Sid LEDAREN: Femtioåriga Ungdomens kyrkodagar är en viktig medarbetare som håller
stiftets själ ung.

4

2

TORSDAG 25 JANUARI. NR 4/2018

VAL AV

Vasa
Ut ur skåpet
firade sin efter många
nya herde år av kamp
Sidan 3

Sidan 8

ÄRKEBISKOP

Fostrare,
mötesplats,
påverkare
Ville Auvinen
Sidan 4
8.2.2018
/5
del 4

Sidan 6

DENNA VECKA: INSTICK TILL VASA

Seglingsolyckan
formade hans liv
Sidan 2

Fixar du denna
månads kryss?
Sidan 14

Erlandsson: Hur tacka för
hopp som blev besvikelse?
Sidan 10

Höjt tomtarrende väcker
känslor i Helsingfors
Sidan 5

2 AKTUELLT

KYRKPRESSEN TORSDAG 25.1.2018 • NR 4
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

PROFILEN: TOM TIAINEN
”Jag kan förneka Gud på många
olika sätt. Men han förnekar inte
mig.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Många vägar
in till kyrkan
sträckan till till det bibliska Palestina
blir allt längre att vandra tillbaka till.
Den är en utmaning för varje predikant, för varje bibelläsare som tvingas gräva igenom lager
efter lager av tid och förståelse av
omvärlden.

Han blev
räddad
ur havet

Och samtidigt som kyrkan håller fast vid synen att gudstjänsten är församlingens hjärta
blir gudstjänsten också, fastän viktig, allt svårare att ta till sig.
Balansen mellan att rucka på gudstjänstens
former och utmaningen att förklara den utan
att därmed kväva själva livet i den är oerhört
svår. Medlemmarna behöver också andra möjligheter att ta sig in i gemenskapen.
Kyrka måste nämligen levas. Det är en av
grundförutsättningarna för att man i något skede ska upptäcka att det förhållande man har till
den kanske kunde kallas kärlek. Kärlek utan
vardag är verklighetsfrämmande fantasier. Och
därför är vardagsingångarna, köksvägarna om
man så vill, så oerhört viktiga för kyrkan. Utan
dem förblir kyrkdörren ofta stängd för alldeles
för många medlemmar.
En av dessa slussar fyller femtio i dagarna. Kp har
lyft fram Ungdomens Kyrkodagar många gånger, och gör det med särskild glädje också nu när
stiftets egen ungdomsriksdag jubilerar. Gammal
har den inte blivit. Tack och lov har UK vänligt men bryskt ”puttat ut”
gammelfolket till andra arenor när de uppnått mogen ålder. Det systemet har verkat
positivt på två sätt.
Dels har beslutsfattarna
slagit vakt om arenan, så att
de som diskuterar är de unga
– just då – utan förlamande dethärharviredanvaritmedom-generationer. Dels har de mognande ungdomarna fått den välbehövliga pushen
ut i andra vatten, som ansvarstagare i kyrkan.

Då båten sjunkit och det kalla vattnet gjort dem stelfrusna såg Tom Tiainen bara en lösning, att be Gud om
hjälp. Den hjälpen kom. Senare samma kväll övertygade Gud honom om varifrån den kommit.

”Tack, UK, för
att du håller
vår själ ung. Vi
behöver dig!”

Femtioårshistoriken över UK är ett tydligt vittnesbörd om vilken betydelse den årliga samlingen har och har haft för stiftet.
De röster som hörts i sammanhangen har
många gånger ekat vidare i predikstolar, vid mötesbord och i olika medier. Som fostrare saknar
Ungdomens kyrkodagar motstycke inte bara i
stiftet, utan i hela rikskyrkan.
Fostran gäller inte bara det rent kyrkliga. Stefan
Myrskog, ledande sakkunnig vid Kyrkans central för den svenska verksamheten, lyfter fram
den viktiga aspekten som gäller mötet med det
ovana, okända och rentav otänkbara. I fem decennier har unga från olika håll och sammanhang fått en glimt av hur ”de andra” har det och
tänker. Förmågan att hantera våra olikheter är
en överlevnadsfärdighet för kyrkan i dag. Den
är för viktig för att lämnas enbart till biskopar,
präster och kyrkopolitiker.
Tack UK, för att du håller vår själ ung. Vi behöver dig!
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Det var en vacker augustisöndag, perfekt för segling. Tom Tiainen bjöd med
sin kusin som aldrig seglat tidigare.
De gav sig ut i Tiainens lilla OK-jolle, en snabb liten båt byggd av faner.
– Jag tyckte om att segla med den.
Då, för cirka trettio år sedan, hade vi
tre små barn och som småbarnsförälder fanns det knappt om tid för segling.
Himlen var klar och det blåste friskt.
De seglade ut på havet mot Larsmo.
– Det var en jättehärlig dag. Vi tog i
land på en holme och drack kaffe.
När mörka moln hopade sig i horisonten bestämde de sig för att återvända. På hemvägen seglade kusinen. Men
när han skulle vända då de kryssade
gjorde han ett typiskt nybörjarmisstag.
– Man ska vända fören mot vinden.
Gör man det fel väg kan det gå på tok.
Det gjorde han och jollen välte.
De var mitt ute på fjärden när de
hamnade i det kalla vattnet.
– Jag seglade ofta lite på gränsen till
vad som var möjligt, så jag hade seglat omkull flera gånger. Båten hade
inbyggda lufttankar och var enkel att
vända på rätt köl. Därför tyckte inte det
var så farligt. Men nu upptäckte jag att
locken till lufttankarna flöt på vattnet.
Jag hade inte fäst dem ordentligt.
Med gemensamma krafter lyckades
de vända båten på rätt köl. Men då var
vågorna redan så stora att de slog över
kanten till båten. Den började sjunka.
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– Jag kunde inte tro att det var sant.
Båten var borta och vi flöt omkring i
flytvästar som inte ville hållas på oss.
På avstånd såg de några båtar på väg
in till Bosund. Men i vågskalpet lyckades inte påkalla deras uppmärksamhet.
– Min kusin sade att han inte orkade simma till land. Då kom rädslan.
Vi insåg att nu kan vi bara be Gud om
hjälp. Jag försökte knäppa händerna
där medan jag trampade vatten.
På sin sommarstuga på en holme i
närheten var Heikki med sin familj.
Han såg segelbåten på fjärden.
– Han berättade senare att han tog
med sig kikaren till matbordet. Det hade han aldrig gjort förr. Nu såg han några föremål i vattnet där segelbåten varit tidigare.
När han ätit lade han ut båten för att
ta reda på vad han sett.
– När vi såg båten närma oss var jag
så stel att jag inte förmådde lyfta armarna för att vinka, än mindre dra mig
upp i båten. Heikki drog upp oss i byxlinningen. Jag orkade inte sitta utan låg
och skakade på båtens botten och kände mig som en uppfiskad abborre .
De kom så småningom hem. Där hade de hunnit bli ordentligt oroliga.
– Den natten tänkte jag på dagens
händelser. Jag började tvivla på att Gud
svarat på vår bön. Det var bara ett känslotillstånd när jag trodde Gud räddade
oss. Kanske Heikki ändå hade som vana
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att ha kikaren med sig till matbordet.
Då han inte kunde somna steg han
upp. På bordet hade hans hustru Kia
lämnat en andaktsbok som låg uppslagen. Han läste dagens andakt.
– Dagens bibelvers ur Psaltaren 124
slog mig som en hammare i skallen: Om
inte Herren varit med oss så hade vattnen
dränkt oss och strömmen gått över vår själ.
Tänk hur jag betett mig. Jag var i nöd och
bad Gud om hjälp. Jag fick hjälp. Men
när allt var lugnt började jag tänka att
det var slumpen. Men även då jag förnekade att Gud hjälpt mig skällde han
inte ut mig utan gav en förklaring: Det
var ett bönesvar.
Händelsen har format Tom Tiainens
syn på Gud. Han lärde sig att bli omhändertagen och att lita på Gud.
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– Jag kan förneka Gud på många olika sätt. Men han förnekar inte mig. Han
räddar mig och vill mig väl.
Tiainen uppfattar det hela som ett
tilltal från Gud. Ett annat tilltal som
format honom fick han under sin pilgrimsvandring för tio år sedan.
– Jag hade bestämt mig för att gå i
kyrkan en söndag, men gjorde det inte. Hela dagen var jag besviken på mig
själv för att jag inte sökt upp Gud. Men
då kom Gud till mig. Under en paus på
en tom bakgård mötte vi en präst som
ville ge mig och mitt sällskap nattvard.
Under vandringen på El Camino
gjorde Tiainen flera små korrigeringar i livskursen.
– Omedvetet delade jag upp min inre vandring i tre delar. Först bearbetade

Tom Tiainen
upplevde Guds
tilltal efter att
han räddats ur
havet då båten
sjönk.

Forslund installerades i tjänst
herdeinstallation. Vasa svenska församlings
nya kyrkoherde Mikael
Forslund installerades på
söndagen i tjänst i en välfylld kyrka av biskop Björn
Vikström.
– Herdens uppgift är att
hitta livets källor både för
arbetslaget, församlingen
och sin egen del. Han behöver själv också vattnet,
påminde biskopen.

I sin predikan lyfte Forslund bland annat fram församlingen som mötesplats.
– Min förhoppning är att
församlingen kan vara en
plats dit människor kan
komma med sina frågor
och sin nyfikenhet på Jesus, utan krav, sa han.
Han talade också om att
våga säga nej till yta och
konsumtion och till det

jag förhållandet till min tro. Sedan förhållandet till familjen. I en kyrka under vandringens första dag såg jag en
artikel i tidning: Tio punkter om familjen
som varje man ska tänka på. Jag ville inte bära tidningen så jag memorerade
punkterna och tänkte på dem under
vandringen. Jag har inte bara har ansvar för hustru och barn utan också för
barnbarn, föräldrar och svärföräldrar.
Under vandringens sista dag steg jag
in i en annan kyrka. Då jag satte mig
såg jag tidningen med de tio punkterna. Det såg jag som ett konkret tilltal
och jag tog tidningen med nmig hem.
Den tredje etappen var jobbigast.
– Då bearbetade jag mitt förhållande
till mig själv. Det var svårt att acceptera mig själv och hur Gud skapat mig.

