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ADRESSÄNDRING

”Också kyrkan 
har orsak att 
minnas, för inte 
heller den gick 
fri från att ha 
misslyckats  
med att hela  
och försona.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ett minnesår 
som förpliktar

Vi Visste ju att det låg bakom krö-
ken, året när det var dags att läm-
na festen och jublet och se tillbaka 
på det dystra kapitel i Finlands his-
toria som handlar om strider, våld, 
splittring och hämnd.

Ändå är det onekligen en kall-
dusch att fördjupa sig i händelserna 1918 och det 
som numera anses neutralt att kalla det finska 
inbördeskriget. För så var det. Trots att det fanns 
inblandning i striderna både från ryskt och tyskt 
håll, så handlade det om att finländare vände va-
pen mot varandra. Alla de grymma ingredien-
serna fanns med, allt det sämsta människan kan 
prestera: Upplopp och lynchning. Mord på civila. 
Fångar som frigavs bara för att bli skjutna i ryg-
gen när de flydde. Domstolar som inte var vär-
da sitt namn, eftersom de saknade offentlig in-
syn och opartisk behandling av de offer de döm-
de – ofta till en snabb död, som kallades avrätt-
ning men som i själva verket var mord.

ibland gick skiljelinjen mellan släkter och famil-
jer. Totalt krävde kriget cirka 35 000 liv, i röd ter-
ror, i regelrätta strider, i vit hämnd.

Vår historia är inte bättre än de kollapsade de-
mokratier vi nu förfasar oss över i Mellanöstern 
eller andra delar i världen. Ändå – och i själva 
verket just därför – är 1918 ett viktigt år att min-
nas hundra år senare. Märkesåret kommer med 
en implicit uppmaning att aldrig låta det ske igen.

också kyrkan har orsak att minnas, för inte heller 
den gick fri från att ha misslyckats med att he-
la och försona i stället för att splittra och fjärma. 
Församlingarna har uppmanats att uppmärk-
samma inbördeskriget genom att ordna minnes-
gudstjänster söndagen den 11 
mars. Ärkebiskop Kari Mä-
kinen inleder minnesåret 
för den evangelisk-luther-
ska kyrkans del om en dryg 
vecka vid en samling i Berg-
hälls kyrka. Samlingen är ett 
led i en process som bär nam-
net Sovinto-Försoning. Just vid 
den här tiden, i januari 1918, 
bröt kriget ut, med en blodig 
vår som följd.

Kyrkan har valt att använ-
da sig av termen ”inbördeskriget”. Intentionen är 
att inte enbart förstå det som hände, utan också 
att aktivt bygga vägar för framtiden – vägar som 
gemensam hågkomst också ska kunna leda bort 
från polarisering.

i bakhuVudet ringer frågan: Kunde det hända 
igen? Har vi det inte bättre nu? Vet vi inte bätt-
re? Är vi inte bättre? 
Tiden i den nyutropade republiken Finland präg-
lades av ekonomiska problem. Många gick hung-
riga samtidigt som andra hade det väl ställt. Det 
rådde en samhällelig maktobalans, där missnöjet 
och en allmän oro fångades upp i en ohelig alli-
ans av militära och politiska ambitioner.

Samhällsklyftor. Oro. Missnöjespolitik. Visst 
finns alla dessa kvar som utmaningar också i dag. 

Därför är det skäl att minnas.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Ser förmågan 
som en gåva

Cecilia Damström har livnärt sig på att 
komponera musik sedan hon tog exa-
men som tonsättare år 2014. Hon skri-
ver ny klassisk musik för körer, orkest-
rar, solister – i höstas uppfördes hennes 
barnopera Dumma kungen. Den här vå-
ren slutför hon sina magisterstudier vid 
Musikhögskolan i Malmö och pendlar 
mycket till Helsingfors.

– Det som är bra med mitt jobb är att 
jag kan göra det överallt där det finns 
ett tyst rum.

Jobbet är både ensamt och socialt. I 
perioder är hon instängd i sitt arbets-
rum från morgon till kväll. Däremellan 
får hon gå på övningar och konserter för 
att njuta frukten av sitt arbete och träf-
fa andra kompositörer.

Att hon kom in på tonsättarbanan var 
egentligen en slump. Damström visste 
tidigt vad hon skulle bli, som åttaåring 
skrev hon i kompisens vänbok under 
framtida yrke: “pianist”. 

– Men sen fick jag en överansträng-
ningsskada i båda händerna när jag var 
18. I stället för att ta mellanår prövade 
jag på komposition. Och jag blev ännu 
mer förtjust i det än i pianospel.

En gedigen utbildning i musikteori, 
fantasi, kapacitet att kombinera oförut-
sägbara saker och intresse för de musiker 
man skriver för är viktiga egenskaper 
för en kompositör. Under utbildning-
en har Damström fått skriva musik för 
konstutställning, gjort arrangemang för 
musikal och komponerat musikteater.

– Det är roligt att få blanda in olika 
konstelement redan under studietiden 
och se vad som passar en själv.

Vid yrkeshögskolan i Tammerfors 
gick studierna på finska, Damströms 
fjärde språk. Hemma talades tyska och 
engelska.

– Min mamma är tysk och flyttade till 
Finland som barn. Hon har alltid talat 
tyska med mig. Min pappa är till hälften 

skotsk och till hälften finlandssvensk 
och jag gick i svenskt dagis och skola.

Det har funnits stunder när hon känt 
sig ofinländsk. Relationen till finskan 
förändrades under studieåren och när 
hon åkte på utbyte till Spanien. 

– Jag lärde mig att uppskatta det jag 
förr inte kunnat uppskatta i finskan, för 
jag kunde ju inte så bra finska. Mång-
facetterade uttryckssätt som jag förr 
tyckte var svåra tycker jag nu är en ri-
kedom. Dessutom märkte jag i Spa-
nien hur mycket som fungerade bätt-
re i Finland.

Börjar med att be
Ovissheten är en del i jobbet som fri-
lansande kompositör: en fast inkomst 
är mer dröm än framtidsplan.

– Tron hjälper, att ha tillit till Gud och 
att han tar hand om mig.

Cecilia Damström är troende katolik 
och går i kyrkan varje söndag. Musik och 
konst är nära Gud för henne, de går in-
te att skilja åt. När hon börjar kompo-
nera börjar hon alltid med att be – om 
hon någon gång glömmer det är det svårt 
att komma igång, det märks att något 
saknas.

– Jag har ofta valt religiösa texter el-
ler texter som tangerar religiösa eller all-
mänmänskliga teman. 

I orkesterverket Unborn som urupp-
fördes 2016 berör hon abortfrågan.

– Den väcker mycket känslor. Jag kan 
inte rå för att jag personligen upplever 
det som en hemsk sak. Det är en svår 
fråga i samhället. Faktorer som ekono-
mi, social status och social press bidrar 
till kvinnors val.

Hon önskar att det inte skulle vara så, 
utan att alla kvinnor skulle uppleva att de 
verkligen har ett val och valfrihet, även 
att behålla barnet.

– Kvinnor uppoffrar sig och sin hälsa 
och sitt jag för mycket. Det känns som 

att kvinnors verkliga känslor och behov 
ganska sällan blir hörda.

Hon relaterar till uppropet #dammen-
brister, som klädde i ord något som tu-
sentals kvinnor upplevt.

Övar på att inte vara perfekt
– Jag upplever att jag har blivit given 
den här gåvan uppifrån och att det är 
min plikt att använda de gåvor jag har 
fått av Gud. Det känns som att jag kan 
ge världen någonting.

Cecilia Damström erkänner att duk-
tig flicka-syndromet drabbat även hen-
ne. Hon har fått öva sig i att inte göra allt 
perfekt. Att komma ihåg vad som verk-
ligen är viktigt i livet hjälper och en när-
ståendes bortgång har gett perspektiv.

– Stress är en ganska onödig sak. Vi 
är här en så kort tid. Jag försöker tän-
ka att Gud ger var och en av oss precis 
så mycket arbete som vi kan hantera.

Synlighet är viktigt i hennes yrke, 
men det gäller att hitta balansen och 
inte låta girighet eller rädsla styra. Ce-
cilia Damström tar emot de utmaning-
ar som ges och tvekar inte att mark-
nadsföra sig själv.

– Folk måste veta vem du är, annars 
kan de inte beställa av dig. Varje kom-
position är ditt senaste visitkort.

Hon tycker finländare i allmänhet är 
för rädda att framhäva sig själva, de tror 
de ska uppfattas som självupptagna.

– Jag hoppas våra beslutsfattare in-
ser att kultur är bra för ekonomin, det 
bidrar indirekt bland annat till inves-
teringar och påverkar hälsan positivt. 
Man ser för kortsiktigt på vad de peng-
ar som satsas på kultur kan ge.

Hon är tacksam för det finländska 
studiestödssystemet och för de priva-
ta fonderna, som gett möjlighet till ut-
byten och projekt.

Damström är residenstonsättare för 
festivalen Kokonainen i Tavastehus. Att 
ha jobb för två år framåt är lyx i ton-
sättarbranschen. Hennes pianokvintett 
om Minna Canths liv är ett led i det tre-
åriga projektet Kvinnans öde och det verk 
hon hittills är mest stolt över.

– Det känns som om jag verkligen 
lyckats uttrycka det jag vill, som om jag 
komponerat musik som verkligen är jag. 
Men alla mina kompositioner känns som 
barn, de är mig alla kära på olika sätt.

Hon känner att hon kan ge världen något med den 
gåva hon fått. I en mansdominerad bransch lyfter Ceci-
lia Damström fram och står upp för kvinnor. Tron är en 
hjälp i ett jobb där framtiden sällan är utstakad.

TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

PROFILEN: CECILIA DAMSTRÖM
”Alla mina kompositioner känns som barn, 
de är mig alla kära på olika sätt.”
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Fyra av fem ärkebiskopskandidater predikar i Tomasmässa
ÄrkebiskopsVal. Fyra av 
fem av de uppställda kan-
didaterna i ärkebiskops-
valet kommer att predi-
ka på Tomasmässor i Hel-
singfors innan ärkebiskops-
valets första omgång den 8 
februari. Den enda som inte 
kommer att predika är Vil-
le Auvinen. 

Pirjo Kantala som är 
verksamhetsledare för Tuo-
masyhteisö som arrangerar 

Tomasmässorna i Helsing-
fors berättar att hon, när 
hon började planera vårens 
mässor i höstas, i ett tidigt 
skede bjöd in de biskopar 
som är verksamma i närhe-
ten av Helsingfors. Det här 
har varit kutym och inbju-
dan gick således ut till Tee-
mu Laajasalo som är biskop 
i Helsingfors stift, Björn Vik-
ström i Borgå stift och Tapio 
Luoma i Esbo stift. 

– I det här skedet märk-
te jag att ärkebiskopsva-
lets första omgång är redan 
den 8 februari och det kän-
des det naturligt att bjuda 
in både Ilkka Kantola och 
Heli Inkinen också, berät-
tar Kantala. 

Enligt Kantala hade Au-
vinen inte meddelat om sin 
kandidatur ännu i det här 
skedet och den enda lediga 
Tomasmässan han kunnat 

predika på var den 21 janu-
ari. Och till den mässan ha-
de dominikanbrodern Gab-
riel Salmelaa tillfrågats.

– Tyvärr fanns det in-
te längre några lediga da-
tum innan den första va-
lomgången, men det är för-
stås helt möjligt att bjuda in 
honom också vid ett senare 
tillfälle, säger Kantala.

– Av de som tillfrågas att 
predika ställer vi dock sam-

tidigt frågan om de kan dela 
altare och samarbeta med 
en kvinnlig präst. Det är ett 
krav från vår sida.

Det är något som Vil-
le Auvinen inte gör och när 
Kotimaa ringde upp ho-
nom så bekräftade han bå-
de att han inte fått någon 
fråga om att predika på nå-
gon Tomasmässa samt att 
han med hänvisning till sin 
ämbetssyn hade nekat  ifall 

han hade fått frågan. 
– Även om han hade sva-

rat nekande borde han ha 
fått frågan av mig tidiga-
re, konstaterar Pirjo Kantala 
självkritiskt.

Det har varit kutym att 
kandidater i större val pre-
dikat i Tomasmässorna. 
I våras predikade exem-
pelvis samtliga kandida-
ter i biskopsvalet i Helsing-
fors stift.

Mellan perioder av intensivt arbete 
får Cecilia Damström njuta av att se 
sina kompositioner komma till liv på 
olika scener. Nästa konsert i hem-
staden Helsingfors blir den 24 mars 
när Sällskapet Muntra Musikanter 
uruppför hennes verk Pauli Ord på sitt 
140-årsjubileum.

CECILIA DAMSTRÖM

FÖDD I HELSINGFORS.

TONSÄTTARE SOM VUNNIT FLERA 
INTERNATIONELLA TÄVLINGAR.

HAR ÄVEN PIANOPEDAGOGEXAMEN.

INTRESSEN: IMPROVISATIONS-
TEATER, FOTOGRAFERING OCH GOD 
MAT.

Hon tycker om mångsidigheten i fri-
lansandet. En opera med ett 200-sidors 
partitur är en massiv helhet att behärska.

– Opera är en av mina absoluta fa-
voriter. Jag är en visuell människa och 
drama och språk är viktiga för mig. Men 
det är roligt att ha andra mindre saker 
där emellan. 

Nu skriver hon bland annat en ackor-
deonkonsert och ett verk för symfoni-
orkester. Hennes tema för årets Koko-
nainen-festival är Aino Sibelius.

– Kvinnor som ger upp sitt eget liv för 
sin mans karriär glöms bort, trots att de 
är orsaken till att den andra har kunnat 
skapa sig en karriär.

Helene Schjerfbeck kommer att av-
sluta den treåriga sviten. Som ung kvinna 
i en mansdominerad bransch vill Dam-
ström framhäva kvinnorna. Det är viktigt 
för henne att hålla sig framme och göra 
sitt arbete väl. När hon deltar i tävlingar 
är de tävlande anonyma och ingen kan 
säga att hon vunnit för sitt köns eller ut-
seendes skull. Hon har också undervi-
sat på veckoslutskurser i komposition 
och fått vara exempel för barn och unga.

– Det är ett spännande yrke, jag får 
hela tiden växa som människa, säger 
Cecilia Damström.

Hon tycker om att prata med männ-
iskor och lära sig förstå andras perspek-
tiv. Att leva i en bubbla av bekräftelse 
och delade ideal kan vara skönt, men 
det är också bra att få sprickor i bubblan.

