare riksdagsmän, socialdemokraternas Ilkka Taipale, sfp:s
Henrik Lax, de grönas Osmo
Soinivaara, samlingspartiets
Iiro Viinanen, samt vänsterpartiets Esko Seppänen.
Flera sakkunniga, vilka
höll anföranden vid tillfället, ställde sig ytterst kritiska till införandet av eutanasi. Både professorn i socialetik Jaana Hallamaa och professorn i palliativ vård Tiina
Saarto framförde starka argument mot eutanasi. Istället poängterade de betydelsen av en bättre vård i livets
slutskede. En vård som även
inbegriper smärtlindring.
Professor Saarto påminde om

na ställer även berättigade
frågor. Vem bestämmer om
och på vilka grunder sätter
man gränsen för när det blir
lagligt att avsluta en människas liv? Skulle lagen förmedla budskapet att alla de
människors liv som uppfyller kriterierna för laglig eutanasi inte är värdefullt? Biskoparnas ställningstagande
är tydligt. Det är också ytterst
nödvändigt att de vågar deklarera sin åsikt.
Enligt den kristna mänskosynen utgår man från att allt
liv är okränkbart. En legalisering av aktiv dödshjälp skulle stå i strid med läkar- och
vårdpersonalens etiska regler och avgivna löften. Läkare och vårdpersonal har deklarerat att de i sin vårdutövning vill tjäna sina medmänniskor med humanitet
och vördnad med livet som
rättesnöre. Många läkare och

vårdare har sagt att de säger
upp sig ifall eutanasi införs i
vården. En legalisering av eutanasi skulle ha långtgående följder när det gäller den
kristna människosynen på
liv och död. Smärta och sorg
är en del av livet. Vården kan
idag, tack vare modern medicin och smärtstillande medel,
erbjuda en värdig vård ända in
i livets slutskede. Att genom
lagstiftning tvinga vårdpersonal att ge patienter en gitftinjektion är att tvinga dem att ta
livet av en annan människa.
Legaliserat mord. Mitt samvete förbjuder mig att medverka till en legalisering av eutanasi. Vi behöver inte eutanasi, utan en bättre och mänskovärdig vård i livets slutskede,
i hela Finland.

Peter Östman
Riksdagsledamot, KD

ARTIKEL KOMPLETTERING

BIBELSYN SVAR

Den starka prästen

Dåliga exempel av Cederberg

Sedan min nyutgåva utkom
av boken om Starka prästen,
skriven av Petrus Nordmann
år 1919, har ett nyvaknat intresse skapats i och omkring
den starka prästen. Som en liten sakupplysning så vill jag
hälsa att i boken om den Starka prästen (utgiven av Petrus Nordmann 1919) så nämns
aldrig hans ”riktiga namn”,
dvs August Reinhold Hedberg,
allmänt kallad BOA. Det är för
mig ett litet mysterium varför
Petrus Nordmann valde att inte nämna hans riktiga namn
i boken, utan skriver att BOA
kommer från namnet Bengt
Olov August Fredriksson. Här
har P Nordman tydligen gjort
en egen fri tolkning som inte
överensstämmer med verkligheten. I boken ”Människa
och präst” skriven av Einar
Spjut och utgiven så sent som
1959 nämns att namnet Boa
hänsyftar på att han var lillebror, Lillboa, till sina många
syskon. I familjen fanns åtta
barn. När han blev vuxen lämnades ”lill” bort och kvar blev
bara Boa. Detta har även bekräftats av dottern Barbro, gift
Lindeman, enligt Inga Skott
som under många år varit
aktiv i Brages museisektion
och har intervjuat henne. A.R.
Hedbergs far hette Fredrik och
han var Fredriks son vilket
kanske förklarar ”efternam-

Ann-Sofi Backgren

Man måste ge en eloge till
Trygve Cederberg (KP 2.11.)
för att han säger som det är:
försöken att anpassa kyrkans
lära till tidsandan kräver att
man struntar i vad Bibeln lär.
TC anser nämligen att eftersom man enligt honom
redan valt att inte lyda vissa
bibelord, så är det lika bra att
fortsätta på samma sätt för
att hänga med i samhällsutvecklingen. Det är som om
en bilförare skulle tänka: eftersom jag redan kört överhastighet kan jag köra mot
rött ljus också.
Vet man om att man gjort
fel, så skall man naturligtvis sluta med det i stället för
att hitta på nya brott. Om TC
har rätt i att alla är liberala
bibelläsare, så bör alla omvända sig och återgå till trohet mot Guds ord. Om urkyrkan anpassat sin lära till
den hedniska omgivningen
på det sätt som TC förespråkar, så skulle hon upphört
att existera inom en generation. Så kommer det att gå
för vår kyrka om hon fortsätter kompromissa bort
Guds ord.
Nu är ju TC:s exempel dåliga. För att ”bevisa” sina teser gör han egna tolkningar, som i de flesta fall inte
är nödvändiga och till och
med missförstår Ordet (som

CITAT KORS

KLIPP TIDNINGEN

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

att i länder där man godkänner eutanasi poänterar man
starkt individens självbestämmanderätt. Saarto varnade för att ifall man går in
för att avsluta människoliv, så
övergår man lättare in i tankebanor om man har rätt att
begå självmord eller att någon annan avslutar ens liv.
Biskoparna i evangelisklutherska kyrkan kom på
torsdagen med ett ställningstagande i frågan. De motsätter
sig att eutanasi legaliseras. I
det gemensamma ställningstagandet betonar biskoparna
vikten av en värdig död och
tillgång till smärtlindring i
livets slutskede. Biskoparna
vill att man utvärderar hur
man kan göra kvalitativ vård i
livets slutskede tillgänglig för
alla som behöver den i hela landet, samt att man vidtar åtgärder för att förverkliga en sådan vård. Biskopar-