Tiainen tror att Gud formar oss hela tiden. En del människor kan ha blivit helt omformade. Det har inte han.
– Men Gud justerar mig ibland. Jag
kan känna att jag ibland gjort något som
välsignat andra. Då har Gud format mig
till att göra det. Det ger mig glädje.
Han har tänkt på hur en del människor blir visa med åren.
– Forskningen säger att vishet inte är
intelligens. Man blir vis av att samla på
livserfarenhet. Vishet kan inte användas för att förbättra sin egen situation,
bara andras. Man kan till och med ha
problem med sina relationer eller sin
ekonomi. Det finns en andlig dimension i det. Gud ger vissa av oss en förmåga att kunna använda vår livserfarenhet för att hjälpa andra.

TOM TIAINEN
BOSATT I GAMLAKARLEBY, GIFT
MED KIA, HAR FEM BARN OCH SJU
BARNBARN.
PENSIONERAD LÄRARE SEDAN
HÖSTEN. HAR NU TID ATT MÅLA OCH
TECKNA, ODLA I TRÄDGÅRDEN OCH
TRÄNA PÅ FRANSKAN.
TINTINFANTAST, HAR FLERA HYLLMETER MED TINTINRELATERADE
BÖCKER.

man inte orkar med.
– Samtidigt undrar jag
hur samhället skulle se
ut om alla skulle säga nej
till allt hela tiden. Mycket i samhället byggs upp
av frivilliga krafter, sa han
Mikael Forslund välsignades till tjänst i Vasa på
söndagen.
FOTO: Martin Sandberg

i ett särskilt tack till alla som stöder församlingens arbete.
Mikael Forslund valdes
i juni i fjol och har skött
tjänsten sedan september. Forslund har arbetat
som präst bland annat i
Pargas, Houtskär, Munsala och Nykarleby, där familjen för tillfället är bosatt.
¶¶may

wikström
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Från studentrevolt till digitalise
HISTORIA. Ungdomens kyrkodagar är
en 50-åring som kan skryta med att ha
fostrat ledare i kyrkan, varit katalysator
för lagändringar och fått med sånger i
psalmboken.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
Visste du att Ungdomens kyrkodagar
skrivit brev till Ronald Reagan? Brevet som också gick till Sovjetunionens
president och de nordiska statscheferna innehöll en vädjan om att göra Norden till en kärnvapenfri zon.
År 1978 visade UK sitt engagemang
för världsnöden genom att spontant
samla in 1 373 mark för u-landshjälpen medan UK 2007 tog ställning mot
porr i tv. UK:s temasångstradition har
gett upphov till flera klassiker, varav två
finns med i psalmbokstillägget.
– En viktig pelare i ungdomsarbetet,
säger Stefan Myrskog vid Kyrkans central för det svenska arbetet som har sammanställt 50-åringens historik.

Några klipp ur
Kyrkpressens
rapportering från
Ungdomens
kyrkodagar
visar att frågor
som rör kyrkans
ungdomsarbete
och mänskliga
rättigheter ofta
återkommit
genom åren.

Det kallades ungdomens år

1968 var studentrevolternas år, en brytningspunkt för samhälle och kyrka.
Unga började ta plats och göra sig hörda. På Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala tog samhällsfrågorna plats i rampljuset.
I oktober 1968 ordnades de första
Ungdomens kyrkodagar i Vasa, med
ett 150-tal deltagare. Temat var ”Se jag
gör allting nytt” och Vasabladet citerade
teologie doktor John Vikström:
– Jag tänker inte uppmana er att stjälpa bussar och att bygga barrikader och
besätta högskolor och yrkesskolor. Jag
önskar bara att det skulle bli klart för alla att vi idag inte fyller vårt kristna samhällsansvar bara med att vara snälla och
laglydiga och göra det som överordnade säger att vi skall göra.
Frågor som diskuterades var bland annat kyrkans förnyelse, rösträttsåldern,
skriftskolan och själavård för unga.
1968 fanns också en finsk förebild i
Nuorten kirkkopäivät, som hölls vartannat år mellan 1966 och 1972.
– Det låg i tiden helt enkelt, sammanfattar Stefan Myrskog de impulser som
präglade UK:s födelseår.

Rösträtt och Lex UK

På 1970-talet började formerna för Ungdomens kyrkodagar etableras. Motioner kunde skickas in av ombuden och
plenum stod i centrum. Dagarna började ordnas årligen.
Stefan Myrskog räknar upp områden
som UK ofta fokuserat på under åren:
kyrkan och skolan, konfirmandarbetet
och ungdomsarbetet, miljön, u-landshjälp och mission.
– Den globala kyrkan var med från
första början.

”Jag tänker inte
uppmana er att
stjälpa bussar
och att bygga
barrikader och
besätta högskolor …”
John Vikström,
1968

ÄRKEBISKOP INBÖRDESKRIG

Mäkinen
invigde
minnesår
Ärkebiskop Kari Mäkinen
öppnade minnesåret för
inbördeskriget i Berghälls
kyrka på söndagen. I år har
det gått 100 år sedan inbördeskriget.

– Inbördeskriget bor i
gemensamma minnen,
och i enskilda familjers,
släkters och orters minnen. När jag står här och
på den evangelisk-lutherska kyrkans vägnar öppnar
inbördeskrigets minnesår,
känner jag den historiska tyngden på ett alldeles
speciellt sätt, sade ärke-

biskop Kari Mäkinen.
Enligt ärkebiskop Mäkinen kan minnesåret i bästa
fall föra med sig att inbördeskriget och dess långa
spår, där mycket förtigits,
börjar uppfattas som ett
gemensamt arv.
– Ur en sådan bakgrund växer vi fram, ett
sådant arv bär vi på till-

sammans. Inbördeskrigets
minnen ska inte förringas eller glömmas bort. I ett
samhällsklimat där minnen
och berättelser riskerar att
skingras i enskilda gruppers egna minnen, frågar
jag mig om kyrkans roll redan nu, hundra år efteråt,
kunde vara att ge tid och
utrymme för gemensam-

ma minnen och berättelser. Inte bara för att berätta om inbördeskriget utan allt det som bärandet av
detta hundraåriga arv fört
med sig. Att det inte längre
skulle vara fråga om parter utan människor. Att det
skulle vara tillåtet att berätta. Nu, hundra år senare,
kunde kyrkan kanske inne-

ha den rollen och den kunde ges åt kyrkan.
Ärkebiskop Mäkinen
konstaterade att inbördeskriget har varit en grym
och hård lärare. Lärdomen
är enkel: Fred och försoning är viktigare än att vinna och få makt, och det
finns ingen fred utan erfaren rättvisa.
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ering

I Kyrkostyrelsens arkiv finns nästan
alla protokoll från UK bevarade. Det går
också att pussla ihop dess historia med
hjälp av lokaltidningarnas rapportering.
Vilka spår har Ungdomens kyrkodagar lämnat i kyrkans beslutsfattande?
– Redan 1968 ville man ha ner rösträttsåldern, berättar Myrskog.
Att kyrkomötet tre år senare beslöt
sänka rösträttsåldern från 21 till 18 och
valbarhetsåldern från 25 till 20 var kanske inte bara UK:s förtjänst, men visade att de unga var med på banan när det
gällde att jobba för förändring.
På 90-talet stod UK i spetsen i den här
frågan, med ett förslag om att sänka rösträttsåldern till 15 år. Frågan togs också
upp i stiftet samma år, men det skulle
ännu ta 20 år och flera vändor i kyrkomötet innan gränsen sänktes.
Men UK har under alla år brottats med
att få sin röst hörd och fick på 90-talet också ta emot kritik för att ha glömt
sitt engagemang och blivit för bekvämt.
– UK:s problem har varit att det inte funnits kanaler för att föra besluten
vidare. Stiftet och församlingarna har
kanske inte kunnat ta tillvara de tankar
som unga har, säger Myrskog.
Men ur det här problemet föddes också det klaraste exemplet på hur UK påverkat kyrkans beslutsfattande: Lex UK.
Det som började år 2008 med en motion om att kunna påverka via initiativ till stiftet slutade med något större:
den ändring i kyrkolagen som möjliggör för 10 röstberättigade personer från
samma stift att göra framställningar till
stiftsfullmäktige.

”Plaskdamm och vattenkanon”

– Jag anser att UK inte ska vara en plaskdamm utan en vattenkanon, citeras Monica Vikström-Jokela, författare och
UK-deltagare på 80-talet.
Citatet har fått återkomma i historikens titel, för UK har varit både och.
Bortom plenum, utskott och debatter
har UK en viktig roll som mötesplats och
fostrare i Borgå stift, påpekar Myrskog.
Temagrupper, samvaro, gudstjänst- och
andaktsliv och fria förmågor har stått
på programmet från allra första början.
UK har sett blivande biskopar, kyrkomötesombud och missionärer växa upp.
– Jag tror att de beslut som fattats varit viktiga där och då, samtidigt som det
varit en skola i hur man jobbar med att
ta fram beslut. Jag tror det är många i
kyrkan och i samhället som haft nytta
av det, säger Myrskog.
Unga som kommit till UK har fått fundera på sina värderingar, blivit sedda
och hörda. För det mesta är det en förstående skara meddebattörer som mött
dem. Men det blev även tidigt möjligt att
anteckna avvikande åsikt i protokollet.
Om Myrskog ska peka ut något ämne
som väckt de hetaste debatterna är det
äktenskapet och sexualitet.
– Olika teologiska synsätt kan märkas. Svenskfinland präglas av olika saker, Österbotten är inte Helsingfors, och
inte Åbo eller Åland heller. Just därför
är det viktigt att kunna samlas och nöta åsikter.
Källa: Plaskdamm och vattenkanon – Ungdomens kyrkodagar i 50 år

Helsingfors och Vanda kyrkliga samfälligheter äger marken på Lövö. På 1960-talet slöts långa arrendeavtal som nu
håller på att gå ut. FOTO: ALAMY

Markhyra hotar
bli rättsprocess
ARRENDE. En tvist om procenten på höjningen av markhyran på Lövö
hotar att leda till domstol om parterna inte kommer överens. Både Lövöborna och markägaren Vanda kyrkliga samfällighet säger sig vara beredda
att förhandla utan att blanda in rättsväsendet, men en lösning finns inte
inom synhåll.
TEXT: JOHAN MYRSKOG
– Det kan nog gå så långt som till domstol. Men det vill vi inte, vi vill endast
förhandla fram en reell summa. Tyvärr verkar det som att Vanda kyrkliga samfällighet inte vill förhandla
mer med oss eftersom de redan slagit fast procenten på ökningen, säger Karl Johan Tötterman som både
bor och äger fastigheter i stadsdelen
Lövö i västra Helsingfors.
Skulle Vanda kyrkliga samfällighets beslut genomföras innebär det
i praktiken mer än en dubbelt högre
markhyra än vad såväl Helsingfors
stad som Helsingfors kyrkliga samfällighet bär upp.
– För invånarna på Lövö betyder
det att vi tvingas betala en summa
för markhyran som är cirka nio gånger större än den vi betalar nu. Från

Nykarleby Arbis presenterar...
ALEXANDRA PASCALIDOU

- Bli ditt bästa jag!
Torsdag 19.4.2018 kl. 18.30-20.00.
Stjärnhallen, Nykarleby. 10 €/20 €/25 €.
Anmäl dig via www.arbis.fi eller 06-7856470
Välkommen!