– Det märktes med #dammenbrister 
att folk är så upptagna med att säga sina 
åsikter att de inte alltid kommer ihåg att 
lyssna på andra människor. Jag tror det 
är viktigt att ha tid för andra.
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Samkönad 
vigsel till 
domstol
Árpád Kovács som är präst 
och verksam i Uleåborgs 
stift har valt att gå vidare till 
Norra Finlands förvaltnings-
domstol med den skriftliga 
varning han fått av Uleåborg 

domkapitel.
Kovács hade ursprungli-

gen anmälts till domkapti-
let vid Uleåborgs stift med 
anledning av att han i början 
av augusti vigt ett samkö-
nat par. I oktober behand-
lade domkapitlet ärendet 
och beslöt efter en omröst-
ning där rösterna föll 5-2 att 
ge Kovács en skriftlig var-

ning. Redan när han fick var-
ningen meddelade Kovács 
att han kommer att begära 
rättelse på beslutet och ifall 
han inte får det går han vi-
dare med saken till förvalt-
ningsdomstol. Någon änd-
ring av beslutet blev det allt-
så inte och i slutet av de-
cember tog Kovács den 
skriftliga varningen vidare till 

förvaltningsdomstolen.
Beroende på utgången där 

kommer ärendet småning-
om landa i högsta förvalt-
ningsdomstolen. Det Kovács 
hoppas på är att förvalt-
ningsdomstolen ska konsta-
tera att en samkönad vigsel 
inom kyrkan faller under den 
allmänna diskriminerings-
lagen där det står att ”ing-

en får diskrimineras på grund 
av ålder, ursprung, nationa-
litet, språk, religion, över-
tygelse, åsikt, politisk verk-
samhet, fackföreningsverk-
samhet, familjeförhållanden, 
hälsotillstånd, funktionsned-
sättning, sexuell läggning el-
ler någon annan omständig-
het som gäller den enskilde 
som person”.

RÄTTSPROCESS ÄKTENSKAP

VANDA. År 2020 kan Vanda 
svenska församling få in-
leda kyrkoåret i en ny kyrka. 
– Det går raskt men planen-
ligt framåt, säger kyrkoherde 
Martin Fagerudd.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

 
Ännu står den fuktskadade och obruk-
bara 50-talskyrkan kvar mitt emot 
stadshuset i Dickursby i Vanda. Men om 
allt klaffar kan den nya kyrka Vanda-
församlingarna drömt om börja byggas 
redan i år. Den ska stå i ett helt nytt 
kvarter med affärslokaler och hund-
ratals bostäder.

– Det känns riktigt bra, säger Van-
da svenska församlings kyrkoherde 
Martin Fagerudd. Vi tryggar hälso-
samma arbets- och verksamhetsut-
rymmen. Det är en god sak att befin-
na sig i Dickursby, våra medlemmar 
är utspridda men en stor del bor här. 
Jag tror det blir en verkligt bra sam-
lingspunkt.

Frågan om Vanda svenska försam-
lings arbetsutrymmen har fått vän-
ta många år på ett svar. När Fagerudd 
började jobba i församlingen var Lars-
gården, ett eget svenskt församlings-
centrum, aktuell. Men den fick ald-
rig medel från gemensamma kyrko-
fullmäktige och projektet avstannade.

Så visade det sig att utrymmena som 
Dickursby finska och Vanda svenska 
församlingar jobbade i var fuktskada-
de och ohälsosamma för de anställda. 
2014 gick samfälligheten in för att ri-
va och bygga nytt och Vanda svenska 
gick med i planerna.

Ett hinder på vägen var att kyrkan i 
Dickursby blev skyddad som en kul-
turhistoriskt värdefull byggnad år 
2011, strax innan utrymmena konsta-
terades vara hälsovådliga. Ett avgöran-
de steg för nybygget togs i våras när 
NTM-centralen och Vanda stadsmu-
seum gav tillåtelse att riva den gamla 
kyrkan, även om myndigheterna be-
klagade förlusten.

En kyrka att mötas i
I höstas kunde Vanda kyrkliga sam-
fällighet ordna en arkitekttävling och 
fastighetsnämnden valde Lujatalo Oy 
och arkitektbyrån Oopeaa som samar-
betspartner. Arkitektbyrån står bakom 
bland annat Klövskog kyrka i Nurmi-
järvi och Södrik kapell i Esbo.

– I förslaget sitter kyrkan elegant och 
djärvt i stadsbilden och det omgivan-
de kvarteret. Den fungerar också väl 
för olika användningsbehov. Kyrksa-
len och andra verksamhetsutrymmen 
har redan granskats med tanke på oli-
ka användningsändamål, säger Dick-
ursby finska församlings kyrkoherde 

Steg för steg närmare en ny kyrka i Vanda

Förslaget 
beskriVer en 
mötesplats för 
vardag och spe-
ciella tillfällen; 
med en kyrksal 
som rymmer 
500 personer, 
arbetsutrymmen 
för upp till 140, 
platser för möten 
och ett kafé. 
IllustratIoner: 
oopeaa offIce 
for perIpheral 
archItecture.
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Dop i simhall  
i Uleåborg
En frikyrka i Uleåborg, Ou-
lun Lähetysseurakunta, 
har under de senaste åren 
ibland döpt församlings-
medlemmar under ordina-
rie öppettider i den kom-
munala simhallen i Raksila.

– Vi har bara gått in mo-

digt och bytt om till simklä-
der och sedan gått in i sim-
hallen. Vi har ändå alltid 
bett om lov av de anställda 
i simhallen innan vi förrättat 
dopen, berättar Jari Ruonala 
som är pastor i församlingen 
till tidningen Kotimaa. 

Enligt Ruonala har man 
inte gjort något stort num-
mer av saken och dopen 

har förrättats i en mindre 
sidobassäng. 

– Vi har sagt det som ska 
sägas vid ett dop och sedan 
har personen sänkts ner 
i vattnet. Efter dopet har 
vi ibland stannat kvar och 
simmat i ishallen, säger Ru-
onala som berättar att ett 
tiotal församlingsmedlem-
mar döpts på detta sätt.

DOP DISKUSSION

För en reforma-
torisk kyrka mås-
te det vara okej 
att provtänka och 
provsmaka på ord.
Susann Senter, dom-
prost i Västerås, i Kyr-
kans tidning om debat-
ten kring att man refere-
rade till Jesus som hen. 

SPRÅK REFORM

Steg för steg närmare en ny kyrka i Vanda

”Ritningarna
som gjordes 
kommer att 
omformas un-
der projektets 
gång. Byggna-
den kommer att 
motsvara det 
beställaren be-
höver och har 
användning för.”
Martin Fagerudd

Janne Silvast till tidningen Kirkko ja 
kaupunki.

– Det är ett alliansprojekt, vilket be-
tyder att byggprojektet kommer ske i 
aktiv växelverkan mellan entreprenör, 
arkitekt och samfällighet. Ritningarna 
som gjordes kommer att omformas un-
der projektets gång. Byggnaden kom-
mer att motsvara det beställaren be-
höver och har användning för, säger 
Martin Fagerudd.

Projektet har ett motto: En kyrka för 
alla. Den ska också bli en mötesplats, 
med kafé och allmänna utrymmen i 
omedelbar närhet till kyrkan.

– Det kommer bli en kyrka både på 
svenska och finska och andra språk. 
Vanda stad är den mest multikulturel-
la i hela Finland, jag tror här talas drygt 
100 olika språk, säger Fagerudd.

Stor investering
Redan för ett par år sedan, innan det 
var klart att den gamla kyrkan kun-
de rivas, hade Vandaförsamlingarna 
och staden långtgående samarbets-
planer för kyrkkvarteret.

När de nuvarande byggnaderna i 
kvarteret rivs ger de plats inte ba-
ra för församlingarnas utrymmen. 
En del av kvarteret köps upp av in-
vesterare som ska bygga affärsloka-
ler och nästan 30 000 kvadratmeter 
nya bostäder. Här ingår också boen-
de för 130 studerande som Helsing-
forsregionens studentbostadsstiftel-
se HOAS ska stå för.

Kyrkbygget är ett stort projekt, 
med en budget på 20 miljoner. Där-
till kommer rivningskostnader och 
utgifter för stadsplaneändringar.

– Det finansieras i huvudsak med 
samfällighetens egna medel, eventu-
ellt är vi tvungna att ta lån. Det be-
tyder också att många andra inves-
teringsprojekt måste läggas på is, sä-
ger Fagerudd. 

Klar för invigning år 2020
I december beslöt stadsplanerings-
nämnden i Vanda att ge vidare den 
nya detaljplanen för kyrkkvarteret 
till stadsfullmäktige. 

Planen behandlas av stadens be-
slutsfattare under våren. Rivningen 
ska kunna påbörjas i höst och byg-
gandet kring årsskiftet.

– Om allt går enligt planen invigs 
kyrkan den första advent 2020. Det 
är ganska realistiskt enligt den plan 
jag sett. Det går raskt men planenligt 
framåt, säger Fagerudd.

En fråga som borde klarna snart är 
om Vanda svenska kan stanna kvar 
i sina nuvarande arbetsutrymmen 
i kvarteret tills dess att kyrkan står 
klar, eller om byggnaden rivs tidiga-
re och de tvingas flytta till temporä-
ra utrymmen.

– Det är något samfällighetens fast-
ighetsavdelning måste lösa, säger Fa-
gerudd.

KONST. Tre konstverk i 
form av dockor i Lovisa 
kyrka har väckt så starka 
känslor att båda försam-
lingarnas kyrkoherdar har 
bett om ursäkt. 

TEXT: JOHAN SANDBERG

”Inför jul ställde Lovisa 
svenska och finska försam-
lingar ut tre verk av konst-
nären Pauliina Turakka Pur-
honen i Lovisa kyrka. Inten-
tionen var att ge en alternativ 
synvinkel på julens bud-
skap, inkarnationen. Det-
ta gick dock snett. Förlåt,” 
skriver den svenska försam-
lingens kyrkoherde Karl af 
Hällström på församlingens 
hemsida.

– Det var inte mening-
en att såra någons religiösa 
känslor. Avsikten var att få 
folk att tänka till om julens 
budskap, säger han.

Själv är han positiv till de 
utställda verken. 

– Det är ett annat sätt att 
förkunna evangelium. 

Men det som gick snett var 
placeringen av dem.

– Vi placerade dem ned-

anför trappan till koret. Där 
såg man dem om man ville 
eller inte. Vi borde ha place-
rat dem på en mera undan-
skymd plats i kyrkan. 

På sociala medier har de-
batten gått het. I ett inlägg på 
Facebook hotades Mia Aito-
kari, ordförande för Lovisa-
nejdens gemensamma kyr-
kofullmäktige, med sjukhus 
eller kyrkogård. Det hotet 
har hon polissanmält. 

– Det är välkommet att 
diskutera konstverken och 
de känslor de väcker. Men 
det finns inget försvar för 
obalanserade individer som 
uttrycker sitt eget illamåen-
de så här. Det har inget med 
konsten att göra, säger af 
Hällström. 

Turakka Purhonen har 

också tidigare ställt ut konst i 
Lovisa kyrka. Den här gång-
en ställde hon ut tre tyg-
dockor, cirka en och en halv 
meter höga. En docka före-
ställer en kvinna med ett ny-
fött barn fortfarande förena-
de med navelsträngen. Hon 
och barnet är lite blodiga 
och mjölk kommer ur hen-
nes bröst.  En kvinna sitter 
med ett lamm i famnen och 
det ser ut som om hon am-
mar det. Den tredje dockan 
är en man som sitter med en 
sugga i famnen och man ser 
mjölk i suggans spenar. 

Konstverken avtäcktes på 
julaftonen och stod enligt 
planerna framme till tret-
tondagen.

– Det är ingen julkrubba 
i traditionell mening. Båda 
kvinnorna kan symbolise-
rar Maria, liksom både bar-
net och lammet Jesus, säger 
af Hällström.

Josef är över huvudtaget 
inte med.

– Mannen är ökenfadern 
Antonius som ofta avbildas 
med en gris. Den symbolerar 
de frestelser han övervunnit. 
Mannen kan också ses som 
den förlorade sonen.

af Hällström tror att reak-
tionerna beror på folk inte 
är bekväma med att se ju-
lens starka budskap på det 
här sättet.

– Jesus föddes inte ren och 
fin. Tvärtom var det fören-
at med livsfara att födas i ett 
stall för både mamman och 
barnet kunde dö i bristen på 
hygien.

Kvinnan med lammet ska 
föra tankarna vidare till pås-
ken.

– Utan påsk är det me-
ningslöst att fira jul. Hon am-
mar för att det gör man med 
nyfödda barn. 

af Hällström låter sig inte  
avskräckas av debatten ut-
an kommer också i framti-
den att tillåta konst i kyrkan.

– Nu blev det en masshys-
teri med hårda ord på socia-
la medier. Ord som man inte 
skulle säga ansikte mot an-
sikte. De flesta som uttalat 
sig har inte sett dockorna an-
nat än på bild.

af Hällström gjorde en in-
bjudan till kyrkan speciellt 
för att komma och se verken.

– På bild ser de annorlun-
da ut än i verkligheten. Men 
det var inte många som kom.

Konstverk väckte 
känslor i Lovisa

de tre dockorna av Pauliina Turakka Purhonen vill få folk att tänka till om julens budskap. De är ingen julkrubba i tradi-
tionell mening. foto: suvI af hÄllström

”Det var inte  
meningen att såra 
någons religiösa 
känslor. Avsikten 
var att få folk att 
tänka till om julens 
budskap.”
Karl af Hällström
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Ensam 
kvinna 
i valet
TEXT OCH FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

– En majoritet av både medlemmar 
och anställda i den evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland är kvinnor. Också 
sett till antalet präster kommer kvin-
nor inom några år att vara i klar ma-
joritet inom kyrkan. Men både när det 
gäller kyrkoherdetjänster och i synner-
het bland biskoparna släpar vi tyvärr 
hopplöst efter i jämställdheten, säger 
Heli Inkinen.

Och hon konstaterar att det i syn-
nerhet i biskopskollegiet skulle finnas 
rum för förbättring. Efter att Irja Asko-
la gick i pension i november är samt-
liga tio stolar i biskopskollegiet besat-
ta av män.

– Om man jämför med de andra 
nordiska länderna så är vi hopplöst 
på efterkälken. I Norge är hälften av 
biskoparna kvinnor för tillfället och i 
Sverige är ju Antje Jackelén ärkebiskop 
sedan 2014 så jag hoppas att vi skul-
le komma längre på det här området 
också i Finland.

Enligt Inkinen är jämställdheten på 
både kyrkoherde- och biskopsnivå 
viktigt, inte bara av statistiska orsaker 
eller för hur det ser ut utåt, utan rent 
konkret i beslutsfattandet och de frå-
gor som lyfts upp på agendan i de be-
slutande organen.