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.
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net” Fredriksson i boken från
1919. Boken om den starka
prästen, skriven av P Nordmann 1919, handlar således
om fältprosten August Reinhold Hedberg, under det fingerade namnet Bengt Olov August Fredriksson.
Det kan noteras att det har
skrivits flera böcker om Starka prästen. Förutom de ovannämnda två böckerna kan
nämnas ”Till fältprosten A
R Hedbergs minne” som utkom år 1922. Riksdagsman
Levi Jern redigerade den.
Tolkningen av namnet BOA
som jag själv undrade över redan när jag skrev förordet har
nu fått sin förklaring. Nämnas kan att Föreningen Brage i Vasa genom sondottern
Inger von Schantz i början
på 2000-talet fick motta en
stor donation av föremål som
berättar om ”Starka prästen”
och hans livsgärning. En utställning om hans liv har även
arrangerats av Brage i samband med föremåldonationen.
Starka prästen A R Hedberg, född i Petalax 7.1.1862,
bodde i Vikinga på den så
kallade Prästudden, där han
också avslutade sina dagar
den 28 februari 1922.

”Det handlar om
att det är ett led i
kristofobi.”

Nuri Kino uttalar sig i
tidningen Dagen med
anledning av att Arla -i
likhet med Lidl – valt
att ta bort kors av kyrkor som pryder burkar
med grekisk yoghurt.

Sd tar plats i
kyrkostryelsen
Sverigedemokraterna flyttar fram sina positioner i kyrkopolitiken i Sverige. När nu en
ny kyrkostyrelse ska tillsättas utifrån resultatet
från årets kyrkoval visar det sig att partiet för

”Nu är ju Trygve
Cederbergs exempel dåliga. För att
”bevisa” sina teser gör han egna
tolkningar, som i
de flesta fall inte är
nödvändiga och till
och med missförstår Ordet.”

i sentensen om judarna som
mänsklighetens fiender).
Som teolog borde han veta
bättre. Det är sorgligt att en
luthersk präst uppmanar till
otrohet mot Guds ord.
”Hela Skriften är utandad
av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran
i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god
gärning.” 2 Tim 3:16-17

Håkan Salo

första gången har fått en
förfrågan om att få en av
platserna.
– Det här är ett stort
framsteg för oss, säger
Aron Emilsson till Kyrkans
Tidning.
SD fick i kyrkovalet
drygt 9 procent, jämfört
med de 6 procent de hade tidigare.

NÄSTA VECKA träffar vi en amerikan som kom till Finland
tack vare kärleken.

0400 126 830

Julresa

22 – 27.12.2017

Pyssel och julläsning – beställ årets jultidningar!
Läs om året i ett häststall och om hur det är att ha
motocross eller segling som hobby. Res runt i ett
100-årigt Finland. Roliga berättelser och pyssel ingår!
Julstjärnan är skolornas jultidning. Pris 6 euro.

Hemmet erbjuder
tryggt
boende
med
utbildad
Leschehemmet
har för
tillfället
några rum
lediga
och
svenskspråkig
personal
dygnet
runt. Kosthållet
föremiljön
är hemlik.
Hemmet
erbjuder
tryggt boende
med
utbildad
svenskspråkig
stås av
en egen
matglad kock.personal dygnet runt.
Kosthållet
av en egen matglad
kock.
Vi erbjuderförestås
även sjukskötartjänster,
läkarmottagning,
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning,
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter.
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter.
För kortare
kortareperioder
periodererbjuds
erbjudsintervallvård.
intervallvård.
För
Kontakta föreståndare Carin Stenvall

Kontakta föreståndare
för mera information, 040-134 9970
för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442
carin.stenvall@
leschehemmet.org
e-post:
info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

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

Julevangeliet i legoversion,
en hälsning från en annorlunda
jul i Thailand, pyssel, recept
och berättelser. Vi firar både
Luther-jubileet och Finlands
100-årsdag!

Håll också utkik efter
Fontana Medias julkatalog
i nästa veckas nummer av Kyrkpressen!

Julfönstret är en fin julgåva till alla
barn i klubbar och grupper.
Pris 5,50 euro.

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

Tack vare cancerforskningen är det allt fler som
tillfrisknar. Men för att kunna gå mot nya
genombrott behöver vi Er hjälp.
Låt forskningsresan fortsätta och gör
en testamentsdonation.
Beställ en testamentsguide på adressen:
www.cancerstiftelsen.fi.

Nu har Heli blivit friskförklarad och påminner mig
alltid om att vi inte lever bara för
veckosluten och de lediga dagarna,
utan vi lever här och nu.
– Kommentar av mamman Raija
om sin dotter Heli,
som lidit av Burkitts lymfom.

En läkare, en advokat och en predikant var ute och jagade hjort. Plötsligt dök en hjort upp och alla tre sköt samtidigt. Hjorten dog, men de tre visste inte vem som hade träffat.
Advokaten gick fram till hjorten och ropade åt predikanten. – Det var nog du som träffade. Kulan verkar ha gått in genom ena örat och ut genom det andra…

Leschehemmet

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

www.raitismaja.fi