”För invånarna på Lövö
betyder det att vi tvingas
betala en summa för markhyran som är cirka nio gånger
större än den vi betalar nu.”
Karl Johan Tötterman

VARIATORREMMAR
TILL ALLA MÄRKEN

TAREQ TAYLOR

- Lokalt - kryddat med hela världen.
Torsdag 22.3.2018 kl. 18.30-20.00.

34 500 till 288 900 euro. Om detta
sker skulle väldigt många pensionärer tvingas flytta bort eftersom de inte
skulle ha råd med så stor höjning av
markhyran, säger Tötterman.
Lövöborna anser det här vara orimligt och ogenomförbart. De är beredda
att höja den i dagens läge relativt låga
markhyran, men tycker att en hyra
på 2,4 procent, som Helsingfors stad
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www.kumi-jarvinen.com
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har, är en acceptabel nivå att höja till.
– Vi är inte ute efter strid utan endast efter att förhandla fram en lösning på den här frågan, säger Tötterman.
På 1960-talet byggdes många höghus och radhus på Lövö. Långa hyresavtal på 50 år ingicks med Helsingfors samt Vanda kyrkliga samfällighet
som äger marken. Priset på bostäder
var rätt lågt eftersom det var hyresmark och för att många med medelinkomster flyttade in. Vanda kyrkliga
samfällighet äger cirka två tredjedelar av marken på Lövö och Helsingfors kyrkliga samfällighet den återstående tredjedelen.
Vid Vanda kyrkliga samfällighet vill
man inte kommentera situationen.
– Vi har haft diskussioner och fört
förhandlingar med husbolagen och
känner också till de rättsliga åtgärder
som Lövöborna vidtagit, säger fastighetschef Sari Turunen via e-post.
Hon menar att Vanda kyrkliga samfällighet å sin sida gärna hade förhandlat vidare, men vill inte i det här
skedet kommentera saken ytterligare i media.
– Vi beklagar situationen.
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i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick
- Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.
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ÄRKEBISKOPSVAL. Ville Auvinen har
klassats som den ”konservativa” ärkebiskopskandidaten. Men han vill inte
definieras av det han motsätter sig, utan
av det han tror att vi behöver. Och vad är
det? Nåd.

Kyrkan
ska tala
om Jesus
miljebakgrund inom organisationen.

TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
Ett år efter att han gått skriftskolan var
Ville Auvinen hjälpledare på skriftskolläger i en hel månad. Då hände något.
– Jag var inte densamme efter den
månaden. Jag minns att jag under året
efter skriftskolan försökte läsa Bibeln,
men det kändes tungt och svårt. Jag tror
att jag kom igenom Johannesevangeliet. Men efter den sommaren ville jag
läsa Bibeln, och jag läste igenom hela boken. Jag ville veta mer. Det fanns
saker som jag förstod att varit avgudar
för mig, och jag kände en lättnad när
jag kunde ge bort dem. Församlingen
blev som ett hem för mig, inte ett ställe dit jag måste gå.
Ville Auvinen är född och uppvuxen i
Åbo. Han kommer från en ”helt vanlig”
familj, och församlingslivet var något
han växte in i efter skriftskolan, delvis
tack vare sin flickvän (nuvarande hustru), som var mer intresserad av kristen tro än han själv. Men när han väl
tände, då tände han på alla cylindrar.
– Redan när jag var sexton år var det
helt klart för mig att jag ville läsa teologi.

Lockades av det bibliska

Under största delen av sin prästkarriär
har Ville Auvinen verkat i olika uppgifter inom SLEY, den finska evangeliföreningen. Men han har ingen fa-

Vad var det med SLEY som lockade dig?
– Jag kände att SLEY stod för en linje
som var både konfessionell och biblisk. När jag studerade teologi vid Åbo
Akademi var jag med i en grupp som
stod ganska nära SLEY trots att vi inte
hade någon bakgrund där. En av våra
professorer vid teologiska fakulteten,
Karl-Gustav Sandelin, sa att det var
svårt att placera oss i något fack. Han
kallade oss ”nyevangeliska”.
Under Auvinens studietid i mitten av
80-talet var kvinnoprästfrågan en het
och aktuell fråga, och den diskuterades
ivrigt. Som SLEY-aktiv var Ville Auvinen av den åsikten att den traditionella ämbetssynen är den mest bibliska
och därför den rätta, vilket innebär att
kvinnor inte ska vigas till präster. Under hans studietid, år 1986, fattade kyrkomötet beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor. Samma år då han prästvigdes prästvigdes de första kvinnorna.
Det har gått trettio år sedan dess, men
i den frågan har han inte ändrat åsikt.
– Jag står för SLEY:s traditionella syn
i kvinnoprästfrågan.
Som ärkebiskop skulle han till exempel inte prästviga kvinnor, den uppgiften skulle han delegera till en annan
biskop. Däremot skulle han vara redo
att sköta pappersarbetet då kvinnliga
präster förordnas till församlingstjänst.
– Jag skulle inte samarbeta med

Tack vare studietiden vid Åbo
Akademi talar
Ville Auvinen
flytande svenska.
När Kyrkpressen
intervjuar honom
tar han till finskan
bara någon enstaka gång.

kvinnor vid altaret eller i predikstolen, men jag tror att jag trots det skulle
kunna möta dem respektfullt, som en
biskop ska göra med dem han ska leda. Jag tror att man kan respektera en
människa trots att man inte godkänner allt han eller hon gör. Men jag vet
att det här inte är en enkel sak. Om jag
blev vald skulle en av de första sakerna att ta itu med vara att försöka träffa
alla präster som hör till ärkebiskopens
område, kvinnliga präster inkluderade, och diskutera med dem.
Men han vill inte definieras av sitt
kvinnoprästmotstånd, inte heller som
ärkebiskopskandidat.
– Det är en tråkig diskussion. Jag vill
inte vara den som är emot något, och jag
vill inte heller profilera mig som ultrakonservativ. Jag tänker på Luther: vad
ville han göra? Han ville gå tillbaka till
grunden och till Bibeln, men vi kallar
honom inte konservativ för den skull.
Vi kallar honom en förnyare. Och om
vi nu inom SLEY vill göra detsamma så

är vi konservativa. Jag förstår det inte.
Jag vill inte konservera något. Jag vill
inte bevara något gammalt bara för sakens egen skull.
Själv vill han helst tala om nåd. Nåd
är ett ord han ständigt återkommer till.
– Jag vill tala om nåden som inte kräver något. Jag tycker att kyrkan borde
satsa på att få ut sitt budskap. Budskapet
handlar inte bara om värderingar, utan
om Jesus. Jag tror att det finns ganska
många människor i Finland som söker
något mer djupt i livet. Om kyrkan är
tyst om de sakerna hittar de människorna sin väg till andra rörelser.

Mer glädje, tack!

Under åren 2007–2010 var Ville Auvinen ute på missionsfältet i Zambia
tillsammans med sin fru och familjens yngsta barn.
– Från Zambia skulle jag vilja importera en öppenhet när det gäller att tala om tro.
Han skulle också vilja importera lite
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TRE FRÅGOR
TILL KANDIDATEN
VAL AV

ÄRKEBISKOP
8.2.2018
/5
del 4

Mindre
kyrka
kanske
vackrare
Biskoparnas uppgift är att
slå vakt om kyrkans enhet.
Vad är enligt din mening inte kompromissbart ens för
enhetens skull?

Enheten och sanningen står
tillsammans i Bibeln. Jag
tycker att det bästa sättet
att ta hand om enheten är att
ärkebiskopen – och alla biskopar – står för sanningen. Därför kan jag inte göra
kompromisser om saker som
tydligt har att göra med vår
bibliska lära.

Nämn de tre största utmaningarna för den evangelisk-lutherska kyrkan 2018
och framöver.

mer glädje till våra gudstjänster.
– Om någon från Afrika kom till vår
gudstjänst skulle de nog fråga: Är ni alla
döda, eller vad är problemet? Till och
med begravningar i Afrika är gladare
än en vanlig gudstjänst hos oss.
Han påpekar att vi här i Finland ofta tänker att den lutherska kyrkan har
monopol på andliga frågor.
– Men i Zambia finns så många olika kyrkor, större och mindre. Att officiellt höra till en kyrka är inte viktigt,
men det är viktigt att vara en aktiv kyrkobesökare. Vi har ett radioprogram i
Åbo som heter ”Uutissii Turust, ei virallissii mut torellissii”. Så jag tänker
att det är viktigare att vara en ”torellinen kristitty” än en ”virallinen kristitty” (hellre en ”verklig” än en ”officiell” kristen).
Och vad av det som finns i vår kyrka skulle du exportera till Afrika?
– Kristenheten i Afrika är öppen och
glad, men inte alltid så djup. Man kun-

”Ju mer man
känner sig själv,
desto mer behöver man
nåd.”
Ville Auvinen

de se det till exempel när någon blev
sjuk. Då gick man kanske först till kyrkan och bad om förbön, men hade det
ingen effekt gick man till en häxdoktor. Och de gamla traditionerna som
hade att göra med förfädernas andar
var mycket populära också bland dem
som var aktiva kyrkobesökare. Så om
folk frågar varför vi åker dit och gör
missionsarbete, eftersom 90 procent är
medlemmar i någon kyrka, så är mitt
svar att där behövs undervisning och
fördjupning. Vi kunde ha mer glädje
och sång här i Finland, men de kunde ha mer bibelläsning och undervisning i Afrika.
Vad skulle du helst undervisa om?
– Förstås om nåden som inte kräver
något! skrattar han.
Varför är frågan om nåd så viktig för dig?
– Den är grunden för allting. Ju mer
man känner sig själv, desto mer behöver man nåd. Det är inte något man kan

glömma när man blir lite äldre, tvärtom inser man det allt tydligare.