– Det märks tydligt tycker jag. Män 
kunde också lyfta fram de här frågor-
na, men gör det ofta inte. För mig är det 
helt uppenbart att det spelar en vik-
tig roll att det sitter också kvinnor i de 
rum där besluten fattas.

Våld på agendan
Som ett konkret exempel på en fråga 
som Heli Inkinen skulle vilja lyfta på 
kyrkans agenda nämner hon mäns våld 
mot kvinnor och familjevåld överlag.

– Det här är ett stort samhälleligt pro-
blem och vi vet att både många offer 
men också många förövare är med-
lemmar i kyrkan. Här tycker jag att det 
skulle finnas en god möjlighet för kyr-
kan att lyfta upp det här problemet, sä-
ger Inkinen.

Just mäns fysiska och psykiska tra-
kasserier mot kvinnor lyftes ju på bred 
front upp i samband med metoo-vå-
gen under hösten. Heli Inkinen var själv 
med och startade en Facebookgrupp där 
målsättningen var att lyfta fram trakas-
serier inom kyrkan. Inkinen själv har 
jobbat i den evangelisk-lutherska kyr-
kan i över 30 år.

Har du själv blivit utsatt för trakasserier 
inom kyrkan?
– Jag har klarat mig ganska bra och 
alla har sina egna sätt att handskas 
med det här. Jag har egentligen inte 
utsatts för verbala trakasserier utan 
det har mest handlat om män som nå-
gon gång blivit onödigt närgångna. För 
mig har det varit på den nivån att jag 
kunnat lägga det på ”humor-kontot”  
de flesta gångerna.

Jobbat med ledarskapsfrågor
Heli Inkinen jobbade i över 20 år vid 
domkapitlet vid Åbo ärkestift med bland 
annat fostran, konfirmand- och ung-
domsarbete men också mycket med ar-
betshandledning och ledarskap. Hon ser 

den typiskt maskulina ledarskapskultur 
som finns inom kyrkan som ett problem.

– Vi har en mycket hierarkisk och pa-
triarkal ledarstruktur inom kyrkan som 
är väldigt typiskt maskulin. Det här får 
männen med sig redan från militärti-
den för i armén är det här den beslut-
skultur som gäller och som också bör 
gälla. I militären behövs det hierarkiska 
ledarskapssystem för att det ska kun-
na fungera i krissituationer. Men inom 
kyrkan, och inom de flesta andra orga-
nisationer för den delen, befinner man 
sig normalt inte i krissituationer så i de 
lägena tycker jag att en sådan ledarstil 
fungerar dåligt. 

Inkinen skulle hellre se att man i 
större utsträckning tillämpade det hon 
kallar betjänande ledarskap och delta-
gande ledarskap. 

– Här handlar det mer om att man 
planerar och förverkligar gemensamt. 
Chefen har dock ansvar för att proces-

sen fungerar och att målen uppnås. 
Chefens uppgift är också att ta tillvara 
den kreativitet som finns inom en or-
ganisation. Och jag säger inte att det in-
te finns den här typen av ledarskap in-
om kyrkan i dag, men det kunde abso-
lut finnas mer av det, säger hon. 

– Framför allt borde vi komma bort 
från den straff- och utskällningskultur 
som traditionellt varit stark i finländskt 
ledarskap. Och bilden av chefen som en 
som ensam sitter på sitt rum och alls-
mäktigt tar alla beslut.

Skriftskolan inkörsport
Heli Inkinens väg in till kyrka och för-
samlingsliv är på inget sätt unik. Kon-
firmandtiden kom att bli väldigt av-
görande.

– Vi bodde i Sankt Karins men där 
hade man en sån princip att om det in-
te fanns plats i skriftskolan det år man 
fyllde femton så fick man vänta till föl-

heli inkinens 
föräldrar var 
finskspråkiga 
men hon stu-
derade själv i 
tiderna teologi på 
svenska vid Åbo 
Akademi där hon 
nu också under-
visar i organisa-
tion och ledning 
på enheten för 
företagsekonomi.

ÄRKEBISKOPSVAL. I en palett på 
fem ärkebiskopskandidater sticker 
Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. 
Hon konstaterar att det här är symp-
tomatiskt för den kyrka hon jobbat 
och verkat i i över 30 år. Och hon vill 
förändring. 
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TRE FRÅGOR 
TILL KANDIDATEN

Diakoni och 
mission går 
hand i hand
Biskoparnas uppgift är att 
slå vakt om kyrkans enhet. 
Vad är enligt din mening inte 
kompromissbart ens för en-
hetens skull?
Naturligtvis grundläggande sa-
ker som att vi tror på en tre-
enig Gud. För egen del är 
det också en otänkbar tan-
ke att vi skulle sluta viga kvin-
nor till prästyrket. Rent gene-
rellt tycker jag att vi borde bli 
bättre på att leva med att sa-
ker kan vara ”både och”, att 
det inte behöver vara ”anting-
en eller”. I synnerhet som lan-
det är stort och förhållande-
na kan se väldigt olika ut bero-
ende på om man befinner sig i 
Sodankylä eller Helsingfors. 

Nämn de tre största utma-
ningarna för den evangelisk-
lutherska kyrkan 2018 och 
framöver?
För det första borde vi lö-
sa vigselfrågan. För att vän-
da trenden och i stället få fler 
medlemmar till kyrkan bor-
de vi ha effektivare och mer 
utåtriktat arbete. Som jag ser 
det går det diakonala och det 
missionerande arbetet hand i 
hand. Det kan vara evangeli-
sering även om man inte sä-
ger ett ord.  

När du ser på din kyrka: Vad 
väcker glädje och hopp just 
nu?
Det väcker hopp att det fort-
farande döps barn i vår kyr-
ka. Och att människor vill va-
ra i kyrkan. För varje ålders-
grupp finns det verksamheter. 
Det inger också hopp att vi har 
råd att hjälpa också dem som 
inte hör till kyrkan. Det hop-
pas jag att vi har råd med ock-
så i framtiden och att dörrarna 
till kyrkan fortsätter vara öpp-
na för alla. 

jande år. Jag som var född sent på året 
hade varit tvungen att vänta, men då 
var det en kompis till mig som föreslog 
att vi skulle konfirmera oss i Nådendal 
i stället, berättar Heli Inkinen.

Jaakko Mäkelä hade tidigare varit 
missionär och jobbade som ungdoms-
präst i Nådendal. Han kom att spela en 
avgörande roll för Heli Inkinens tros-
utveckling.

– Det var under skriftskolan som jag 
kom till tro och insåg att det här med 
kristen tro handlar om att ha en per-
sonlig relation med Kristus.

Heli Inkinen kom inte från någon 
traditionellt ”kyrklig” familj, utan be-
tecknar familjens förhållande till kyr-
kan under uppväxtåren som ”typiskt 
finländskt”. 

– Mina morföräldrar bodde i Kym-
menedalen och när vi var där på som-
rarna brukade jag nog gå i sommarsön-
dagsskola, berättar Inkinen.

Hennes pappa kom i sin tur från Ka-
relen och Inkinen beskriver det som 
att hon har dels en karelsk och dels en 
åboländsk identitet. 

– Pappas syskon bodde också i Åbo 
och vi umgicks mycket med dem så på 
det viset blev det karelska inflytandet 
ganska starkt.

Delade ut traktat
Efter konfirmandtiden engagerade He-
li Inkinen sig i ungdomsarbetet i Sankt 
Karins församling. Hon var under ung-
domstiden med på allt från skriftskol-
läger till att dela ut traktat på lördags-
kvällarna på Åbos gator. Det senare fö-
rekom när hon under en kort tid var ak-
tiv inom Folkmissionen. Senare var hon 
också engagerad i Kansan Raamattuseu-
ra. Därifrån var steget inte långt till att 
börja studera teologi vid Åbo Akademi.

– Redan när jag började studera i slutet 
av 1970-talet behandlade kyrkomötet 

”Det var under 
skriftskolan som 
jag kom till per-
sonlig tro och 
insåg att det här 
med kristen tro 
handlar om att 
ha en person-
lig relation med 
Kristus.”
Heli Inkinen

frågan om kvinnopräster och det sades 
att processen kommer att bli kort och 
att vi som började studera då kommer 
att kunna prästviga oss när vi är färdiga.

Så gick det ändå inte utan det kom 
att dröja ända till år 1988 innan de för-
sta kvinnliga prästerna vigdes till tjänst. 
Heli Inkinen prästvigdes året därefter.

I en intervju inför biskopsvalet år 
2018 är det svårt att frångå frågan om 
huruvida kyrkan ska viga samkönade 
par eller inte. Heli Inkinens syn är klar.

– För det första tycker jag att det är 
olyckligt att vi kört fast i den här frå-
gan. Vi borde komma vidare. Vi har så 
många andra saker vi borde ta tag i. Och 
för det andra tycker jag att vi borde kun-
na leva med två olika teologier och sy-
ner på det här inom kyrkan.

– Det här är också mer en samhällelig 
fråga, inte en frälsningsfråga, vilket Ei-
la Helander också betonar i den utred-
ning hon gjorde till biskopsmötet gäl-

VAL AV 
ÄRKEBISKOP

8.2.2018

del 2/5

lande vigselfrågan. För egen del tycker 
jag att man kan motivera den här frå-
gan med Bibeln också för samkönade 
par. Varje människa är Guds avbild och 
om ett vuxet par som är konfirmerat 
vill gifta sig förstår jag inte varför man 
skulle neka dem den rätten, oberoen-
de av vilket kön de är.

Ärkebiskopen en profetisk röst
På den punkten delar Inkinen i stor ut-
sträckning nuvarande ärkebiskopen Ka-
ri Mäkinens syn. I övrigt gällande Kari 
Mäkinen tycker hon att han skött sig väl 
under sin tid som ärkebiskop.

– Jag uppskattar att han på många sätt 
varit som en profetisk röst i tiden likt 
profeterna i Gamla testamentet. I syn-
nerhet i samhällsdebatten i diskussio-
nerna om asylsökandes rättigheter har 
han varit en tydlig röst från kyrkan. Det 
uppskattar jag och det tycker jag är en 
viktig roll som ärkebiskopen har.
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Mer vardagsstöd än analys
BOK

Någon hatar oss igen

Författare: Sonja Ahlfors 
och Joanna Wingren
Illustratör: Johan Isaksson 
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2017

Först och främst: Det här är 
ingen renlärig och politiskt 
korrekt feministskrift, även 

om Sonja Ahlfors och Joan-
na Wingren till vardags utgör 
den feministiska och norm-
kritiska duon Blaue Frau. 
Någon hatar oss igen ska 
alltså inte läsas som en väl-
slipad stridsskrift. I stället 
är den en samling chatdis-
kussioner som Ahlfors och 
Wingren haft med varandra, 
publicerade som de går och 
står och illustrerade med Jo-
han Isakssons collage.

Chattarna publiceras ut-
an försök att knyta ihop den 
ena diskussionen med den 
andra och helt utan förkla-

rande kommentarer. Det 
känns autentiskt – inklusi-
ve skrivfel och autocorrect 
– om än inte alldeles lättna-
vigerat. Isakssons illustra-
tioner bidrar med den bryg-
ga som texterna behöver. Il-
lustrationerna leker inte bara 
med de teman som tas upp i 
texterna utan ramar också in 
dem till en helhet.

Skribenterna diskuterar 
högt och lågt i sina chattar – 
praktiska arrangemang kring 
Blaue Fraus projekt, var-
dagsliv och feminism. Of-

ta förs samtalen i en ganska 
raljerande ton, men det som 
höjer sig som en samman-
fattande känsla över bo-
ken är hur Sonja Ahlfors står 
på Joanna Wingrens sida och 
Joanna Wingren på Sonja 
Ahlfors. Det handlar om ett 
ständigt stöttande syster-
skap som genomsyrar he-
la boken. Det är systerska-
pet, det som verkar förbrylla 
en del människor som sna-
rare förväntat sig att de bå-
da kvinnorna ska konkurre-
ra på varandras bekostnad, 

och känslan av acceptans 
och ”bra nog” som bär bo-
ken. Korrekturläsaren i mig 
skulle vilja snygga till slag-
fel, stryka omtagningar och 
rätta i texten. I stället får jag 
andas lugnt och öva mig i 
att se Någon hatar oss igen 
som ett utsnitt ur livet här 
och nu. Inte en färdig pro-
dukt utan en pågående pro-
cess. En där man får söka 
stöd hos varandra när livet 
känns utmanande och kam-
pen övermäktig.

 ¶ erIka rönngård

birgitta sarelin och Ull-Britt Gustafsson-Pensar är väl 
förtrogna med Topelius psalmer. foto: Johan sandBerg

Han skrev 
psalmer för 
vanligt folk

Den 14 januari är det 200 år sedan 
Zacharias Topelius föddes. Hans för-
fattarskap uppmärksammas hela året 
på olika håll och i synnerhet i hans fö-
delsestad Nykarleby.

– Han var en mångsidig man och vi 
glömmer ofta att han var professor i 
historia, säger Birgitta Sarelin.

Sarelin är docent i praktisk teolo-
gi vid Åbo Akademi. Hon är medlem i 
den nationella delegationen för Tope-
lis 200-årsjubileum där hon ska lyfta 
fram hans psalmer.

I vår psalmbok från 1986 finns tret-
ton originalpsalmer av Topelius. Dess-
utom har han bearbetat eller översatt 
ytterligare sju. De mest kända är san-
nolikt julpsalmen Giv mig ej glans ej guld 
ej prakt (nummer 32) och skolpsalmen 
Sanningens Ande (322). Bägge finns också 
i den finska psalmboken samt i psalm-
böckerna i Sverige och Norge.

Sagotänket ingick också i psalmerna.
– Han tyckte att en psalm inte får va-

ra så högttravande att inte vanligt folk 
eller de äldre barnen förstår den.

De flesta av sina psalmer skrev Tope-
lius 1868 eller 1869. Många av dem har 
han dessutom bearbetat 1879. Det har 
att göra med att han vid de tidpunk-
terna satt i två olika psalmbokskom-
mittéer. Arbetet resulterade i den för-
sta finlandssvenska psalmboken 1886 
som ersatte 1695 års psalmbok från 
svenska tiden.

– Jag tror Topelius var ganska bekant 
med psalmboken innan han kallades till 
kommittén. Han hade benägenhet att 
skriva psalmer på samma sätt som man 
skriver visor. De var enkla och ganska 
lätta att lära sig. Han hade ett männis-
konära grepp. Det är fina psalmer som 
fortfarande finns kvar i psalmboken. To-
pelius skrev folkfromma psalmer, till 
skillnad från till exempel Johan Ludvig 
Runeberg vars psalmer är mer akade-

JUBILEUM. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacha-
rias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han 
inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom 
han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren 
för att inte störa.