Tillräckligt stollig för att gå med

Ville Auvinen har ett rykte om sig att
vara en bra talare och en trevlig man.
Han motsvarar inte stereotypierna om
den strikta, stränga bakåtsträvaren, och
det han helst talar om är inte synd utan nåd.
Han säger också att han är dålig på
att säga nej. Det är en orsak till att han
är ärkebiskopskandidat.
– Jag är kanske en sådan person att
om någon ber mig göra något är min
första tanke att tacka ja. Det var några från femte väckelsen som frågade
om jag kunde tänka mig att ställa upp
som kandidat i ärkebiskopsvalet. Jag
svarade att om de är så galna att de ber
mig ställa upp och om de sedan hittar
trettio lika stora stollar som understöder mig, då är jag så tokig att jag ställer upp. Men jag visste nog inte riktigt
vad jag gav mig in på!

En utmaning är hur kyrkan
ska hålla ihop eftersom diskussionen speciellt i äktenskapsfrågan är så polariserad. Jag tror inte på några
kompromissmöjligheter. Om
kyrkan fattar beslutet att viga samkönade tror jag att det
är ganska många som säger: det här är inte längre min
kyrka. Men jag vet också att
om vi inte öppnar äktenskapet för samkönade är det andra som går i stället. Det är
en realitet som vi inte kan
göra något åt.
En utmaning som vi haft
redan länge är att både kyrkomedlemmar och sådana som arbetar i kyrkan inte
tror som kyrkan lär. Det finns
präster som inte tror på Jesus uppståndelse eller på att
han gjorde under. Jag tror att
en orsak till det här är prästernas utbildning. Finland är
ett land där man inte kan bli
präst utan en universitetsutbildning. I Europa finns det
många privata universitet och
prästseminarier. Men vi har
ett Sovjetsystem där alla ska
genom samma rör.
Och sedan har vi utmaningen med det krympande medlemsunderlaget, som
också leder till ekonomiska utmaningar. Men det kan
också vara en bra sak att de
som tänker att kyrkan inte är
något för dem lämnar den.
Det betyder att kyrkan blir
mindre och ekonomiskt svagare. Samtidigt tror jag att en
kyrka som står fast vid Bibeln
är mindre men vackrare.

När du ser på din kyrka:
Vad väcker glädje och hopp
just nu?

En sak som väcker glädje hos
mig är att vi har aktiva och
växande gudstjänstgemenskaper på många håll. Jag vågar tro på en väckelse som är
på kommande.
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GAY OCH KRISTEN. När Anton Lundholm växte upp i det
svenska bibelbältet var homosexualitet en icke-fråga.
När han själv, efter många års kamp, kom ut ur skåpet
raserades hans Gudbild. Nu bygger han upp den på nytt.

Min nya Gudsbild
är mer kravlös
TEXT: SOFIA TORVALDS
Anton Lundholm växte upp som frikyrkligt kristen i ett litet småländskt
samhälle i de bygder som ibland kal�las bibelbältet.
– När jag gick i skolan var halva min
klass aktiv i olika frikyrkor. Jag kommer från ett sammanhang där de som
inte var aktiva kristna var de som medvetet tagit avstånd från tron.
I de sammanhang där han växte upp
var det också självklart att homosexualitet var fel, ja, inte bara fel, utan en
icke-fråga. Homosexualitet förekom
helt enkelt inte i hans idévärld. Ändå
kände han redan tidigt en märklig dragning till andra pojkar.
– Jag var omkring 18 år när jag för
mig själv för första gången formulerade tanken att jag är homosexuell. Ändå tog jag den inte till mig. Min spontana reaktion var att det här måste jag
få hjälp med så att det försvinner. Men
det var ändå det första steget. Tidigare hade jag tänkt att de här känslorna
kommer att försvinna av sig själva när
jag blir äldre.
Hans första försök att lösa problemet
var att kontakta ungdomsarbetsledaren i församlingen.
– Han blev väldigt ställd, tror jag, han
var inte så mycket äldre än jag och hade aldrig ställts inför en liknande fråga förr. Så där fick jag inte så mycket hjälp. Han hade också inställningen att det kommer blir bra med tiden.
Men sedan blev jag mer aggressiv mot
mina egna känslor och tänkte att det
inte räcker med att bara vänta, och då
tog jag kontakt med pastorer och själa-

”Jag hade en
känsla av att
det är okej med
mig så länge jag
jobbar på det
här. Men om jag
ger upp, om jag
inte jobbar på
det, inte försöker bli av med
det, då är jag
fördömd.”
Anton Lundholm

Mörk Lutherskildring
BOK
Luther
Författare: Moritz Stetter
Förlag: Arktinen banaani
2017
Den tyske serietecknaren
Moritz Stetters grafiska roman Luther från 2013 kom
lagom till reformationsjubileet ut i finsk översättning.

Moritz Stetters bilder är
skickligt utförda, ofta tydligt inspirerade av medeltida kyrkokonst både när det
gäller stil och motiv. Det är
skärseld, odjur, djävlar och
människor som sticker ner
varandra med svärd.
Luthers värld är mörk: redan som ung munk hemsöks
han av demoner som vill
fresta honom i hans tro och
dessa demoner har Stetter

vårdare som försökte med olika metoder för att jag skulle bli av med det här.

jag jobbar med det är det okej.

Distanserad far?

Så här fortsatte det i flera år, medan
han blev mer och mer utmattad. Han
hade tusen järn i elden och var ständigt aktiv i den Stockholmsförsamling
där han hittat sin plats.
Men sedan träffade han en kille och
blev kär.
– Jag kom fram till att jag inte ville säga nej till de här känslorna längre. Men
jag ville inte heller leva ett dubbelliv.
Och jag visste att jag inte kunde jobba
som ledare i den församlingen om jag
är i en relation med en annan man, så
jag berättade om det.
Om det är fel, tänkte han, får jag stå
för det.
– Men efteråt började jag tänka att
det kanske inte är fel.

Och metoderna? Hårt arbete och psykologisk introspektion.
– Medan jag gjorde frivilligarbete i
Sydafrika tog jag kontakt med ett par
personer där. Deras syn var att man blir
homosexuell för att man har en överinvolverad mamma och en distanserad
pappa. Jag hann nästan inte förklara hur
jag mådde innan jag fick en övning som
jag skulle göra. Jag skulle försöka komma på alla tillfällen i mitt liv då jag på något sätt hade tänkt eller känt något syndigt, blivit kär i någon eller sett en bild
som jag blivit attraherad av. Jag skulle
också minnas varje gång min pappa inte varit närvarande – fast jag tycker att
jag haft en närvarande pappa.
De kristna han hade kontakt med i
Sydafrika tog andar och demoner på
stort allvar.
– Jag fick frågor som: Har du sett
barnprogram med ockulta symboler
då du var liten? Allt sådant skulle jag
rannsaka. Så jag satt och skrev listor om
hela mitt liv. Och så försökte jag ta avstånd från det jag varit med om. Allting
kunde ju vara farligt och påverka mig.
Trots allt han gjorde fanns tankarna
och den dragning han kände till andra
män kvar. Men han kände sig bättre
med sig själv.
– Jag kände att jag gjorde någonting
bra. Jag hade en känsla av att det är okej
med mig så länge jag jobbar på det här.
Men om jag ger upp, om jag inte jobbar
på det, inte försöker bli av med det, då
är jag fördömd. Jag hade det som en livlina: Jag behöver inte bli klar, men bara

satt mycket krut på. Också i
övrigt är det här en serie som
inte försöker ge en glansbild vare sig av 1500-talet eller av Martin Luther. Stetter verkar ha ett något ansträngt förhållande till Luther:
Å ena sidan kan man ana en
viss förståelse för att Luthers
liv inte var så lätt, å andra sidan ges mycket utrymme åt
Luthers mer kontroversiella uttalanden och handlingar – till exempel de hårda orden om judarna och hans
understöd för att kraftigt slå

Gudsbilden raserades

Vad hände med din Gudsrelation efter det
här?
– Jag kände att hela min Gudsbild hade
ställts upp och ner. Jag vet inte riktigt
vad jag har för Gudsbild lägre.
Han talade en gång med en ledare i
församlingen som visste att han mådde dåligt.
– Han sa att ibland kan det hända att
ens Gudsbild behöver raseras helt för
att man sedan ska kunna bygga upp
den på nytt. Jag tänker att det kanske
var det som hände.
Hans nya Gudsrelation är betydligt
mindre kravlös än den gamla. Förr
byggde han sin identitet på sitt engagemang i församlingen, nu måste han
bygga den på något annat.
– Jag måste hitta den i mig själv.
Församlingarna han varit aktiv i har

ner det tyska bondeupproret på 1520-talet. Visst finns
en del av Martin Luthers teologiska tankar med – det är
ju trots allt de som gjort honom berömd – men i övrigt
ligger fokus på den historiska
personen Luther och den tid
han levde i.
Luther är faktatät. Det behövs ganska mycket text för
att föra handlingen framåt
med alla dess historiska detaljer. Stetter är mån om att
sätta in Luther i ett historiskt
sammanhang snarare än att

skildra honom som en lösryckt person. Resultatet är
en grafisk roman där bilderna i första hand har en dekorativ och stämningsskapande funktion ‑ men också
en grafisk roman där den intresserade kan lära sig mycket om Luthers liv. Luther hade kunnat vara något av en
tidsresa till en svunnen bildvärld, men mängden information gör den för tung för
att jag ska dras med i illusionen.
¶¶Erika

Rönngård
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Jag behövde få berätta min berättelse, och jag hoppas att den kan ge
andra nya perspektiv, säger Anton Lundholm. FOTO: LIBRIS FÖRLAG

reagerat väldigt olika på hans berättelse. Många från barndomsförsamlingen tog nyheten med stort lugn, liksom
hans familj. Stockholmsförsamlingen
där han var aktiv har bemött honom
med tystnad.
– Jag tog kontakt med dem, de var
stressade och skulle återkomma, men
hörde aldrig av sig. Nu har det gått
många år. När jag jobbade där var det
så att du inte fick vara medlem i församlingen om du levde i en homosexuell relation. Men jag är fortfarande medlem.

Svårt i karismatiska sammanhang

Anton Lundholm vet att friförsamlingarna i Sverige har en bred och varierad
syn på homosexualitet. På vissa håll är
det inget problem att vara gay, på andra håll är det svårt.
– Det är svårare i de sammanhang
som jag kallar karismatiska och där jag
känt mig hemma. Det är som om den
typens andlighet gick hand i hand med
en mer konservativ syn.
Så det är svårt att hitta ett karismatisk
sammanhang där du kunde känna dig som
hemma?
– Ja, det är svårt. Jag har inte heller orkat söka efter de sammanhangen. Men
jag hoppas att de finns.
Han har ofta reflekterat över det
dubbla utanförskap det innebär att vara både kristen och gay.
– Där jag bor idag, i Stockholm, kan
man känna sig väldigt ensam som kristen. Jag talade med en person som sa att
hen aldrig tidigare träffat någon som är
aktiv i en frikyrka. Då kan det antingen bli så att man inte vet någonting eller också har man fördomar, för man
har sett tv-program där de frikyrkliga
står med tomma blickar, som viljelösa
robotar. När frikyrkliga porträtteras till
exempel i en deckarserie är det alltid
någon sekt som har spårat ur.
Ibland har han varit den enda kristna på sin arbetsplats, och då kan han
ju märka att han inte är som de andra.
– Så känner jag att det är också som
homosexuell, att det ofta blir väldigt
tydligt att man är annorlunda. Man kan
också känna sig lite mer gay än man är.

Kanske Gud har en tanke?

För två år sedan började Anton Lund-

holm målmedvetet arbeta med det manus som sedan blev boken Välkommen
in i min garderob. En självbiografisk berättelse om att vara gay och kristen.
– Då jag började sammanställa den
hade jag varit utanför kyrkan ett tag.
Jag hade haft ett extremt meningsfullt
liv tidigare, där allt som jag gjorde var
meningsfullt i kvadrat. Alla beslut som
jag tog var det något slags evighetsvärde i. Nu plötsligt hade jag ingenting. Så
satt jag där och funderade på alla texter
jag hade, vad skulle jag göra av dem?
Någonstans kom tanken att jag skulle
kunna sammanställa dem till en bok.
Och när jag hade tänkt den tanken kände jag – för första gången på flera år –
det där välbekanta Guds ”ja” på insidan. ”Nu är du på rätt plats.” Det var
väldigt bekräftande och skönt att få den
upplevelsen igen. Kanske jag inte hade
lämnat hela Guds tanke med mitt liv.
Han ville sätta kött och blod på någonting som oftast bara blir en åsiktsfråga.
– Jag hoppas ju att min berättelse ska
nå människor som är på olika sidor av
det som ibland blåser upp som en debatt. Jag har verkligen ansträngt mig för
att ha en välkomnande och inbjudande
attityd, även till dem som är skeptiska
till mig och det jag står för och den resa jag gjort. Och jag hoppas att anhöriga och vänner och föräldrar till homosexuella personer – också församlingsledare som är kritiska – ska våga öppna den här boken och läsa den. Att de
ska känna sig välkomna att vara med
och lyssna innan de svarar.
– Boken är ett vittnesbörd, om man
får använda kristet språk.

ANTON LUNDHOLM
• Aktuell med debutboken ”Välkommen in i min garderob. En självbiografisk berättelse om att vara gay och
kristen.”
• Född och uppvuxen i Småland, bor
idag i Stockholm.
• Utbildad teolog med en stor kärlek
till den karismatiska rörelsen och bred
erfarenhet av församlingsarbete, församlingsplantering och mission.

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Den halva papperssaxens magi
Vårt yngsta barn älskar
ting. Under den södernresa
vi gjorde efter julen svepte hans blick
över marken
likt skattletarens metalldetektor.
Han hittade stenar for-

made som knivar. Han hittade träbitar. Han hittade plastrundlar som skapta för att blåsa såpbubblor
igenom. Han hittade en halv
papperssax. (Den packade hans pappa snällt i sitt
handbagage på väg hem till
Finland, varpå han genast
åkte fast i säkerhetskon-

trollen på flygfältet.)
Jag blir galen på det där
samlandet och på alla små
drinkparaplyn som måste
smusslas ner i skräpkorgen
i hemlighet, bara för att bli
återupptäckta och triumferande återinförda i reliksamlingen.
Men samtidigt: jag samlar

också. Jag bär ständigt med
mig kors och bönearmband
och radband. Jag omringas av andliga böcker som är
fulla av hundöron trots att
jag är helt emot att man viker hundöron på böcker.
Släpp inte in mig i en andlig krims-krams-butik. Jag
köper vad som helst. Jag

är den där personen som
skulle ha roffat åt mig helgonben och bitar av Jesus
kors om jag levt på medeltiden och haft mycket fyrk.
Varför? Det är som om
jag behövde något som förankrar mig i det heliga, det
som gör allting möjligt. Jag
läser om den amerikanska

poeten Barton Sutter, som
menade att hans religiösa
bakgrund lärde honom något om kraften i magi och
omvandling, och gjorde honom till poet.
Du rör vid ett litet ting,
du smakar på ett ord, och
pang: en hel värld öppnar
sig. Det är magiskt.
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Tack för allt jag blev utan
LIVET. En gammal psalm börjar med orden ”Sorgen och glädjen
de vandra tillsammans”. Samma upptäckt har också Karin Erlandsson gjort: bland rosor finns det törnen. Det svåra är inte att
vara tacksam för allt det goda i livet, det svåra är att kunna tacka
för moln och död och sorg och allt det som blev fel.
TEXT: KARIN ERLANDSSON ILLUSTRATION: MALIN AHO

Min lärare kallades kort och gott ”Lärarn”
och ledde ringdansen på julfesten ända fram
till pensioneringen. Han lärde mig aldrig
grunderna i finska språket, men han lärde
mig psalm 306, den som börjar ”Tack min
Gud för vad som varit”.
Varje morgon ställde sig alla vi åtta elever i
klassen vid våra pulpeter. Vi väntade tills Lärarn kom in, hälsade unisont och tog sats då
Lärarn satte sig vid tramporgeln. Så klämde
han i, båmp båmp båmp lät orgeln, och våra
ljusa barnröster sjöng ”tack för prövningar
och strider” och ”tack för friden i mitt bröst”.
Lärarn tog i, den gamla tramporgeln stånkade, och vi gjorde en stapplande tonartshöjning på sista versen. ”Tack för allt i evighet.”
Nej, psalm 306 är kanske inte en psalm
som i första hand hade ett barnperspektiv
då den skrevs 1891, ändå har just den psalmen varit min favorit sedan Lärarn ledde
sången de där skolmorgnarna.
För vi sjöng också ”tack för rosorna vid
vägen” och ”tack för himmel blå i livet”.
Vackrare ord hade väl mitt barnahjärta aldrig stött på.

den gjorde för några decennium sedan. Jag
har gjort val, bra val, men samtidigt val som
gör att andra möjligheter inte längre finns.
Världen blir allt mer stängd, drömmarna alltmer begränsade. Jag har förverkligat
många drömmar, de viktigaste till och med,
men vid det här laget vet jag också att många
drömmar aldrig blir av.
Jag tågluffar inte, jag amorterar.
Jag lär mig aldrig dyka, jag plastar in skolböcker.
Jag lär mig aldrig franska, jag klipper gräsmattan.
Det är så lätt att tacka för allt jag fick, det
är så svårt att tacka för det jag blev utan.
Och det är svårt att tacka för det jag inte fick, de dagar det känns som att alla andra fick mer.

I min barndom fanns leriga vägar och fähusdoft, det fanns pojkar som kastade snöbollar och lärare som aldrig fick mig att förstå
hur man räknar procent.
Men där fanns också rosor vid vägkanten och en blå himmel, och nu menar jag
rent konkret, inte på ett flummigt symboliskt plan. Det växte nyponbuskar vid vägkanten, och rosa klöver och den där höga
blå blomman som kallas Jakobs stege för att
den nästan når ända till himlen.
Och himlen var också blå, och solen var gul
och ibland blev himlen svart och då sprang
vi ut i regnvädret och skrattade så vi skrek.
Psalm 306 tackar inte för någonting bra
utan att också lyfta fram det tunga och svåra. Visst tackar vi för rosorna, men vi tackar
också för törnet. Vi tackar för den blå himlen, men vi tackar också för molnen som
strötts därpå. Vi tackar för solljuset och vi
tackar för mörkret.
Då jag första gången sjöng psalmen kanske jag inte visste mycket om törnen, men
jag kände rosorna. Jag inte hade mycket vetskap om molnen på himlen, men jag visste
hur den blå himlen såg ut. Och jag tror att
det är vår enda möjlighet. Vi måste tacka för
det vi känner till, och det räcker.
Vid det här laget känner jag till både törnen och svarta moln. Det blir ju så, vartefter livet pågår.
Det svåra är inte att tacka för rosorna, det
svåra är att tacka för taggar och molnen och
död och sorg och allt det som blev fel. Det
kan hända att det är vårt livs utmaning, just
det. Att införliva och tacka, att låta törnen
finnas och att gång på gång plåstra om sig.
I psalm 306 sjunger vi också ”tack för vad
jag inte får”.
Det måste vara det svåraste av allt, att tacka
för det jag inte fick. För det är ju mycket jag
inte fick.
Jag är priviligerad, och det vet jag, och gåvorna är fler än förlusterna. Ändå.
Ändå är det svårt att tacka för vad jag inte
fick och vad jag inte kommer att få.
Jag är inte jätteung längre. Världen ligger
inte öppen framför mig på samma sätt som

”För det är klart att jag
är avundsjuk. Verkar
inte alla andra makar
utom just min köpa
rosor, verkar inte alla
andras hus dammsugas
oftare, verkar inte alla
andra arbetsplatser ha
roligare kaffepauser?”