TEXT: JOHAN SANDBERG

miska, säger filosofie magister Ull-Britt 
Gustafsson-Pensar. 

Hon var med i kommittén som ar-
betade fram den tredje finlandssven-
ska psalmboken 1986, vår nuvarande. 
Hon har bearbetat många av Topelius 
psalmer och texter.

Psalmboken väcker starka känslor
Strax efter att Topelius valdes in i den 
första psalmbokskommittén 1867 dog 
hans mamma. Det satte också prägel 
på hans psalmer.

– Den första kommittén var mycket 
gammaldags, säger Gustafsson-Pensar. 
Topelius var mycket yngre än de andra 
medlemmarna och han hade svårt att 
göra sig gällande. Men han fick med 
flera psalmer i förslaget 1868.

Psalmboksförslaget hade knappt 
kommit ur tryck innan det blev fö-
remål för skarp kritik av kommitté-
medlemmen, skalden och prästen Lars 
Stenbäck.

– Han riktade kritiken främst mot 
Topelius, som han ansåg hade en ut-
märkt formell kompetens för uppdra-
get. Stenbäck ansåg att han inte hade 
blivit delaktig av nådens nya liv och 
trons gudomliga gåva, säger Gustafs-
son-Pensar.

– Det är alltid strid kring psalmerna. 
På 1690-talet slogs man så att en blev 
sängliggande. Det är mycket känslor 
med, säger Sarelin.

– Jo, det var mycket känslor också i 
den kommittén som jag var med i, sä-
ger Gustafsson-Pensar.

Topelius skrev Gud i mina unga dagar 
(495) eftersom han ansåg att man åsi-
dosatt ungdomen. Men psalmen god-
kändes först i 1943 års psalmbok.

– Men det är stor skillnad på ordaly-
delsen i vår psalmbok och texten som 
kom ut postumt i Samlade skrifter. Psal-
men blev så kraftigt omarbetad och för-

kortad att man i dag inte är riktigt säker 
på vilka verser Topelius egentligen skri-
vit. De ifrågasatta verserna innehåller 
ändå väldigt mycket topelianskt stoff. 
Där finns både björken och fåglarna. Jag 
hoppas så småningom få klarhet i den 
frågan i landsarkivet i Åbo, säger Sarelin.

Vem som skrivit vad i 1868 års för-
slag kompliceras av att de flesta psal-
merna endast signerats med ett K, som 
i kommittén.

– Topelius ansåg att psalmerna inte är 
författarens, utan församlingens. Eta-
blerade namn som Martin Luther och 
Runeberg satte man ändå ut, men var-
ken Topelius eller Lina Sandell ansågs 
av allt att döma vara tillräckligt etable-
rade på den tiden, säger Sarelin.

Själv var Topelius särskilt förtjust i 
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Zacharias 
topelius vid 
sitt arbetsbord 
i Björkudden i 
Sibbo år 1897. 
Bilden till höger 
visar utkastet till 
”Giv mig ej glans, 
ej guld, ej prakt” 
som skrevs 1887. 
foton: museIver-
ket och natIo-
nalBIBlIoteket

Hur suckar du min själ (575). Det tyck-
er både Gustafsson-Pensar och Sare-
lin är lite märkligt.

– Psalmen handlar om den kristna 
människans hemlängtan och han var 
ändå en ung människa. I synnerhet i 
jämförelse med de andra i kommittén, 
säger Gustafsson-Pensar.

Gudsförtröstan genomsyrar allt
Som sina egna personliga favoriter bland 
Topelius psalmer nämner Gustafsson-
Pensar O att min Gud jag kunde lova (294) 
och Sarelin vårpsalmen Vak upp mitt 
hjärta prisa Gud (533).

Bägge är också välbekanta med San-
ningens Ande. Gustafsson-Pensar bear-
betade den både för den finlandssven-
ska och den svenska psalmboken.

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Döstädning light
Ett av de svenska nyorden 
från 2017 är döstäda. När 
man döstädar rensar man 

ut och sorterar 
sina personliga 
tillhörigheter 
för att bespa-
ra sina anhöri-
ga jobbet efter 
ens bortgång.

Längst bort i det mest 
otillgängliga hörnet på kall-
vinden har mappar och lådor 
med gamla dokument och 
andra grejer samlats un-
der åren. Eftersom huset har 
en stor kallvind har vi bara 
skuffat upp allt mera grejor.

Av olika orsaker mås-
te jag börja röja upp. Nåt 

jag skjutit upp i många år. 
Även om det kanske inte är 
en regelrätt döstädning så 
kommer barnen att tacka.

Här dyker många gam-
la minnen upp: Disketter-
na med drivsystemet MS-
DOS till vår första dator från 
början av 90-talet, map-
par med gamla räkningar 

och anteckningar från stu-
dietiden. Här finns årgång-
ar av MC-Nytt och Kame-
ralehti från 70-talet. Allt så-
dant kastar jag. En del lådor 
kastar jag utan att ens öpp-
na. Vad ska man göra med 
gamla brev?

Nåt tar jag ner för att visa 
familjens ungdomar: räkne-

stickan och bankboken som 
säger att jag fick cirka 1 200 
mark i månadslön 1979.

Men vissa saker kan jag 
bara inte kasta ännu: En re-
servdelskatalog till en Sun-
beam Talbot årsmodell 
1948, Se-tidningen från 
1968 med ett reportage från 
den sovjetiska invasionen 

av Prag, en inbunden år-
gång av Ungdomsvännen 
från 1920 och negativ som 
jag faktiskt saknat.

Men finns det nåt ord för 
att döstäda med tanke på 
därpåkommande generatio-
ner? För det mesta på vin-
den visar sig vara barnens 
grejer.

den så älskad. Jean Sibelius skrev me-
lodin tio år efter Topelius död. I psalm-
boken står det 1895, men melodin är 
från 1909. Sibelius skrev den som en 
solosång, den var inte tänkt att bli en 
allsång, säger Sarelin.

Den kristna tron kom också fram i 
Topelius sagor. 

– Det fanns hela tiden en gudsför-
tröstan som genomsyrade det han 
skrev. Också i Boken om vårt land och i 
Fältskärns berättelser, säger Sarelin. 

– Att hans sagor och berättelser blev 
så populära beror på att han på något 
sätt tilltalade kvinnorna. Mammorna 
fick en medfostrare i honom. Och bar-
nen tyckte om att hans sagor handlade 
om lite vilda pojkar som Bullerbasius, 
säger Gustafsson-Pensar.

– I vår psalmbok är bara första ver-
sen original. I de tre följande har jag 
bytt ut sådant som gjort psalmen till 
en skolpsalm. I Finland ses den som 
en typisk skolpsalm, men inte i Sve-
rige. Därför ville man i Sverige att jag 
skulle bearbeta också den första ver-
sen. De förstod inte att formuleringen 
salar syftar på skolsalar.

Sarelin har skrivit om psalmen i psalm-
lexikonet som kommer ut i Sverige.

– Där har jag tagit fram problema-
tiken med skolsalarna. Man slutade 
sjunga psalmer i skolorna i Sverige på 
sextiotalet men före det sjöng man San-
ningens Ande som ingångspsalm i sko-
lorna i både Finland och Sverige. Nu-
mera sjungs psalmer allt mera sällan i 
skolorna i Finland också. Sanningens An-

de har i regel sjungits då verksamhets-
året inleds vid Åbo Akademi. 

Giv mig ej glans skrev Topelius ett år 
efter att psalmboken 1886 kom ut. Följ-
aktligen kom den med först i 1943 års 
psalmbok.

– Men det är ingen psalm, utan en jul-
visa. Den skrevs för julfirandet i hem-
met och beskriver den borgerliga julen. 
Därför ingår granen och barnen i ring. 
Jesus eller barnet i krubban nämns över 
huvudtaget inte. Psalmen borde inte 
sjungas i kyrkan på julmorgonen utan 
den lämpar sig bäst som avslutning på 
julbönen när folk går hem till sitt jul-
firande, säger Sarelin.

Idag är det den av Topelius psalmer 
som sjungs mest i Sverige.

– Jag tror att det är melodin som gör 

Topelius
2018
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Konstruerat av AN
N
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Fyll i de ord som sökes på raderna A-V. Mots-
varande siffra i kombination med radens bokstav 
finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så 
att den första bokstaven på rad A motsvarar A48, 
den andra A10 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet 
bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rad-
erna A-V bildar psalmens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalm-
boken, men för att det ska vara klurigt kan det 
ibland hända att vi använder oss av en äldre ver-
sion av någon psalm. 

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 48 Vid 
Betlehem en vinternatt, vers 5, som börjar med 
orden ”För vise män som ridit långt”. Vinnare i 
förra Psalmväven är: Ulla Store, Karleby, Ulrika 
Backman, Nummela och Elisabet Granlund, Mun-
sala. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 
30.1.2018. 
Märk kuvertet ”Januari-psalmväv”. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

PSALMVÄVEN

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

Som börjar med orden:

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

A   Litet naturväsen     ___     ___     ___     ___     ___       
                                         48        10       97        113        6 

B   En kall period     ___     ___     ___     ___     ___       
                                    89        11        102      66        28        

C   Litet fartyg     ___     ___     ___      
                                29       82       54   

D   Som en liten ask     ___     ___     ___     ___  
                                          111       96       47        76

E   Skall bearbetas     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                       53        103     81         35        79       15    

F   Förvaltningsområde     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                               45        59       77         7         110       25       99       65

G   Prestation     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                              14        64        32        49       71       107  

H   Liknar både vätska och fast ämne     ___     ___     ___    
                                                                         34       95       62    

I   Mycket stor fågelbur     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                               68        98       16        85       22        50                    
 
J   Lyssnar till     ___     ___     ___     ___   
                             114       84       44         5  

K   Ägnade sig Ronjas far åt     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                                        72      109       51        13        83        31 

L   Mekanisk pilbåge     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            4        30        60       42       78       104      90        12

M   Begripa     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                          108      19        92        41         8        52

N   Utan slut     ___     ___     ___     ___     ___     ___            
                            100      18       67        87         73       58

O   Stank     ___     ___     ___     ___     ___    
                       20       61        101       40       91         

P   John, popmusiker     ___     ___     ___     ___     ___    
                                           63        26       75        39       21   

R   En rejäl smäll     ___     ___     ___     ___     ___   
                                    23       69        74       105      88    

S   Lätt vidbränd     ___     ___     ___     ___     ___   
                                   106       36       27       46         1    

T   Verksamhet för Outokumpu     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                              80       70       57        24        37       115       93         9        33

U  ”Lurvig” växtparasit     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                 2         55        17        38      112  
 
V   ”Det var den tappre löjtnant Zidén,
      Han hade sin egen sed,
      För fronten ville han gå allen”     ___     ___     ___     ___     ___  
                                                                  94       56        86       43        3 
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ÅBOLANDS PROSTERI 

 ¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 14.1 kl. 10: Högmässa i Pargas 
kyrka, Backström, Ollila.
On 17.1 kl. 18: Veckomässa i Par-
gas kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 14.1 kl. 11: Finskspråkig mässa i 
Nagu kyrka, Granström, Heikkilä.
Korpo kapellförsamling:
Sö 14.1 kl. 11: Gudstjänst i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 14.1 kl. 18: Gospelgudstjänst i 
Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.

 ¶ ÅBO
sö. 14.1: 
- kl 13: Högmässa med konfir-
mation, Domkyrkan. Kota-aho 
(pred) Bäck (lit), Öhman, Lempa, 
Danielsson. Barnhörna. Observera 
tiden!
- kl 16: Mässa, S:t Karins Kyrka. 
Mullo, Lempa. Kyrkkaffe
må. 15.1 kl 18: Diskussionsgrupp 
för unga vuxna, Aurelia
ons 17.1:  
- kl 10 Familjecafé, Papinholma 
förs.hem 
- kl 10.30 Anhörigvårdarcafé, 
Kvartersklubben 
- kl 13 Café Orchidé, Aurelia
to. 18.1 kl 9-11.30: Familjecafé, 
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI

 ¶ HAMMARLAND
2 sö efter trettondagen 14.1: 
Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson och Carl-
Micael Dan

 ¶ JOMALA
Sö 14.01 kl.11.00: Högmässa
To 18.01 kl.11.30: Sopplunch i 
Olofsgården

 ¶ MARIEHAMN
SÖ 14.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t 
Görans kyrka.
SÖ 14.01 kl. 15.00: Sinnesromässa 
kl. 15.00 i S:t Görans kyrka. Kaf-
feservering i  församlingshemmet 
från kl. 14.00.
TO 18.01 kl. 11.30: Lunchmässa i 
S:t Görans kyrka.
TO 18.01 kl. 12.00: Sopplunch i 
församlingshemmet. Pris: 5€ för 
pensionärer, 7€ för övriga.
Kyrktaxi mot beställning, tfn. 
19500.

 ¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 14.1 kl. 19.00: Kvälls-
mässa i Vårdö församlingshem. 
Carolina Lindström, Marina Sa-
pronova.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

 ¶ KORSNÄS
Sö 14.1 11.00: Gudstjänst i För-
samlingshemmet, Guy Kronqvist, 
Deseré Granholm.
On 17.1 13.00: Silvergruppen i För-
samlingshemmet. Filmvisning.
To. 18.01 kl.11.00: Sjömansmis-
sionen i Harrström, Andelsban-
ken. Obs. tiden! 

 ¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 12.1 kl 19: Ekumenisk böne-
samling i Kstads kyrka, Eklöf
FR 12.1 kl 19: Café Magasinet 
startar
LÖ 13.1 kl 18: Församlingsafton 
i Kstads förs.hem, Eva och Ove 
Gädda, Anders Österback, Olle 
Nilsson. Servering
SÖ 14.1 kl 10: Högmässa i Lfjärds 
kyrksal, Norrback, Juhani Marti-
kainen
SÖ 14.1 kl 12: Gudstjänst i Kstads 
kyrka, Norrback, Juhani Marti-
kainen
SÖ 14.1 kl 14: Gospelkören startar 
i Kstads förs.hem. Nya och gamla 
välkomna med!
MÅ 15.1 kl 19: Diskussionsgrupp 
för män startar i Kstads förs.hem
LÖ 20.1 kl 19: Årsmöte för SLEF:s 
Dagsmark avd i Dagsmark bö-
nehus
SÖ 21.1 kl 17: Årsmöte för SLEF:s 
Lfjärds avd i klubbrummet i 
Lfjärds förs.hem

 ¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 12.1 kl 10: Föräldra-barn grup-
pen börjar i Arken.
Lö 13.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta 
Maria ”Glädjen är på väg” kon-
sert med Tove Leppiniemi sång, 
Patrick Wingren piano, Rickard 
Slotte trumpet. Programblad vid 
dörren 10 euro.
Sö 14.1 kl 12: Gudstjänst Ingves-
gård, S.Lindén.
Må 15.1 kl 13: Slef:s avd. i 
Ö.Yttermark årsmöte i bönehuset.
Må 15.1 kl 13: Rangsby syförening 
startar i bykyrkan.
Må 15.1 kl 16.45: Finska juniorer 
startar i Arken.
Ti 16.1 kl 13: Junior börjar i Arken.
Ti 16.1 kl 18.30: Laudate inleder 
körövningar i Luthergården, 
S.Lindén.
On 17.1 kl 12: Vävstugan startar i 
Luthergården.
On 17.1 kl 17.30: Junior börjar i 
Arken.
On 17.1 kl 18: Kyrkans barntimme 
o junior börjar i Norrnäs bönehus.
On 17.1 kl 18: S:ta Marian kuoro 
inleder körövningar i förs.hem-
met, S.Lindén.
To 18.1 kl 13: Diakonisyföreningen 
startar i Seniorhuset.
To 18.1 kl 19: S:ta Maria försam-
lingskör inleder körövningar i förs.
hemmet, S.Lindén.
Övermark
Lö 13.1 kl 15: Gospelkören övar i 
kyrkan, Rosengård.
Sö 14.1 kl 10: Gudstjänst Lövdahl, 
Rosengård.
Ti 16.1 kl 12.45: Minior börjar i 
bönehuset.