För det är klart att jag är avundsjuk. Verkar inte alla andra makar utom just min köpa rosor, verkar inte alla andras hus dammsugas oftare, verkar inte alla andra arbetsplatser ha roligare kaffepauser?
Jag vet ingenting om vad du inte fick. Jag är
avundsjuk trots att, eller kanske för att, jag
inte vet allt om dig.
Du kanske inte fick ett barn, du kanske
inte fick den sista julen tillsammans med din
sjuka mamma, du kanske inte fick en pappa som läste godnattsaga för dig.
Vi vet trots allt så lite om varandra, vi
människor.
August Storm var 29 år då han skrev
psalm 306 och jag undrar om han själv
klarade av att tacka för besvikelsen. Slår
man upp honom i uppslagsverk är svaret ja. Tio år efter att han skrev ”Tack för
solljus av dig givet, tack för mörkret likaså” drabbades han av en ryggmärgsskada
som gjorde återstoden av hans liv mycket

smärtsam. Det sägs att han aldrig klagade.
Aldrig klagade är förstås en sak, men att
dessutom tacka för sorgen, det som slog fel
och ”redan glömda tårar”, det står det inget om i uppslagsverket. Jag tackar inte för
allt, jag förbannar mycket. Jag är ingen frälsningssoldat på 1800-talet, som Storm var,
jag är en mamma i Mariehamn som försöker få livet att gå ihop.
I samma psalm sjunger vi också ”tack för hopp
som slagit fel”. Det blir jag provocerad av.
Hoppet, det bästa, det vackraste, det enda
som till sist finns. Hur ska jag någonsin kunna tacka för hoppet som blev en besvikelse?
Jag har inget svar på det, jag vet bara att
det går. Det går att fortsätta, det finns en väg
som leder också bort från glädjen som blev
sorgen. Vad kan vi annat göra än att fortsätta? Lite mer kantstötta, lite sneda och med
svullna ögon. Men vi fortsätter.
Det finns en plats i vitrinskåpet också för
oss kantstötta koppar. Det tackar jag för.
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UR EVANGELIET
”När ni har gjort
allt som åligger er
skall ni säga: Vi är
odugliga tjänare,
vi har bara gjort
vad vi är skyldiga
att göra.”
Läs mera i Luk. 17:7–10.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Snart kommer fastan

Trots att vi inte ens har kommit genom hela januari är
det redan dags att vända blicken mot fastan. Den här
söndagen firar vi den tredje söndagen inför fastetiden
och i äldre tider började prästerna sin fasta inför påsken vid den här tiden.
Söndagens tema – den oförtjänta nåden – handlar
om att vi inte kan prestera oss till Guds nåd. Nåden är
inte en belöning till dem som levt mest rätt eller varit
tillräckligt goda människor, utan finns till för alla.

INSIDAN
BETRAKTELSEN GÖRAN STENLUND

”Ta med egen
skallra så att du
kan delta i musiken!”

Babykyrka i Olars
kyrka i Esbo söndag
kl. 16.00.

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

#bönetwitter
Herre, låt ditt ord
vara mina fötters lykta och ett
ljus på min stig.
Amen.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Göran Stenlund.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Sam. 16:1–13
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 9:11–23

FOTO: Göran Stenlunds Arkiv

Sjuttio dagar kvar
DEn här söndagen har getts det spännande
gamla latinska namnet Septuagesima (den
sjuttionde), som säger oss att det är sjuttio
dagar till påsken. Tänk att de två stora kristna högtiderna faktiskt ligger så nära varandra! Knappt har vi slängt ut julgranen, innan
vi får börja vända våra blickar mot påsken.
Vi kristna är övertygade om att tillvaron består av mer än energi och materia.
Det finns en Gud som har skapat oss och
hela vår värld. Vi är skapade till att leva i
gemenskap med Gud och varandra. Men
något gick snett, som vi vet, och det ledde till att alla våra relationer nu är mer eller mindre spruckna – relationen till Gud,
till varandra, till naturen och till oss själva.
Vad gjorde då Gud? Det hade ju visat sig
att vi människor inte var värda hans förtroende, inte kunde leva som hans avbild. Då
kunde ju Gud helt enkelt ha vänt oss ryg-

gen och struntat i oss. Men det gjorde han
inte. När tiden är inne sänder han sin son
Jesus Kristus till jorden. Det är det som är
julhögtidens egentliga innehåll. Inte tomten eller Kalle Anka.
Och krubbans barn växer upp till korsets
man. När tiden är inne går Jesus upp till Jerusalem, där han lider och dör i syndares
ställe. I ditt och mitt ställe. Det är det som
är påskens egentliga innehåll. Inte påskbrasor och påskhäxor, även om också de
kan ha sin plats i våra traditioner.
Guds sätt att handla fyller oss med förundran. I julens och påskens budskap finns
det mycket som vi egentligen inte förstår.
Hur kan Gud bli människa? Varför måste
Jesus dö? Men vi böjer oss inför Guds allvishet och viskar: Tack, gode Gud, för din
stora kärlek till oss!
¶¶Göran stenlund

Göran Stenlund är verksamhetsledare för Svenska Lutherska
Evangeliföreningen (SLEF), delegat vid kyrkomötet och viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa.
I dag hoppas han att många skulle inse hur gott det är att få
leva sitt liv omsluten av Guds nåd och frid.
Hans tips: Glöm inte att tacka Gud och människor för allt
gott du får!

EVANGELIUM
Luk. 17:7–10
Tredje söndagen före fastetiden. Temat är
”Den oförtjänta nåden”.

PSALMFÖRSLAG
905, 453, 906,
223 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Urkyrkan kallar man den
judisk-kristna församling som fanns i Jerusalem ungefär mellan år 30
och år 70. Den här perioden kallas också för
den apostoliska tiden.
Det här var den tidsperiod som började med
Jesus uppståndelse och
slutade med att Jerusalem förstördes och att
församlingen spreds ut
över ett större område. I och med att de tidiga kristna spreds utanför Palestinas gränser
kom de också i kontakt
med den hellenistiska
kulturen.
Källor: evl.fi/ordlista,
Wikipedia

Annonsera i Kyrkpressen!

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

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

KALENDERN
26.1–1.2
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 28.1 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Backström, Lehtonen.
On 31.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Må 29.1 kl. 14: Kaffestuga för alla
i församlingshemmet, vi sjunger
önskepsalmer tillsammans, Eeva
Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 28.1 kl. 11: Gudstjänst i Korpo
kyrka, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Ingen gudstjänst i Houtskär denna
vecka.
Iniö kapellförsamling:
Sö 28.1 kl. 13: Högmässa i Iniö
kyrka, Vuola.
¶¶ ÅBO
lö. 27.1 kl 17: Elever i Misas pianoskola bjuder på musikaliskt “Vintergodis”, Aurelia. Fritt inträde,
programblad 10€/st till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar
sö. 28.1 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Gunnar af Hällström
(pred) Wikstedt (lit), Grahn, Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe
må. 29.1 kl 18: Diskussionsgrupp
för unga vuxna, Aurelia
ons 31.1:
- kl 10: Familjecafé, Papinholma
förs.hem
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia.
Margó Storm “Folkhälsan”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
to. 1.2 kl 9-11.30: Familjecafé,
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
3 söndagen före fastetiden/Septuagesima 28.1:
Högmässa kl 12
Mårten Andersson, Carl-Micael
Dan
¶¶ JOMALA
Sö 28.01 kl.11.00: Högmässa P
Blumenthal, M Backman, A Karlsson
To 01.02 kl.12.00 : Herrlunch i
Olofsgården P Blumenthal
¶¶ MARIEHAMN
LÖ 27.01 kl. 10.00: Katolskmässa i
S:t Mårtenskyrka.
LÖ 27.01 kl. 16.00: Konfirmationsmässa i S:t Görans kyrka.
SÖ 28.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka. Himlaliv.
TO 01.02 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka.
TO 01.02 kl. 12.00: Sopplunch i
församlingshemmet. Pris: 5€ för
pensionärer, 7€ för övriga.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Fredag 26.1 kl. 18.00: Missionskväll i Vårdö församlingshem.
Jan-Erik Sandström berättar om

SLEF:s missionsarbete i Etiopien
och visar bilder.
Söndag 28.1 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö församlingshem. Outi
Laukkanen, Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
To 25.1 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Lö 27.1 14.00: Pysselcafé för
Nordkorea i Församlingshemmet.
Sö 28.1 11.00: Gudstjänst i Församlingshemmet, Guy Kronqvist,
Kjell Lolax. Korsnäs Invalider firar
kyrksöndag. Kaffeservering efter
gudstjänsten.
Sö 28.1 11.00: Söndagsskolan
inleder vårterminen i Församlingshemmet.
On 31.1 19.00: Årsmöte för Molpe
evangelisk-lutherska bönehusförening rf i Bykyrkan. Stadgeenliga
ärenden.
To 1.2 18.00: Projektkören övar i
Församlingshemmet.
To 1.2 19.00: Kyrkokören övar i
Församlingshemmet.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 27.1 kl 18: Församlingsafton i
Lfjärds kyrksal. Tema ”Vardagskristendom”, Gunilla Teir, J Eklöf,
R Bergqvist, allsång. Servering.
Kollekt, församlingens diakoni
SÖ 28.1 kl 10: Högmässa i Lfjärds
kyrksal, Engström, Martikainen
SÖ 28.1 kl 12: Högmässa i Kstads
kyrka, Engström, Martikainen
TO 1.2 kl 11.30: Pensionärssamling
i Sideby kyrka. För skjuts ring
0400-763325
SÖ 4.2 kl 10: Gudstjänst i Lfjärds
kyrksal, Engström, Martikainen
SÖ 4.2 kl 12: Gudstjänst i Kstads
kyrka, Engström, Martikainen
TI 6.2 kl 19: Bibelstudium i Kstads
förs.hem, Samuel Erikson. Efteråt
SLEF Kristinestad-Tjöck avd årsmöte.
FR 9.2 kl 19: Pärlbandet i Kstads
förs.hem, kl 21 nattvardsmässa,
Maria Sten och Gunilla Teir. Ingen
förhandsanmälan
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 27.1 kl 16.30: Slef avd. årsmöte
i Luthergården, kl 18 Samling,
Samuel Erikson.
Lö 27.1 kl 18: Aftonmusik i S:ta
Maria.
Sö 28.1 kl 18: Förbön o lovsång
i kyrkan, mässan ”Människa
kom fram”, Daniel Norrback,
lovsångsgrupp o kompgrupp, A o
M.Jakobsson, G.Lindén, E.Tikkala.
Ti 30.1 kl 13: Tiistaikerho börjar i
förs.hemmet.
Övermark
To 25.1 kl 13: Pensionärssamling
i förs.hemmet, gäst: Jan-Erik
Widjeskog.
Sö 28.1 kl 10: Högmässa Jakobsson, Rosengård.
Må 29.1 kl 13: Symöte i förs.hemmet.
Pörtom
Sö 28.1 kl 18: Gudstjänst Sundqvist, Wikstedt.
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HIMLALIV

RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 26.1 Hans Växby, Vanda Sö 28.1
9.03 Ett ord om helgen Må 29.1 Erika
Boije, Uppsala (repris från 24.5.2016)
Ti 30.1 Marica Enlund, Sibbo Ons 31.1
Philip Hällund, Kökar To 1.2 Peter
Sundqvist, Purmo.

Fre 26.1 Tommy Nyman, Esse (repris)
Sö 28.1 Den oförtjänta nåden. Textläsare: Luisa Tast och Martin Sandberg.
Må 29.1 Bevarade ord: Zacharias Topelius. Uppläsare: Öivind Nyquist. Ti
30.1 Stefan Salonen, Helsingfors (repris) Ons 31.1 Bevarade ord: Margareta Melin. Uppläsare: Monica Heikel-Nyberg (repris) To 1.2 Kristina
Klingenberg, Karleby (repris). VEGA

Sö 28.1. Mässa från Ungdomens Kyrkodagar i Karis. Predikan: Mia Anderssén-Löf och Jakob Edman. Liturg: Mia
Anderssén-Löf. Musikledare: Maryelle
Steffansson. Musiker: Johan Myrskog,
gitarr, Matilda Wikström, piano, Oscar Sundman, trummor och Olli Liljeström, bas. Textläsare: Nicolina Grönroos. Förebedjare: Nicolina Grönroos,
Sara Ranta och Anni Wahlström. VEGA

VEGA

Ti 30.1 kl 13: Symöte i förs.hemmet.
To 1.2 kl 18.30: Träffpunkt för
kvinnor i Velkmoss byagård, gäst:
Kristina Örn.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Sö 28.1 kl. 14: Gudstjänst, Englund, Brunell.
Må 29.1 kl. 10: Familjeklubben i
församlingshemmet.
Ti 30.1 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Sön 28.1:
kl 10 Gudstjänst: i Korsholms kyrka. Berg och Nordqvist-Källström.
kl 12 Högmässa: i Smedsby församl.gård. Berg och NordqvistKällström.
Må 29.1:
kl 13 Missionssyföreningen: i
Smedsby församl.gård.
To 2.2:
kl 9.30-12 Gemensamt tvåspråkigt jippo: för familjer vid
Smedsby församl.gård.
Sön 4.2:
kl 10 Gudstjänst för små och stora: i Korsholms kyrka. BergströmSolborg, Westerlund, Lilla barnkören, Körskolan och Dagklubben.
Ljusceremoni och namnuppläsning av alla döpta under året.
Dopträdet tas i bruk.
kl 11 Gemensamt Ansvar-lunch: i
församl.hemmet, fisksoppa, kaffe
o. tårta. 10 €/under 6 år gratis.
Församlingen ordnar Kyrk-TAXI:
som beställs via pastorskansliet
tel. 06-3560500.
Återfärd efter GA-lunchen.
¶¶ KVEVLAX
Idag 25.1 kl 19: Kyrkokörens årsmöte i fh.
Sö 28.1 kl 10: Högmässa, Kontunen, Andrén.
To 1.2 kl 10: Mammalådstillverkning i konferensrummet.
¶¶ MALAX
SÖ 28.1 kl. 11: Gudstjänst i kyrkan.
Vasa sångargille/seniorkören
medverkar. Tornberg, Lax. Vi
startar Gemensamt Ansvar insamlingen. Älgköttsoppa kl 12 i
KH, 8 euro/pers, 20 euro/familj
och 6 euro/liter för hemtagning.
(hemtagning mellan kl 13-14, så
länge soppan räcker).
MÅ 29.1 kl 10: Karacafé i KH.
¶¶ PETALAX
Kontakten: övar första gången
efter jul to 25.1 kl. 17.30 i församlingshemmet.
Kyrkokören: övar första gången
efter jul to 25.1 kl. 18.30 i församlingshemmet.
Fredagssamling: fr 26.1 kl. 13 i
församlingshemmet. Björklund,
Brunell, Norrgård. Kontakten
medverkar. Gäst: Samuel Erikson.
Taxi.
Gudstjänst: sö. 28.1 kl. 11. Englund, Brunell.
¶¶ REPLOT
Sö 28.1 kl. 10: Gudstjänst i Replot.
Kaski, Wargh.
Ons 31.1 kl. 18: Andrum i Replot
försh.
Ti 13.2. kl. 18: Andaktsstund i Replot försh. med Samuel Erikson.
Efteråt Slefs lokalavdelnings årsmöte. Servering.

¶¶ SOLF
Sö 28.1. kl 10: Högmässa, Henry
Byskata, Heidi Lång. Kyrkkaffe.
On 31.1. kl 13: Pensionärsträff i
förs.hemmet, ”vem gör vad”?
– om arbetsfördelningen mellan församlingen och den kyrkliga samfälligheten. Medv A-M
Audas-Willman och Frej-Erik
Sikström.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsång: lö 27.1 kl 18. Barnprogram. Serv.
Högmässa: sö 28.1 kl 13 Martin
Sandberg, Hänninen, Heikius.
Morgonbön: to 1.2 kl 9 Lundström, Andersson.
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 3.2 kl 9.30 i stora förs.
salen, Skolhusg. 28. Marina Motaleff talar om Katarina von Borareformationens moder o Luthers
hustru. Frukostpris 7€.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm David
Oliver, Mari Renvall.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Lundström.
Ulla Sommardahl, Siv Jern, Anders
Kronlund.
SUNDOM KYRKA
Babykyrka: sö kl 10 Lindblom,
Heikius. Kapellförsamlingens dopträd tas i bruk.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Sö 28.1 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Jan-Erik Nyman, Sundelin. Textläsare Kristina Granstedt-Ketola,
kyrkvärdar konf.grupp.
- kl. 10: Söndagsskolstart i Punsar
bönehus.
- kl. 11: Söndagsskolstart i Bäckby
skola.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar
i församlingshemmet. Nanna Rosengård. Program för barnen.
Må 29.1 kl. 14: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Ti 30.1 kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
- kl. 19: Tisdagsskolans terminsstart i Punsar bönehus.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 26.1 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.
SÖ 28.1 kl. 10.30: Söndagsskola
med små och stora i Församlingscentret. Lunch.
SÖ 28.1 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads kyrka, Björk, Åstrand, Wester, sång Cecilia Åminne.
SÖ 28.1 kl. 15.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas. Kaffeservering.
SÖ 28.1 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Broder Ashraf, tidigare vapenhandlare från Yemen,
som idag arbetar för att sprida
evangelium. Musik Kick Östman.
Barnfokus.
ON 31.1 kl. 18.00: U-klubben i
Vestanlidgården, Salo.
TO 1.2 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Salo.
¶¶ KRONOBY
Musik-café Lyktan: lö 27.1 kl
20:00
Gudstjänst: sö 28.1 kl 10:00 i fh.
Lit. Krokfors, pred. Johan Candelin. Ashraf al Sameai från Jemen
medv.
Läsmöte: sö 28.1 kl 15:00 i Påras
byahem, Söderpåras läslag. Värdar: konfirmandföräldrar
Seniorcafé: må 29.1 kl 09:00 i lilla

salen. Gäst: Andelsbankens direktör Kaj Nylund.
Kenyamissionssymöte: ti 30.1 kl
13:00 lilla salen.
Missionssymöte: ti 30.1 kl 13:00 i
Hopsala byagård.
Föräldra-barngruppen: on 31.1 kl
09:00 i dagklubben.
Läsmöte: on 31.1 kl 19:00 i Norrby
skola, Norrby läslag, värdar: konfirmandföräldrar.
¶¶ LARSMO
To 25.1 kl. 18.30 (Obs tiden) Missionsafton: i församlingshemmet
med Ashraf, en muslimsk vapenhandlare som mötte Jesus och
blev radioevangelist i Yemen, ett
land som är muslimskt nästan till
100 %. Han kommer att berätta
om vad Gud gör i hans hemland
just nu. Servering. Barnpassning.
Sö 28.1 kl. 17.40 Uppvaktning vid
inbördeskrigets hjältegravar: i
anledning av 100-årsminnet av
1918-års krig.
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Sjöblom, Mary Frantz, sång Eivor och
Nils Johansson. Kyrkvärd: Kaptens
norra.
Må 29.1 kl. 19 Bönetillfälle: i församlingshemmet inför evangelisationskampanjen mars 2018
Sommarskriftskolan 2018: weekend i Wanha Karhunmäki 26-28.1.
¶¶ NEDERVETIL
LÖ 27.1 kl 9-12: Skriftskola i fh.
SÖ 28.1 kl. 10.00: Gudstjänst i fh,
Anders Store och Martin Store.
Musik av familjen Broända.
SÖ 28.1 kl. 13.00: Läsmöte med
Bast läslag hos Mattias och Anna
Finell.
MÅ 29.1 kl. 10.00: Motion för
mission. Vi promenerar till förmån
för missionen, frivillig avgift. Start
från församlingshemmet, fortsättning varje måndag.
TO 1.2 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka Vårdcenter.
¶¶ NYKARLEBY
GEMENSAMT
Sportlovsläger för barn 26-27.2:
anmäl till ann-charlott.ek@evl.
fi senast 5.2, begränsat antal
platser
CENTRUM
Sö kl 10 Högmässa: Sandvik,
Ringwall
Må kl 18 Kenyamissionen: fh,
Östman
Ti kl 13 FMS mission: fh
-kl 18.30 Bibelsits: fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Fr kl 9 Små&stora: start i prästg.
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén,
Ringwall
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Jonas
Ahlsved
JEPPO
Sö kl 18 Kvällsmässa: Östman,
Lönnqvist, sång systrarna Andtfolk
To kl 13 Missionssymöte: bönehuset, varje torsdag fr.o.m. 1.2
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
To 25.1 kl 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
Fr 26.1: Ingen ungdomskväll i
Kyrkhemmet, Mi är på UK i Karis
Lö 27.1 kl 19: Sammankomst i
Lepplax bykyrka, Antero Heikkilä,
tolkning, servering
Sö 28.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Erikson, Pandey, textläsare Monica Holmgård, dörrvärdar Kållby
Sö 28.1 kl 10: Söndagsskolstart i
Kållby bönehus och Lövö bönehus
samt kl 10.30: i Sundby byahem

Sö 28.1 kl 15: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Torvald
Hjulfors, tolkning
Må 29.1 kl 13: Symöte i Kållby bönehus, Erikson
To 1.2 kl 19: Skriftskolans föräldrasamling i Kyrkostrands församlingshem
On 7.2 kl 12: Träff för pensionärer
och daglediga i Kyrkostrands församlingshem, Johan Klingenberg,
lunch & eftermiddagskaffe 12 €,
anmäl före 2.2 till församlingskansliet tfn/sms 040-3100440
Missionsstugan: inkomster 2017
blev 148.000 €. Stort tack till alla
som donerar, köper och jobbar i
stugan till förmån för mission, katastrofhjälp och hjälpbehövande
i nejden.
¶¶ PURMO
To 25.1 kl. 19.30: Slef Åvist årsmöte i Åvist bykyrka.
Sö 28.1 kl. 10: Gudstjänst för stora
och små i Kyrkhemmet, Portin,
Johansson. Ljuständning för döpta
år 2017. Kyrklunch, pris 10/5 €.
Må 29.1 kl. 18.20: Drängstugans
personalmöte i prästgården.
To 1.2 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Kanckos, Johansson.
¶¶ TERJÄRV
FR 26.1:
- kl 18 Församlingskväll i förs.h.
Den tidigare vapenhandlaren
Aschraf från Yemen, Johan Candelin, khden, kantorn.
- kl 19 Bönehusets årsmöte i
Kortjärvi.
SÖ 28.1:
- kl 10 Gudstjänst i förs.h, Niklas
Wallis, kantorn.
- kl 14 Läsmöte med Emet läslag
hos Bengt och Gunda Åsvik. Niklas Wallis och kantorn.
TI 30.1 kl 13: Missionscafé Terjärv
med hemliga gäster.
ON 31.1 kl 14: Finsk bibel- och
samtalsgrupp i Småbönders hos
Ritva och Gustav Nyman.
TO 1.2 kl 19: Läsmöte med Hästbacka läslag i byahemmet. Värd:
Byahemsföreningen, khden,
kantorn.