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Ludvig Andersson 044 050 3020, ludvig.andersson@
kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

Talar i väder gör man när 
man svamlar. Uttrycket 
kommer från äldre över-
sättningar av Bibeln där 
Paulus i första Korinti-
erbrevet skriver att man 
fäster för stor vikt vid 
tungotalet.

”Om ni inte använder 
tungan till att tala begrip-
ligt, hur skall man då kun-
na uppfatta vad ni säger? 
Då talar ni ju ut i tomma 
luften.” (1 Kor. 14:9)

I äldre översättningar 
hette det ”tala i vädret” 
men i Bibel 2000 talar 
man i stället ut i tomma 
luften.

Källa: Bevingat.

I KLARSPRÅK

Herre, du är 
grunden för vå-
ra liv. Tack för allt 
du ger oss. I dig 
finns liv, glädje 
och kärlek. I dig 
får vi växa.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Camilla Ekholm.

828, 822, 932, 
227 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Jesus inleder sin verksamhet
På söndag firar vi andra söndagen efter trettondagen.
Samtidigt tar kyrkoåret ett rejält kliv från Jesus barn-
dom till den tid när han inledde sin offentliga verk-
samhet och började samla människor omkring sig för 
att se Guds gärningar.

OM HELGEN LUST ATT

- NÄR ER
FÖRSAMLING HAR
NÅGOT EXTRA PÅ GÅNG?

VARA MITT I

SMÖR
ÖGAT

Platsen i högerkrysset 
ger annonsören synlig-
het i hela landet, fri ut-
formning och fyrfärg i 
storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive 
moms! 

Gäller endast församlings- 
och kyrkligt relaterade 
annonser.

2 X 55 / PRIS 150 ¤

”Tiden är inne, 
Guds rike är nära.”

Läs mera i Mark. 1:14–15.

”Vi får säga pappa 
i kyrkan.”

Nattvardsmässa på 
barnens språk sö 14.1 
kl. 10 i Esse.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
12–18.1

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 62:1–3

ANDRA LÄSNINGEN
Tit. 1:1–3

EVANGELIUM
Luk. 4:16–21 
eller Mark. 1:14–15

Andra söndagen efter 
trettondagen. Temat är 
”Jesus uppenbarar sin 
gudomliga kraft”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN CAMILLA EKHOLM

foto: markus ekholm 

ibland Finns det stunder i livet då allt för-
ändras. Då du ser eller förstår något du 
inte sett eller förstått förut. Det kan vara 
något som smärtar och är svårt men som 
kanske hjälper dig att växa. Det kan ock-
så vara något positivt och stort som gör 
att ditt liv, det du sätter din tro till och det 
som du ser som meningen med livet, för-
ändras för alltid.

För människorna som var tillsammans 
med Jesus på bröllopsfest skedde en över-
raskning som blev till en förändring som i 
slutändan kom att förändra och rädda allt. 
Jesus gick från att vara barnet som Gud 
sänt, till att vara den vuxne med ett upp-
drag som kom att bli större än någon an-
nans. På bröllopsfesten förvandlade Je-
sus vatten till vin. Han gjorde sitt första 
under. Efter det undret blev det flera. Det 
blev under och människomöten som för-

vandlade, upprättade och helade.
Ibland när vi tvivlar kan det kännas som 

att man bara ser en del, kanske ryggen, av 
trösten, sanningen, livets mening. Samti-
digt anar vi i tvivlet ofta ändå en närva-
ro. Djupt i vårt inre finns en Gudslängtan 
planterad. Vi vet bara inte alltid att det är 
den som är där. Söndagens bibeltexter vi-
sar på att Gud kom till alla som tvivlar, till 
alla som famlar, till alla som längtar. På 
bröllopsfesten låter han för första gången 
oss se lite mera av vem han är. I slutän-
dan kom han att förvandla och frälsa vå-
ra liv. Han visade sig vara livets källa! Den 
källan får vi dricka av när strupen snärjer 
åt, det vattnet får vi ta i våra kupade hän-
der och ge vidare och säga: Drick, jag har 
något att berätta, det finns en man som 
heter Jesus ...

 ¶ camIlla ekholm

Camilla Ekholm är kaplan i Sibbo svenska församling.

I dag hoppas hon på en sagovinter med sol och fina skid-
spår och ljus och hopp hos var och en som längtar.
 
Hennes tips: Livet kan vara stora händelser som omvandlar 
och förändrar. Livet är också väldigt mycket vardag. Hur ser 
du i din vardag tecken på Guds närvaro och kraft? Hur blir du 
buren? Hur förändrar det dig?

Livsomvälvande förändring
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To 18.1 kl 13: Övermarkkören övar 
i förs.hemmet, nya och gamla 
sångare välkomna med. Lättare 
repertoar, Rosengård.
Fr 19.1 kl 18.30: Karasamling i förs.
hemmet.
Pörtom
To 11.1 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.hemmet.
Sö 14.1 kl 18: Gudstjänst Lövdahl, 
S.Lindén.
Må 15.1 kl 12.45: Minior börjar i 
förs.hemmet.
Må 15.1 kl 18: Varblagruppen 
samlas i förs.hemmet.
Fr 19.1 kl 18: Cafékväll för kvinnor i 
förs.hemmet, gäst: Birgitta Eklund.

KORSHOLMS PROSTERI

 ¶ BERGÖ
Sö 14.1 kl. 14: Gudstjänst, Björk-
lund, Erica Nygård.
Församlingspastor Cay-Håkan 
Englund har semester 8-16.1. Vi-
karie är kyrkoherde Mats Björk-
lund (050-4104226).

 ¶ KORSHOLM
Sön 14.1: 
kl 10 Gudstjänst: i Korsholms 
kyrka. Lindblom och Westerlund.
kl 12 Högmässa: i Smedsby 
församlingsgård. Lindblom och 
Westerlund
Må 15.1:
kl 13 Pensionärskrets: i Jungsbo i 
Jungsund.
kl 13 Missionssyföreningen: i 
Smedsby församl.gård.
Ons 17.1:
kl 9.30 start Öppna Familjegrup-
pen i Tölby: (udda veckor)
Fre 19.1:
kl 9.30 start Öppna Familjegrup-
pen i Smedsby: (varje vecka)

 ¶ KVEVLAX
Sö 14.1 kl 10: Gudstjänst, Store, 
Andrén.
Ons 17.1 kl 10: Föräldra-barngrupp 
i ds
To 18.1 kl 10: Mammalådstillverk-
ning i konf.rum.

 ¶ MALAX
SÖ 14.1 kl. 10: Gudstjänst i KH. 
Tornberg, Lax.

SÖ 14.1 kl. 12: Finsk Högmässa i 
KH. Tornberg, Lax.

 ¶ PETALAX
Barnkörens första övning efter 
jullovet: fr 12.1 kl. 12.15 i skolan.
Gudstjänst: sö 14.1 kl. 11. Björk-
lund, Brunell.

 ¶ REPLOT
Sö 14.1 kl. 10: Högmässa i Replot. 
Kaski, Sten.

 ¶ SOLF
Fr 12.1. kl 12.15: Barnkören Sol-
fångarna övar i skolans musiksal.
Lö 13.1. kl 11-14: Lovisas mis-
sionsstuga är öppen.
Sö 14.1. kl 10: Högmässa, Audas-
Willman, Wargh.
Må 15.1. kl 12.30: junior i präst-
gården.
On 17.1. kl 13: Pensionärssamling 
i förs.hemmet, Henrik Fågelbärj 
berättar om statyer och minnes-
märken i nejden.
On 17.1. kl 14.30: Chill på präst-
gårdsvinden.

 ¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Hänninen, 
Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Kela, 
Ristolainen.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl 11 Lundström, 
Rainer Holmgård.
SUNDOM KYRKA
Ekumenisk gudstjänst: sö kl 18 
Lindblom, Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

 ¶ ESSE
Sö 14.1 kl. 10: Nattvardsmässan 
Vi får säga pappa i kyrkan, Björk, 
S Gunell, L Eriksson m.fl. En natt-
vardsmässa på barnens språk.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
- kl. 18: Kvällspredikan i Ytteresse 
bönehus, Tore Jungerstam.
Må 15.1 kl. 14: Syföreningen i Es-
sehemmet.
Ti 16.1 kl. 9.30: Terminsstart för 
föräldra-barn i Ytteresse böne-

hus, Jessica Holmström.
- kl. 16.45-18: Terminsstart för 
Pop-klubben i Ytteresse bönehus, 
Öhland m.fl.
- kl. 18.30: Symöte i Ytteresse 
bönehus.
- kl. 18.45-20: Terminsstart för 
Tweenies i församlingshemmet, 
Öhland m.fl.
On 17.1 kl. 14.30: Missionsgrupp i 
Bäckby skola.
To 18.1 kl. 9.30: Terminsstart för 
föräldra-barn i församlingshem-
met, Jessica Holmström.
- kl. 15.30: Musikverkstadens 
terminsstart i Achreniussalen, 
Häger, Gunell.
Lö 20.1 kl. 9-11: Kvinnofrukost 
i Achreniussalen, Eva Gädda, 
”Kvinna i Afrika”. Anm. senast 12.1 
till 0403100458.
On 24.1 kl. 12: Lunch för dagle-
diga, gäst Markus Ventin. Anm. 
senast 19.1 till 0403100458.
Församlingskören inleder termi-
nen on 24.1 kl. 18.

 ¶ JAKOBSTAD
FR 12.1 kl. 18.30: En samling 
kring sorgen med författaren och 
teologen Patrik Hagman i FC. Ett 
samtal om förlust, förändring och 
tacksamhetens märkliga kraft. 
Servering.
FR 12.1 kl. 19.00: In da house i 
Församlingscentrets ungdomsut-
rymme, Wikblad.
SÖ 14.1 kl. 10.30: Söndagsskola 
med små och stora i Församlings-
centret. Lunch.
SÖ 14.1 kl. 12.00: Mässa i Jakob-
stads kyrka, Turpeinen, Salo, Öst-
man, sång Alasdair Pollock.
SÖ 14.1 kl. 15.00: Sammankomst 
i Skutnäs bönehus, Olavi Fors-
backa. Kaffeservering.
SÖ 14.1 kl. 17.00: Fokus i För-
samlingscentret. Bibelstudium 
”Apostlagärningarna del 1. Guds 
dynamit!”, Salo. Sång Fanny 
Sjölind.
MÅ 15.1 kl. 13.30: Mariahemmets 
syförening i FC, Anderssén-Löf.
ON 17.1 kl. 19.00: Männens sam-
talsgrupp i Bonäs församlings-
stuga.
TO 18.1 kl. 18.00: SLEF:s årsmöte i 
Församlingscentret.

TO 18.1 kl. 18.00: Missionskväll 
i FC, församlingens missionärer 
Christina och Andrey Heikkilä, 
Sandströ. Servering och lotteri.

 ¶ KRONOBY
Fr 12.1 kl 13.15 Barnkören: övar 
i fh
17.30 Sportdax: i idr.h.
Lö 13.1 kl 19.00 Ungdomssam-
ling: i fh
Sö 14.1 kl 10.00 Gudstjänst: i 
kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén. 
Vaktmästarparet Strandvall 
avtackas och nya vaktmästarn 
Valter Kangas välsignas till tjänst. 
Utdelning av förtjänsttecken. 
Kyrkkaffe.
13.00 Läsmöte: på Torgare, 
Torgare-Spikas-Harabacka läslag. 
Värdar konfirmandföräldrarna
Ti 16.1 kl 19.00 Batas bönegrupp: 
i fh 
On 17.1 kl 13.00 Missionssyfören-
ingarnas gemensamma start: i fh, 
Krokfors
19.00 Läsmöte: hos Berit och Ola 
Haga, Holmans läslag 

 ¶ LARSMO
To 11.1 kl. 18.30 Kvinnocafe: i 
Holm bönehus. Machol l´ Adonai 
medverkar.
Fre 12.1 kl. 20 Öppet hus: ter-
minsstart i Xodus, för ungdomar.
Sö 14.1 kl. 10 Högmässa: Lassila, 
Hannes Uunila, sång Anna-Lena 
Anderssén och Marina Rintamäki. 
Kyrkvärd: Finholm.
Må 15.1 kl. 12 Syförening: i mis-
sionsstugan i Bosund.
Ti 16.1 kl. 13.30 Terminsstart: för 
syföreningen i Västerby bönehus.
Ons 17.1 kl. 13 Terminsstart: för 
syföreningen i Furugården.
- kl. 18 Skolning för unga ledare: i 
Xodus.
To 18.1 kl. 14 Nattvard vid Sand-
lunden: (Obs tiden), Lassila.

 ¶ NEDERVETIL
SÖ 14.1 kl. 10.00: Högmässa i fh, 
Store.
SÖ 14.1 kl. 11.00: Gudstjänstgrup-
perna samlas till planering efter 
högmässan.
MÅ 15.1 kl. 19.00: Bön i fh.
ON 17.1 kl. 13.00: Symöte i fh.

 ¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: kyrkan, Ed-
man
Må kl 18 Kenyamissionen: fh
Ti kl 13 FMS mission: fh
-kl 18.30 Bibelsits: fh, Borgmäs-
tars
On kl 15 Skriftskola: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
Fr 19.1 kl 19 Lovsång o förbön: fh, 
gäst Christina Harald
MUNSALA
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, 
Ringwall, Karl-Erik Wikström
-kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax 
baptistkyrka, gäst Markus Pet-
tersson. Vårplanering kl 16.30.
Tornagentstart: on 17.1 kl 12.30 fh, 
to 18.1 kl 12.15 Hirvlax skola
Fr 19.1 kl 11 Fredagslunch: fh, gäst 
Per Vestlin
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: Östman, 
Lönnqvist, Karl-Erik Wikström
Må kl 10-12.30 Föräldra-barn 
gruppen: startar i fh, varje må
Ti kl 18.30 Naisryhmä: fh
Källan: har flyttat till Åkervägen 
4, öppet lö kl 10-12 fr.o.m. 20.1. 
Ingen försäljning, endast mottagn. 
av hela o rena kläder, skor m.m.

 ¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 12.1 kl 14: Andakt i Pedersheim, 
Eklund, Pandey
Fr 12.1 kl 20: Ungdomssamling 
Night Café i Kyrkhemmet i Bennäs
Sö 14.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Häggblom, Sandstedt-Granvik
Sö 14.1 kl 10.30: Söndagsskolan i 
Forsby startar vårterminen
Må 15.1 kl 13.30: Andakt i Flyngär-
dets pensionärshem, Eklund
Ti 16.1 kl 9.30: Karakaffe i Kyrk-
hemmet i Bennäs startar vårter-
minen
On 17.1 kl 9.30-11.30: Familje-
klubbarna startar i Bulderbacka-
gården i Sandsund, Kyrkhemmet i 
Bennäs, Kållby församlingssal och 
Lepplax bykyrka
Häftisklubbarna: startar vecka 
3, samma tider och platser som 
hösten, se webbsidan pedersore-
forsamling.fi

 ¶ PURMO
Fr 12.1 kl. 18.30: Ungdomssamling 
i Lyjo, Kanckos.
Sö 14.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sandström.
Må 15.1 kl. 9.30: Familjeklubbens 
terminsstart i kyrkhemmet.
Ti 16.1 kl. 15: Häftisklubbens ter-
minsstart i kyrkhemmet.
To 18.1 kl. 9.30: Torsdagsbön i 
prästgården, terminsstart.
Söndagsskolan: startar sö 21.1 kl. 
10 i kyrkhemmet. Skatten. Vill du 
vara med som söndagsskolledare 
på vårterminen? Kontakta Nata-
scha, 0403100463.

 ¶ TERJÄRV
SÖ 14.1: 
- kl 10 Gudstjänst i förs.h, Sebas-
tian Widjeskog, Stefan Lönnquist. 
- kl 10 startar Söndagsskolan i 
förs.h. 
MÅ 15.1 kl 19: Karasamling i förs.h, 
Jan Nygård medv. 
TI 16.1 kl 18: Finsk planering i 
förs.h. Välkomna!
ON 17.1 kl 19: startar kyrkokören, 
förs.h
TO 18.1: 
- kl 12.15 startar barnkören i Ter-
järv skola 
- kl 18 startar juniorkören i förs.h

REGION 2

DOMPROSTERIET

BORGÅ
SÖ 14.1 KL. 10: GUDSTJÄNST i S:t Olofs 
kapell, Pellinge, Erik Vikström, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan, 
Lindgård, Wilén, Wiksten-Rönnbacka, 
lägerdeltagare, färdtjänst
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA i Lilla kyrkan, 
Smeds, Evening Mess
Fr 19.1 BORGÅ ORATORIEKÖR: börjar 
öva i finska församlingshemmet kl. 18-
21, lö 10.30-16.30, därefter ti kl. 18-21.
To 18.1 kl. 18.30, 19.1 och 20.1 kl. 19: 
EKUMENISKA BÖNEVECKAN i Filadel-
fiakyrkan. Huvudtalare pingstpastorn 
Patrik Hellström.
Lö 20.1 kl. 16 KRISTEN I EN SEKULÄR 
TID: paneldebatt lö 20.1 kl. 16. Värd 
Eisentraut-Söderström. Församlings-
pastor Yvonne Terlinden, ledarskribent 
Jan-Erik Andelin och flygkapten/ för-
samlingsaktiv Stefan Vikström samtalar 
om kristen tro i vår tid, under ledning av 
förläggaren Tomas von Martens. Frivil-
lig serveringsavgift till Diakonifonden / 
Flyktingarbetet i Borgå

LAPPTRÄSK
sö 14.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, SL, 
SuLö, JE. Kyrkkaffe i Lilla kyrkan

LILJENDAL
lö 13.1 kl. 10.30: Nappeklubb för 3-6 
åringar i Mariagården, EL
lö 13.1 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 14.1 kl. 10: Högmässa i kapellet, 
SuLö, SL, JE
to 18.1 kl. 12: Pysselklubben för åk 3-4, 
för anmälda, EL
På kommande: 19.1 kl. 10-12 Öppet café 
för alla åldrar i Mariagården

LOVISA
Sö 14.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Blom, 
S af Hällström
Sö 14.1 kl. 14: Sommar- och vinter-
skriftskolans lektion i församlingsgården
Må 15.1 kl. 14.30: Bisagruppen i Vesper-
hemmet,  Luk 3-4
Ti 16.1 kl. 11-13: En Euros Café i försam-
lingshemmet
To 18.1 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva

PERNÅ
Sö 14.1: 
- kl. 10 Högmässa i kyrkan. Lemberg, 
Kalliokoski.
Verksamheten för barn och familjer 
börjar vecka 3. Se församlingens 
hemsidor.

SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbosven-
skaforsamling.fi
Fr 12.1 kl. 9.30: KakaoClubben i Kyrko-
by församlingshem. För föräldrar och 
barn som är hemma under dagarna 
och vill träffa andra i samma livssitua-
tion. Terminsstart. Isabella Munck och 
Milja Westerlund.
Fr 12.1 kl. 10.30: Kaffekören i Prästgår-
den. En kör för daglediga som gillar att 
sjunga och träffas över en kopp kaffe 
med dopp. Terminsstart, nya sångare 
välkomna! Mauriz Brunell.
Sö 14.1 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. 
Skriftskolans startsöndag för juni 
1-lägret. Helene Liljeström, Brunell.
Må 15.1 kl: 18: Kyrkokören i Kyrkoby 
församlingshem. Terminsstart. Brunell.
On 17.1 kl. 12: Sjueroslunch i Kyrkoby 
församlingshem. Lunch för daglediga 
på udda veckors onsdagar. Termins-
start.
To 18.1 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet i 
Prästgården. En grupp för dig som vill 
samtala om vår kristna tro i dagens 
värld. Gruppen är till för kvinnor i alla 
åldrar.  Vi träffas en gång i månaden. 
Terminsstart. Katja Korpi.

HELSINGFORS PROSTERI

JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 12.1
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. För barn över 
1 år. Hollmérus. 
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergs-
salen, Högbergsgatan 10 E. Välkommen 
på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 14.1 2 söndagen efter trettondagen
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Terho, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 12.1 Hans Växby, Vanda Sö 14.1 9.03 Ett 
ord om helgen Må 15.10 Monika Winberg-
Nikkola, Nådendal Ti 16.1 Tomas Ray, Hel-
singfors Ons 17.1 Mikael Paul, Grankulla To 
18.1 Henna Liljeström, Borgå.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 12.1 Janne Kütimaa, Tallinn Sö 14.1 Jesus 
uppenbarar sin gudomliga kraft. Textläsa-
re: Eva och Ingemar Johansson. Producent: 
Hedvig Långbacka. Må 15.1 Johan Eklöf, 
Lappfjärd (repris) Ti 16.1 Maria Westerling, 
Helsingfors Ons 17.1 Henrik Nymalm, Borgå 
To 18.1 Daniel Rönnqvist, Vasa.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 14.1. Gospelgudstjänst med Sionför-
samlingen i Vasa. Predikant: Anders Olin. 
Mötesledare: Lilian Lytz. Körledare: Emma 
Wallin-Flottorp. Kör: Wasa Gospel. Mu-
siker: Mattias Björkholm, piano, Marcus 
Björkholm, trummor, Egon Veevo, bas, 
Rabbe Franzén, gitarr. Gudstjänsten sän-
des i Yle Fem 12.11.2017.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

foto: pIXaBaY
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mis i SvH
Ons 17.1 kl 18.30: A-män bastukväll i 
Ilkko. Skjuts kl. 18 från Gamla kyrkan.

VANDA
FR 12.1  kl. 9.30: Barnens kyrkostund, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell
SÖ 14.1 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 14.1 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Myr-
backa kyrka/S:t Martins kapell, A. Paa-
vola, A. Ekberg
TI 16.1 kl. 13-17:  Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 17.1 kl. 9.30-12: Familjecafé i sam-
arbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13, 
Myrbacka
ON 17.1 kl. 12: ViAnda-körens termins-
start, Helsinggård, Konungsv. 2. Nya och 
gamla sångare är hjärtligt välkomna!
ON 17.1 kl. 13-17:  Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 17.1 kl. 18: Ungdomskväll i Bagarstu-
gan, Kurirv. 1
Sällskaps- och brädspelskvällar: ons, i 
regel jämna veckor kl.18 i församlingens 
utrymmen, Vallmov. 5 A, 2 vån.

RASEBORGS PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 14.1:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve, 
Nygård.
-kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka. Ten-
honen, Lindroos.
-kl. 16 Ung gudstjänst: Ekenäs kyrka. 
Utdelning av biblar till konfirmanderna. 
Flera medv.
-kl. 18 Kvällsmässa: Snappertuna kyrka. 
Tenhonen, Nygård.
To 18.1:
-kl. 18.30 Allkristen bönekväll: Ekenäs 
kyrka. Servering. Arr. i samarbete med 
metodistförs., missionskyrkan, ortodoxa 
förs. och Betesda church.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Fre 12.1:
-  kl 18.00 Israeliska danser: Försam-
lingshemmets bottenvåning. Vårtermi-
nen startar, i fortsättningen varannan 
fredag t.o.m 18.5. Främst ringdanser, 
passar för de flesta - nya dansare väl-
komna med! Ledare: Viveca Unnérus 
(tel. 044-521 8221).
Sö 14.1:
- kl 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. 
Tom Hellsten, Marianne Gustafsson 
Burgmann. Efter mässan kaffe på Ro-
senberg.
Må 15.1:
- kl 18.30 Bibelkväll: Prästgården. Tom 
Hellsten.
- kl 16.00-20.00 Öppet hus: ungdoms-
huset. LA.
Tis 16.1:
- kl 16.30 Musikstund (tvåspråkig) för 
3-5 åringar startar: Församlingshem-
mets bottenvåning. Marina Högström 
(ledande barnledare), Jens Rosenqvist 
(musikledare). Ej förhandsanmälan, till-
läggsinformation: tel 050-3839263)
To 18.1:
- kl 9.00 Ekumenisk bön: Vårberga, 
Storkyrkovägen 48, Ingå.
-  kl 9.30-11.30 Familjecafé: För-
samlingshemmets källarvåning. Karin 
Eklund.
- kl 13.00 Församlingsträff: Prästgår-
den. Annette Taipalus, Tom Hellsten.
Mera information: www.ingaforsam-
ling.fi

KARIS-POJO
Högmässa, sö 14.1: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo
Gudstjänst, sö 14.1: 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Bönedag, to 18.1: 
kl. 9-18 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

Busck-Nielsen, Heikel-Nyberg, Alm-
qvist. Kyrkkaffe. 
Må 15.1
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan, Hög-
bergsgatan 10, gatunivån. Grupp 1(ca 
8–15 mån.) kl. 10, grupp 2 (ca 2-8 mån.) 
kl. 11. Servering från kl. 10.30. Hollmérus.
kl. 12-13: Diakonilunch i S: t Jacob. 3€. 
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman. 
Sanitärsgatan 4-6. Stefan Djupsjöbacka.
Kl. 17: Terminsstart för kantelegrupp 
för 5-6-åringar. Kvarnbergsbrinken 2. 
Hollmérus.
kl. 18.30–20: Samtalsgruppen Bibel, 
tro och tvivel. Plats: Hörnan. Korkman, 
Lindström, Frände.
Ti 16.1
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med 
Santeri Siimes
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0-3-åringar i Bokvillan, Tavastvägen 
125. Hollmérus.
kl. 17.30: Andakt i Seniorhuset på 
Drumsö. Terho
kl. 18: Flerspråkig taizémässa i Johan-
neskyrkans krypta. Heikel-Nyberg, 
Almqvist, Böckerman.
On 17.1
kl. 14–15.30: Diakoniträffen med i S:t 
Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 14–15.30: Samtalsgruppen Sjötorpet. 
Johannessalen, Högbergsgatan 10 D.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
To 18.1
kl. 10- 11.30: Musiklek för 0-3-åringar 
i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 2. Holl-
mérus
kl. 18: Kristen meditation i Johanneskyr-
kans krypta.
Middagsbön i Johanneskyrkans krypta 
måndag, tisdag, onsdag och fredag 
kl. 12.

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
Sö 14.1 kl. 10: Högmässa, Johan Hallvar, 
Mimi Sundroos.
Ti 16.1 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar 
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sun-
droos, 040-5840296.
On 17.1 kl. 8.30: Morgonmässa, Juho 
Kankare
On 17.1 kl. 15-18: Öppet hus för ung-
domar.
On 17.1 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 vån), 
Mimi Sundroos.
On 17.1 kl. 16.45-18: Text & Tro, Vi sam-
las inför följande söndags mässa runt 
psalmerna och texterna i Olavussalen i 
nedre våningen. Juho Kankare & kantorn
On 17.1 kl. 18: MU-mässa, kort mässa 
med bönevandring. Ungdomar medver-
kar. Kyrkfika efteråt.
To 18.1 kl. 9.30-12: Familjeklubben i 
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Ma-
rianne Bergström
To 18.1 kl. 13-14.30: Torsdagsträffen, 
Johan Hallvar. En grupp för Dig som vill 
ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering, 3 €.

PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 12.1
kl. 18 Ungdomssamling: Vi träffas i Ha-
gasalen. Mer info på http://petrusyouth.
fi och @petrusyouth på Instagram
Lö 13.1
kl. 9.30 Långfrukost: Kom och njut av 
en härlig lördagsförmiddag på Café 
Torpet. Frukost får du för 11,50€/6,50€ 
och Torpet hittar du på Köpingsv. 48. Kl. 
9.30-13. Välkommen!
kl. 9.30 Familjefrukost: En skön lör-
dagsmorgon för alla barnfamiljer. God 
frukost, goda samtal och massor av 
leksaker. Hagasalen, Vesperv. 12
Sö 14.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: 
Tegels. 6. Ronny Thylin, Peter Hilli. Sön-
dagsskla. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka: 
Brofogdev. 12. Ronny Thylin, Peter Hilli. 
Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls: Södra Haga kyrka, Ves-
perv. 12
kl. 16.30 Barnkyrka: För barn i åldern 
3-7 år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. 
Katrin Björklund kontaktperson
kl. 16.30 CoolKids: För alla i åldern 8-13 
år. Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Katrin 
Björklund kontaktperson
kl. 18 Topelius 200 år: Psalmkväll med 
Zacharias Topelius skrivna psalmer. 
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15
Må 15.1
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje måndag i Malms kyrka, Kommu-
nalv. 1. Pia Lindholm

kl. 18 Rotad i Ordet: ”Denne är min äls-
kade Son, i vilken jag har behag.” Henrik 
Perret. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. 
Nästa datum är 19.2
Ti 16.1
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lov-
sång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, 
Vesperv. 12. Medverkande är lärjunga-
skolan Transform
Ons 17.1
kl. 11 Familjecafé: Kom på 
lunch&lekstund till Café Torpet varje 
onsdag. Katrin Björklund 
kl. 12.30 Månadslunch: Lunch och an-
dakt. Vi träffas i Hagasalen, Vesperv. 12. 
Anmälan senast fredag 15.1 till kansliet, 
tel 09-2340 7100 eller diakonissan 
Bodil Sandell tel 09-2340 7227, 050-
3803925 
To 18.1
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, Brofog-
dev. 12. Peter Hilli
Fre 19.1
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig stund för 
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås. 
Varje fredag. Hagasalen, Vesperv. 12. 
Katrin Björklund
Övrigt
Lö 20.1 
kl.10 Petra-café: Frukost för kvinnor. 
Lyxiga smaker, inspirerande gäster, 
trevlig gemenskap. Café Torpet, Kö-
pingsv. 48 
Lö 27.1 
kl.10 Missionsbrunch: Kom med och hör 
Petrus egna ungdomsledare Ida-Marie 
Skogvik berätta om sin missionspraktik i 
Jerusalem. Kl.10 i Månsas kyrka. Anmä-
lan till kansliet senast 25.1
2-4.2 Disciple18 – Grow: Årets konfe-
rens är en erfarenhet du inte vill missa! 
Grow hålls i Munkshöjdens kyrka, Rau-
mov. 3. Mera info på www.disciple.fi/sv/

HELSINGFORS PROSTERI
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig 
som behöver ett lyssnande öra. De 
jourhavande är utbildade frivilliga eller 
kyrkligt anställda med tystnadsplikt. 
Samtalstjänsten består av chatt, brev- 
och telefonjour. Chattjouren är öppen 
må-to kl. 18-20 och finns på adressen 
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens 
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet 
+358400221190) och du kan ringa varje 
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva 
ett handskrivet brev till Kyrkans brev-
jour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar 
inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen: 
Familjerådgivningen erbjuder helsing-
forsare professionell samtalshjälp vid 
problem i parrelationen och i krissitua-
tioner. Vi samtalar med dig om frågor 
som berör parrelationen, familjen och 
dig. Du kan komma ensam, med din 
partner eller med andra familjemedlem-
mar. Samtalen med mottagningssekre-
terarna och familjerådgivarna kostar inte 
något och är konfidentiella. Samtalen 
förutsätter inte att du är medlem i kyr-
kan. 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 14.1. um 11 Uhr: Musikalischer Got-
tesdienst zum Neujahr (Matti Fischer 
und Hans-Christian Beutel)

OLAUS PETRI
Lö 13.1 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikan-
dakt. Markku Heikinheimo, orgel.
Sö 14.1 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof Ahl-
fors, Hanna Laakkonen-Yang.
On 17.1 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi 
Isaksson leder.
To 18.1 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi 
Isaksson leder.
To 18.1 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). Sussi 
Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

ESBO
Högmässor sö 14.1: 
Esbo domkyrka kl. 12.15, Ahlbeck, Kron-
lund. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
Hagalunds kyrka kl. 12, Jäntti, Malmgren. 
Furahakören medverkar. Kyrkkaffe.
Dagklubbar och miniorklubbar: start 
vecka 2.
Familjeklubbar för föräldrar med små-
barn startar: Imse-Vimseklubben i 
Mattby kapell to 11.1 kl. 9.30-11.30, Sång 
och lek i Sökö kapell ti 16.1 kl.  9.30-
11.30, Familjeklubben i Köklax kapell on 
17.1 kl. 9.30–11.30. Vi träffas varje vecka. 

Ingen förhandsanmälan, ingen avgift. 
Välkommen!
Samlingar för seniorer och daglediga: 
start vecka 4–5.
Utbildningsdag för frivilliga: Mataskärs 
lägercentrum lö. 27.1 kl. 10–15.  Är du 
intresserad av eller redan aktiv inom fri-
villigarbetet i Esbo svenska församling, 
med tonvikt på gudstjänsten (textläs-
ning, kyrkvärd, kaffevärd, nattvardsas-
sistent) eller som besöksvän på sjukhus 
och vårdinrättningar? Kom med på vår 
utbildnings- och inspirationsdag! Maria 
Sten, sakkunnig på Kyrkans central för 
det svenska arbetet, går närmare in på 
vad det innebär att vara frivillig just i 
församlingen. Lunch + kaffe serveras, 
utbildningsdagen är gratis. Anmälan 
senast on. 24.1, 040 531 1046, heidi.
jantti@evl.fi
Handarbetsgruppen Symamsellerna: 
Vita huset, Prästgårdsgr. 1, ti 16.1 kl. 
16–19. Vi startar igen med knytkalas 
och mycket nytt på handarbetsfronten, 
välkommen med!
Öppen mottagning: Kyrktian, Kyrkog. 
10, varje helgfri torsdag kl. 10–12. Dia-
koniarbetare på plats, man kan komma 
in i olika ärenden, beställa längre tid till 
själavård, för utredning av ekonomiska 
bekymmer m.m.
Esbo svenska församlings kansli: på 
Kyrktian, Kyrkog. 10, är öppet må–fre 
kl. 9–13. Här träffar du församlingens 
anställda. Esbo församlingars service-
central på Kyrkog. 1, må–fre kl. 9–15, 
sköter bokningar av dop, vigsel och 
jordfästning, gravärenden, hinderspröv-
ning inför äktenskap ämbetsbetyg och 
släktutredningar.

GRANKULLA
To 11.1 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och 
förbönsgrupp i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
Sö 14.1 kl. 12: Högmässa, Daniel Nyberg, 
Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 16.1 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, 
Ulrik Sandell.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 16: Under ytan. Grupp för ungdomar 
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och 
Ulrik Sandell.
On 17.1 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl. 15.30-17.30: Tvåspråkig närstående-
vårdarträff i Sebastos, Karin Nordberg.
To 18.1 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och 
förbönsgrupp i övre brasrummet, Ca-
therine Granlund.
To 25.1 kl. 17-21: MåBra-kväll för mam-
mor i Sebastos, Yvonne Fransman. 
Anmälningar till Yvonne Fransman, tfn 
050-443 0045 eller yvonne.fransman@
evl.fi, senast 19.1.
Lö 27.1 kl. 10.30-12.30: Kvinnobrunch 
i Grankulla kyrka. Dagens talare är 
Anna Nykvist, ”Att växa och mogna”. 
Mammakören Änglaklang medverkar 
under ledning av Heli Peitsalo. Möjlighet 
till barnpassning. Anmälan till kvin-
nobrunchen senast 16.1, anmäl både 
specialdieter och behov av barnpass-
ning! Arr. Grankulla sv. frs och Grankulla 
metodistförsamling.

KYRKSLÄTT
Sö 14.1 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Lovén, Punt.
Må 15.1 kl. 10-12: Måndagsgruppens 
verksamhet startar i församlingshem-
met.
Må 15.1 kl. 13.30–15: Seniorgruppen 
möts på Mikaeligården, Doktorsstigen 5.
Ti 16.1 kl. 10-13: Tisdagscafé på Granda-
lavägen 2, Prästängen.
On 17.1 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk 7 
och uppåt.
To 18.1 kl. 17-20: Ungdomskväll på 
Hörnan.
To 18.1 kl. 15-17: MC på Hörnan för åk 
5-6.
Fr 19.1 kl. 13-15: Effa på Hörnan för 
åk 3-4.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt.  Tel. (09) 8050 
8292. Epost: kyrkslatts.svenska.for-
samling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS
Sö 14.1 kl 11: Högmässa i SvH, Kim 
Rantala, Paula Sirén, Marjukka Man-
ner, altfiol
Ti 16.1 kl 10-12: Mammor, pappor och 
barn i SvH.
Ti 16.1 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben 
i SvH.
Ons 17.1 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, Bilder 
från Island
Ons 17.1 kl 15-18: Familjegruppen Fam-

Den stammande 
trubaduren
När Mats Fontell sjunger så 
stammar han inte. Då är det ing-
en som avbryter och fyller i. Nu-
förtiden har han också vågat 
börja tala mellan visorna.

På Yle Arenan och i Yle Fem 
må 15.1 kl. 18.30, repris ti 16.1 kl 
10.00.

HIMLALIV

Ny präst i Borgå stift
på trettondagen vigdes Susanna Lönnqvist till prästämbetet. Hon kommer att sköta en 
församlingspastorstjänst på deltid i Liljendal församling och i Lappträsk svenska försam-
ling. foto:lInnea ekstrand

Åbo svenska 
församlings 
bokningar flyttar till 
bokningsservicen
Från och Med 1.1.2018 
sköts Åbo svenska för-
samlings dop- och vig-
selbokningar via Åbo och 
S:t Karins kyrkliga sam-
fällighets bokningsservi-
ce. Telefonnumret till bok-
ningsservicen är 040-3417 
012 (telefonnumret till den 
finskspråkiga boknings-
servicen är 040-3417 011) 
och mejladressen är tur-
ku.varauspalvelu@evl.fi. 
Bokningsservicen har öp-
pet mån-fre kl 8-15.45. 
Du kan även besöka bok-
ningsservicen (Eriksga-
tan 3, Åbo) för att göra en 
bokning.

Du kan också boka Au-
relias utrymmen för dop-
kaffe och minnerstun-
der via bokningsservicen. 
Önskar du boka något an-
nat evenemang i Aure-
lia tar du kontakt med för-
samlingssekreteraren To-
ve Peltoniemi som nås på 
det gamla bekanta tele-
fonnumret 040-3417 458 
(mån, tis, tors kl 10-12 och 
13-15, ons kl 13-15 och fre 
kl 8-12), eller per mejl to-

ve.peltoniemi@evl.fi. För-
samlingsbyrån finns i tred-
je våningen på Auragatan 
18, Åbo.

Via graVkontoret bokar 
du begravningar på telefon-
numret 040-3417 253 och 
har du frågor om gravsköt-
sel så kan du ringa till sam-
ma nummer eller mejla tur-
ku.hautatoimi@evl.fi.

Via byråsekreterare Riit-
ta Laine på centralregistret 
kan du få ämbetsbetyg, 
släktutredningar, hinders-
prövningar inför äktenskap 
och hjälp med andra folk-
bokföringsärenden. Byrå-
sekreteraren sköter även 
om församlingsmedlem-
marnas prenumeratio-
ner på Kyrkpressen. Kon-
takt med byråsekretera-
ren fås via telefonnum-
ret 040-3417 229 eller per 
mejl riitta.a.laine@evl.fi.

Bokningsservicen, grav-
kontoret och byråsekre-
teraren (centralregistret) 
finns i gatuplan på Eriks-
gatan 3, Åbo.

Annonsera i Kyrkpressen!

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

 Ludvig Andersson 044 050 3020, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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Diakonin i Esbo sprider värme och glädje
I mörkaste december delade 
Esbo svenska församling med 
sig av konkret julglädje och 
medmänsklig värme, genom 
att vi igen deltog i helsing-
forsförsamlingarnas gemen-
samma pepparkaksutdelning 
1.12, men också med en helt 
egen diakonisatsning till för-
mån för behövande. 

Diakoniarbetarna Nina 
Wallenius och Ann-Chris-
tine Wiik hade förvandlat 
sitt arbetsrum på Kyrktian 
till ett slags julklappsverk-

stad, med mängder av ny-
stickade yllesockor och jul-
klappspåsar nästan från golv 
till tak och med doft av glögg 
och pepparkaka. 

Diakonin tackar varmt 
alla dem som stickat sock-
or eller på andra sätt bidra-
git till församlingens julut-
delning! 

Tillsammans har vi igen 
kunnat sprida ljus i mörk-
ret och förmedla julens gla-
da budskap. 

 ¶ sheIla lIlJeBerg-elgert
nina Wallenius och Ann-Christine Wiik är diakoniarbetare 
i Esbo svenska församling. foto: sheIla lIlJeBerg-elgert

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Uthyres Vasa, brändövägen 
2r+k 56m2 nyligen renoverad. 
Bredvid högskolorna. Ring 
0401949646

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖPES

hok-elannonhautauspalvelu.fi   hok-elannonlakipalvelu.fi

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

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

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

Vi hjälper i sorgen.

JOUR
DYGNET RUNT

050 347 1555  

MARKNAD

Skötsam, arbetande, rök
och djurfri 27-årig kvinna
söker etta i H:fors från 1.2.
Tel: 050 34 38 477

Tvåa m. öppet kök i Bortre
Tölö uth. Perfekt skick & fin
utsikt. 38m2, hyra 1100
€/mån.Tel
0504082194/Kalle

Köpes äldre timmer-
stommat hus i Nedervetil.
Tel 0504062003

Skötsam ung kvinna önskar
hyra en etta/liten två i
H:fors fr.o.m 1.2. Gärna
Hoplax/Haga-området. Tel.
0407326767

Skötsamt par (akademiskt
utbildade, fast jobb) söker
bostad i gott skick, minst
30 kvm i västra eller
centrala Helsingfors.
0505353148 /Patrik

Etta i Åbo uthyres. 28 kv
Centralt, inglasad alkong.
535/mån 0400533359

24 år studerande Ålänning
söker etta i centrala
Helsingfors. Rökfri, djurfri,
skötsam med stabil
ekonomi. +358 400696761

Finlandssvenska kvalitetsresor med svensk-
språkig reseledare och max. 20 resenärer.

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

ISLAND
19–26.5.2018
Under denna vecka upplever vi en 
innehållsrik resa där vi har tid att utforska 
både Reykjavik och landsbygden.
8 dagar - 2.980€ 

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

FÄRÖARNA
14-19.6.2018
Du får se det bästa av Färöarna samtidigt 
som du har tid för egna strövtåg. Utflyk-
ter varje dag inkluderat lunch.
6 dagar - 2.280€ 

GÖTA KANAL
5-8.7.2018
Unna Dig en kryssning på en histo-
risk kanalbåt. Njut av utsökt mat och 
dryck, och få gott om tid att umgås.
4 dagar - 1.320€ 

HURTIGRUTEN
7-14.8.2018
Världens vackraste sjöresa. Vi får 
uppleva många hamnar, tusentals 
öar och en makalös natur.
8 dagar - 2.290€ 

Möblerad fin trea, 75m2,
för tiden 1.2-31.3, H:fors,
Södra Haga, 0505161656

Bostad 81 m² i Ekenäs
centrum nära matbutik.
Biltak finns. tel.
040-5907830

Medverkan av bl.a. Caroline Krook, Mia Anderssén- 
Löf, Maria Sundblom Lindberg, Linus Stråhlman, 
Björn Vikström och gruppen Let Us Be Frank. 

Närmare detaljer om program och anmälan finns på 
webbadressen: www.borgastift.fi/30-arsfest/
Välkommen!

av kvinnor och 
män som präster

10-11.3.2018 firar vi 30-årsjubileum sedan 
de första kvinnorna prästvigdes i Borgå stift.

30 år

   2-12.4            ISRAEL        1695 €  
    045-78704666     du blir aldrig densamma mer             Finnair direkt 

 Bibellärare Dan Johansson fr. Israels Vänner, Sverige.    
 Resel. Inger o TG Gull. Halvpension o utflykter enligt 
 program. Närmare information per tel, epost eller: 
 
  www.idealresor.eu                           info@idealresor.eu                                                  
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  Fre 19.1 kl 18 ISRAEL I FOKUS med tal av 
  MARGARETHA JÄGERHULT.Sång ANDREAS FORSBERG. 
        www.andreaskyrkan.fi 

www.folkhalsan.� /bo

Bo hemma på Folkhälsan

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

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

Förutom enheter med vård och omsorg dygnet runt har vi 
lägenheter där du kan bo självständigt.

I MIN
FÖRSAMLING

diakoniarbetarnas ruM blev en julklappsverkstad. foto: ann-chrIstIne WIIk

Skådespelarpar med 3 små
barn, fast anställning o
goda referenser önskar
hyra stor 3a/4a i
Ulrikasborg/Rödbergen/Hfo
rs centrum. Långvarigt
boende. Vi är rök-&
djurfria. 050-5469150

ÅPPKÅPPLA 
Premiär 6.1.2018  kl. 19.00 på Jungsborg

Regi: Isa Lindgren-Backman   Kapellmästare: Kenneth Ågren 
Scenografi: Sarah Smeds   Dräkter: Anne Rauhala   Koreografi: Isabell Ström

Biljetter: Luckan tfn 050-347 05 27
www.kuf.fi
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Antisemitism 
ska leda till 
utvisning
I Tyskland har man bör-
jat planera för en lag som 
innebär att asylsökan-
de som gör sig skyldiga till 
antisemitiska hatbrott ska 
kunna deporteras. 

När USA erkände Jeru-
salem som Israels huvud-
stad utlöste det en pro-
testvåg över stora delar 
av världen. Också i Tysk-
land hördes judehatande 
ramsor och demonstran-
ter i huvudstaden Berlin 
brände israeliska flaggor. 
Att antisemitismen kunde 
härja fritt på tyska gator 

är så klart extra känsligt 
med tanke på landets his-
toria, då omkring sex mil-
joner judar dödades i För-
intelsen, ett folkmord or-
kestrerat av de tyska na-
zisterna.

Nu vill den tyska re-
geringen sätta stopp för 
nya antisemitiska protes-
ter. Det rapporterar Poli-

tico som i sin tur hänvisar 
till uppgifter från den tyska 
tidningen Die Welt.

Asylsökande som gör 
sig skyldig till antisemitis-
ka hatbrott ska kunna de-
porteras, lyder förslaget, 
som ska offentliggöras i 
sin helhet den 27:e januari. 
Då infaller också Förintel-
sens minnesdag.

ASYLSÖKANDE HATBROTT

Av samma folk
Vi har just firat Trettondag och mis-
sionen. Några glimtar från en jul-
stressfri resa till Senegal, ett av kyr-
kans missionsfält.

Vi deltog i ett dubbelbröllop. Pap-
pa till brudgummarna var långvari-
ga vännen och arbetskamraten Bart-

holemy. Bröllopet var storslaget, också med fin-
ländska mått mätt. Festen varade i dagarna fyra. 
Det var mottagning på stadens festsal för några 
hundra personer, samtidigt traditionell mottag-
ning i brudgummarnas hem med lika många gäs-
ter. Vi finländare sa, kanske med lite beklagande 
i rösten, till pappan när festen var över: – Jaa, nu 
återstår bara betalningen. – Betalningen? Tänk 
vilken underbar fest vi har fått ha. Släkten har fått 
träffas och vara tillsammans. Vi har delat gemen-
skapen. Det är det viktigaste, betalningen ordnar 
sig nog. På afrikanskt vis var den mänskliga ge-
menskapen långt viktigare än pengar. 

Javisst, betalningen ordnar sig nog. Senegale-
ser har ett underbart system där tjänster och gen-
tjänster fungerar. Alla vet vem som skall göra (be-
tala) vad. För oss västerlänningar är det inte all-
tid lätt att förstå eller acceptera det annorlunda 
tankesättet, men hälsosamt att ibland fundera på 
våra värderingar.

en sVal måndag morgon besökte vi kyrkans pre-
sident Thomas Diouf. Vi delade senaste nytt i res-
pektive familj och arbetet i kyrkan. Han presen-
terade ritningar på en ny kyrka i Fatick. Borgå stift 
är med på ett hörn och bär upp två kollekter till 
kyrkbygget under år 2018. – De tänker så stort 
de där italienarna, sa presidenten med glimten 
i ögat, när han visade ritningarna. Första försla-
get förkastade kyrkostyrelsen. Arkitekten hade 
en vision om en katedral med två 15-våningars 
torn med hiss och 1000 sittplatser bara i koret. 
Nuvarande ritning passar betydligt bättre för en 
fattig kyrka. Innan vi tillsammans åkte till kyr-
kans klinik avslutades samtalet med bön. Så na-
turligt för ett senegalesiskt möte.

dakars nya flygfält finns 50 kilometer utanför sta-
den. Infrastruktur och trans-
port till flygfältet är ännu på 
hälft. Den bekanta taxichauf-
fören förde oss dit. Visa av er-
farenhet tidigarelade vi av-
färden. Det var ett bra beslut. 
10 kilometer innan flygfäl-
tet gav motorn upp. Motor-
vägen är dragen genom öde-
mark, inga hus inom synhåll. 
Med senegaleser ordnar sig 
allt. Chauffören ställde sig 
på vägen och gav signal till 
bilar att stanna. Den tred-
je stannade. Det var gambi-
er på väg till flygfältet, som 
råkade ha två platser lediga. Det var ingen taxi, 
men det var inget problem. Vid flygfältet tackade 
vi för hjälpen. – Åh, detta var ingenting. Vi är ju 
av samma folk, sa Gambia-chauffören och ska-
kade hand med oss och så var saken klar. 

Resor vidgar alltid vyerna. Julstressen blev 
hemma. Ögon och öron något igendammade av 
sanden från öknen som blåste över Dakar. Mö-
ten som satte spår för livet. Åter en gång. Vi är av 
samma folk. Allihopa!

Ann-Katrin Store har varit missionär i Senegal.

”Med senega-
leser ordnar sig 
allt. Chauffö-
ren ställde sig på 
vägen och gav 
signal till bilar 
att stanna. Den 
tredje stanna-
de.”

INKAST ANN-KATRIN STORE

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

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

OPINION INFORMATION

LÄSARE RESPONS

Kan en schäs ha fyra hjul?
En uppmärksam läsare tog 
kontakt med oss med anled-
ning av en bildtext som in-
gick på baksidan i KP nr 49. 
I bildtexten står det ”Åtta-
åriga Sven-Olof Björk sitter 
på schäsens kuskbock bre-
vid pappa Runar.”

Läsaren skriver att han 
som är uppväxt bland hästar 
och kärror inte delar åsikten 
att det är fråga om en schäs. 
Enligt honom har schäsen 
endast en axel och två hjul 
medan vagnen på bilden har 
två axlar och fyra hjul. 

Lite efterforskning ger lä-
saren delvis rätt. I Nordisk fa-
miljebok från 1916 står det 
nämligen att en schäs från 
början var ett ensitsigt, två-
hjuligt åkdon för en häst. 
Vidare står det dock att lä-
sa att schäs också kommit 
att användas som benäm-
ning för mindre fyrhjuliga 
fordon för två och fyra häs-
tar. Kyrkpressen tackar för 
responsen!

redaktionen

”Och att idag få höra en röst som är så osmin-
kad är trösterikt. Tänk att någon vågar! [- -] Jag 
skrattar högt och gråter samtidigt. Det är så 
befriande, det är så uppmuntrande och skönt 
att läsa om de där utmanande stunderna som 
utgör vår vardag.”
Elin Smedlund/Kummin

Amanda Audas-Kass
Till den lilla 
människan intill

”Hon skriver om det kristna livet som en ständig 
längtan eller strävan, trots att hon själv upplever 
att hon mest bara stått och stampat. [- -] Och 
hon balanserar skickligt mellan egna upplevelser 
och tankar som klätts i ord av andra.”
Wilhelm Kvist/HBL

”Resultatet är opretentiösa texter som föder en 
omedelbar längtan efter att själv få smaka på den 
tillgängliga vakna vardagstron som författaren slår 
upp en dörr till.”
Camilla Lindberg/KP

Sofia Torvalds
Två kors och en fisk

Följ med din tid!

Fick du de här i julklappssäcken?
Om inte … beställ nu!

Hundra bilder av nåd
– Årsbok för Borgå stift 2017
Vad innebär nåd för oss, och hur 
glimtar den till i vår vardag? I årsboken 
ingår stiftskrönika med händelser från 
året som gått samt kontaktuppgifter 
till församlingar och organisationer.
Fontana Media, hft.

Årskalendern Ecclesia 2018
Behändig fickkalender som 
innehåller kyrkoårets alla högti-
der och bibeltexter.
Fontana Media, ringpärm

Dagens Lösen 2018
Börja morgonen med ord som 
lyser upp din dag!  Dagens 
Lösen är världens mest spridda 
andaktsbok. Här finns bibelord 
och en kort dikt eller reflektion 
för årets alla dagar.
Fontana Media, hft.

1990 1400 980

2390

2290

tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi • www.fontanamedia.fi 



Vid en bouppteckning råkar parterna i gräl om
 boets fördelning. Prästen och advokaten företräder var sin part och problem

et är att det finns två testam
enten, ett nyare och ett äldre. 

Prästen vill inte godkänna något av dem
 och advokaten utbrister till slut uppgivet: –

 Vad är ni för präst som
 varken tror på gam

la eller nya testam
entet.

NÄSTA VECKA reder vi ut vad en samtalsmarodör är.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.fi

TEXTILKONST. Färgglada 
altartavlor fulla med dolda 
fickor, figurer, knappar 
och överraskningar finns 
nu i Åbo domkyrka.

TEXT: ULRIKA HANSSON

Ett altarskåp med fem altartavlor har 
avtäckts i Åbo domkyrka. Tavlorna 
passar utmärkt för barns upptäckar-
glädje eftersom de består av intres-
santa detaljer som man handgripli-
gen får utforska. 

Tavlorna har konstnären gjort på be-
ställning av församlingarna i Åbo och 
S:t Karins samfällighet.

– Inom barnarbetet i församling-
arna har de länge drömt om en så-
dan här plats för barn i kyrkan. Den 
här typen av så kallade ficktavlor är 
bekant för mig sedan tidigare efter-
som min mamma jobbade som barn-
klubbsledare, berättar bildkonstnär 
Mari Metsämäki.

Hon målar och skulpterar oftast i trä 
i sitt jobb som bildkonstnär. Textilier 
har hon främst arbetat med som be-
ställningsverk.

– Jag går väldigt intensivt upp i mitt 
arbete och blir helt uppslukad av mi-
na projekt. Jag kan bli väldigt intres-
serad av en viss teknik eller ett visst 
material och gör sedan jobbet med stor 
iver. Det kan finnas andra brister i det 
jag gör, men iver saknas inte, säger 
Metsämäki och skrattar.

Från skapelsen till högtider 
De fem motiven föreställer skapel-
sen, havet, jul, påsk och Guds famn.

– Jag är inte så bevandrad i religion 
men det kändes som bra grundteman. 
Församlingarna hade också önskemål 
som sammanföll med de motiv som 
valdes och som följer kyrkoåret på ett 
lämpligt sätt, säger Mari Metsämäki.

Färgrikedom och detaljer är något 
hon gärna betonar.

– Jag vill att barnen ska få utforska 
detaljer såsom knappar, luckor och 
fickor.

Arbetet tog ett år i anspråk. Metsä-
mäki gör alla arbetsskeden själv.

– Jag målar först en stor skiss i vat-
tenfärg, sedan gör jag mönster för fick-
or och andra detaljer. Efter det skaf-
far jag material och inleder arbetet 
med att sy.

Utställningen av altartavlorna pågår till den 21 
januari i Åbo domkyrka. Tavlorna blir sedan 
kvar för församlingarna att använda i barnar-
betet.

Altartavla för små händer

skapelsen, 
haVet, jul, påsk 
och Guds famn är 
motiven på altar-
tavlorna av Mari 
Metsämäki. foto: 
marI metsÄmÄkI 

Välkomna till vår verksamhetsledare Rolf Steffanssons

välsignelse till tjänst
torsdag 18.1.2018 kl. 15  

i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors. 
Välsignelsen förrättas av Finska Missionssällskapets ordförande, biskop Matti Repo. 

Vid välsignelsen medverkar biskop Björn Vikström, kanslichef Jukka Keskitalo, generalsekreterare 
för Ekumeniska Rådet i Finland Mari-Anna Auvinen, Lutherska världsförbundets biträdande 
generalsekreterare för internationella ärenden dr Ojot Ojulu, kontraktsprost Stefan Forsén, 

kyrkoherde Johan Westerlund och direktören för inrikesarbetet Satu Kantola. 
För musiken svarar sånggruppen Jakaranda och som kantor fungerar Päivi Mattila.  

Efter tillfället bjuds det på kaffe. 

Förfrågningar, fler resor tfn 0400 438854, 
info@kingtours.fi www.kingtours.fi

Res med oss:
Första gången till Israel avgång 10.3 och 9.6

Klassisk rundresa till Israel avgång 29.4  och 28.10
Klassisk rundresa till Egypten med kryssning på Nilen 

avgång 10.2, 10.3,7.4
Annorlunda First Class Egypten avgång 12.2, 12.3, 9.4

Malta, avgång varje vecka fr.o.m. 31.5 - slutet av augusti