Från rockare till ortodox präst
Mikael Sundkvist föddes i en luthersk familj. I dag är han präst i ortodoxa kyrkan i Vanda.
- Inom den österländska kyrkan förklarar man inte så mycket, den är inte verbal på samma
sätt som den västerländska kristenheten.
På Arenan och i Yle Fem må 29.1
kl 18.30, repris ti 30.1 kl 10.00.

LAPPTRÄSK

to 25.1 kl. 18.30: Tjejgruppen i församlingshemmet, Elin Lindroos
sö 28.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SuLö, JE
sö 28.1 kl. 16: Konsert i kyrkan med Seeli Toivio, cello. Musik av bl.a. J.S. Bach.
Fritt inträde, avgiftsbelagt programblad
ons 31.1 kl. 19: Psalmsångskväll i Lilla
kyrkan. Tema: Guds värld. Barnklangen
och Efterklangen medverkar. Kollekt för
körernas resa till Barnkörsstämman i
Vasa i april. SuLö, JE
På kommande: 10.2 kl. 10-12 Familjeskoj i församlingshemmet med lunch
för Gemensamt Ansvar och lotteri för
missionen.
Församlingsresa till Tallinn och herrgårdar 17-18.4. Mer information ger Susann
Stenberg

LILJENDAL

to 25.1 KL. 10-12: OBS! NY DAG!
Vuxen-barn gruppen i Mariagården, Elin
Lindroos
to 25.1 kl. 14: Andakt i Rosenkulla,
SuLö, JE
sö 28.1 kl. 10: Högmässa i kapellet,
SuLö, JE
På kommande: Församlingsresa till Tallinn och herrgårdar 17-18.4. Mer information ger Susann Stenberg

LOVISA

To 25.1 kl. 18: Enligt Markos i kyrkan
Sö 28.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, K af
Hällström, S af Hällström
Sö 28.1 kl. 14: Vinterskriftskolans lektion
i församlingsgården
Ti 30.1 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
Ti 30.1 kl. 18: Bibelstudiegruppen i församlingsgården
On 31.1 kl. 15.30: Lovisaklangen övar
i kyrkan
To 1.2 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
På kommande:
Sö 4.2 kl. 16: Högmässa med musikal
i kyrkan, efteråt Festmiddag i församlingshemmet. Förhandsanmälan
till Festmiddagen senast den 29.1 till
kansliet lovisa.svenska@evl.fi eller
044 722 9200

PERNÅ

Sö 28.1:
- kl. 18 Mässa i Taizé stil i kyrkan: Lemberg, Silfvergrén, Kalliokoski.

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 28.1 kl. 10.30: Startsöndag för augustilägrets konfirmander. Prästgården.
Camilla Ekholm, Patrik Frisk.
Sö 28.1 kl 12: Mässa i Sibbo kyrka. Ekholm, Lauri Palin.
On 31.1 kl. 12: Sjueuroslunch i Kyrkoby
församlingshem. Ekholm, Palin.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

SÖ 28.1 Kl. 10: GUDSTJÄNST i Kullo bykyrka, Lindberg, Helenelund
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan,
Wilén, Lindberg, Helenelund, Anna
Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp.
Kollekt: Stiftsgården Lärkulla
LÖ 3.2 KL. 16: MINNESKONSERT i
domkyrkan till förmån för barnskyddet
– sopran Lise Davidsen, baryton Waltteri Torikka, cello Tuomas Ylinen, piano
Sofia Wilkman, jazzsång Susanna Wahl,
jazzpianist Joonas Haavisto, violin Helmi
Kuusi och Ingrid Riutamaa, altviolin Jussi
Aalto, recitation Alma Pöysti. Program
á 35 € säljs på Grand och vid dörren en
timme före konserten

Fr 26.1:
kl. 10-11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15-13.30: Veckolunch i Johannessalen, Högbergsgatan 10 D. Välkommen
på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 28.1 3 söndagen före fastetiden
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Repo-Rostedt, Enlund.
Kyrkkaffe.
Må 29.1:
kl. 10-11.30: Babyrytmik i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Grupp 1(ca 8
- 15 mån.) kl. 10, grupp 2 (ca 2 - 8 mån.)
kl. 11. Servering från kl. 10.30. Hollmérus.
Ti 30.1:
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Sixten Enlund.
kl. 13.30-14.30: Musiklek för 0-3 åringar
i Bokvillan, Tavastvägen 125. Hollmérus.
Kl. 18: Mariavesper i Johanneskyrkans
krypta. Busck-Nielsen, Lindström,
Enlund.
On 31.1:
kl. 14-15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs
församlingssal. Bibelstudium kring
Johannesbrevet med teol.stud.MartaLovisa Bergman. Ta gärna med egen
Bibel.
kl 17-18.30: Vintersvenska. Diskussion
på svenska för nybörjare, Högbergsgatan 10 D i Tian.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Enlund.
To 1.2:
kl. 10-11.30: Musiklek för 0-3-åringar
i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkans 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
Fr 26.1 kl. 19: Samling för män, Johan
Hallvar
Lö 27.1 kl. 10: Matteussalen, 2 vån. Vinterpyssel. Kom med hela familjen, med
en kompis eller på egen hand.
Frivillig avgift för servering och pysselmaterial.
Lö 27.1 kl. 10-10.45: Lördags
klapp&klang (9 mån-4år) med vuxen,
2. vån.
Lö 27.1 kl. 11-14: Kaffe på plattan utanför
Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe, te,
saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till
samtal och förbön. Kyrkan är öppen och
du kan i stillhet sitta där en stund.
Sö 28.1 kl. 10: Högmässa, Juho Kankare,
Tuula Stöckell, söndagsskola. Kyrkkaffe i
Olavussalen efter högmässan.
Ti 30.1 kl. 10 och 10.45: Musiklek, klapp
och klang, för 10 mån-4 år, Daniela
Strömsholm
Ti 30.1 kl. 11.30: Musiklek, gung och
sjung, för 0-10 mån, Daniela Strömsholm
Ti 30.1 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sundroos, 040-5840296.
On 31.1 kl. 8.30: Morgonmässa, Johan
Hallvar
On 31.1 kl. 12.15-13.30: Motion och mission med Ben Westerling varje onsdag.
Vi samlas utanför Matteuskyrkan och
går på promenad. Gruppen kommer
överens om insamlingsändamål och
insamlingsbelopp för Finska Missionssällskapets projekt Motion&Mission. Se
närmare på FMS hemsida.
On 31.1 kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar.
On 31.1 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 vån),
Mimi Sundroos.
On 31.1 kl. 16.45-18: Text & Tro, Vi samlas inför följande söndags mässa runt
psalmerna och texterna i Olavussalen i
nedre våningen. Juho Kankare & kantorn
On 31.1 kl. 18: MU-mässa, kort mässa
med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
To 1.2 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström
To 1.2 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 26.1
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
Lö 27.1
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.10 Missionsbrunch: Kom med och hör
Petrus egna ungdomsledare Ida-Marie
Skogvik berätta om sin missionspraktik i
Jerusalem. Kl.10 i Månsas kyrka. Anmälan till kansliet senast 25.1
Sö 28.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: Tegels. 6. Tuomas Metsäranta, Kaj Varho.
Kyrkkaffe
kl.10 Söndagsskola i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Ansvarsperson Britta Lassus
och frivilliga
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Brofogdev. 12. Tuomas Metsäranta, Kaj
Varho. Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls: Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Daniel Björk
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
Ti 30.1
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen,
Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig stund för
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås.
Varje tisdag i Malms kyrka, Kommunalv.
1. Pia Lindholm
Ons 31.1
kl. 11 Familjecafé: Kom på
lunch&lekstund till Café Torpet varje
onsdag. Katrin Björklund
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WORKSHOP OCH KONSERT

Gospeldag i Karleby

jemang av Lavi Öst med band. Vi kommer till exempel att sjunga sången Sounds of the saints från filmen
God´s not dead 2.
Mer info hittas på www.kyrkansungdom.nu

Kom med och sjung gospel på Youth Gospel
lördagen den 3.2 i Karleby församlingscenter
med Anna-Pia och Mikael Svarvar.
Dagen avslutas med en konsert tillsammans
med Jacob Gospel och Lavi Öst med band i
Stadskyrkan kl 19.
Under lördagens workshop övar vi in sånger tillsammans som vi framför under kvällens konsert. Vi sjunger även någon gemensam sång med Jacob Gospel till ackompan-

kl. 12.30 Vesperkören: Kör för alla.
Varannan onsdag. Hagasalen, Vesperv.
12. Peter Hilli
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1 för
barn i förskola - åk 2. Kören övar varje
onsdag i Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. Ledare Francine Mabinda
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2 för
barn i åk 3-5. Kören övar varje onsdag i
Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen.
Ledare Francine Mabinda
kl. 17 Ungdomssamling: Info om D18
- Grow konferensen. Hagasalen, Vesperv. 12
To 1.2
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön,
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv.
12. Medverkande är lärjungaskolan
Transform
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Peter Hilli
Fre 2.2
Disciple18 - Grow: Årets konferens är en
erfarenhet du inte vill missa! Grow hålls
2-4.2 i Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3.
Mera info på www.disciple.fi/sv/
Övrigt
To 8.2
kl.18 Vägen vidare: Vägen vidare är en
sex veckors kurs för alla som förlorat
någon, nyligen eller för en lång tid sedan. Hålls på Café Torpet, Köpingsv. 48.
Mera info på hemsidan: petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/
Lö 10.2
kl.10.30 Kvinnobrunch: Traditionell
kvinnobrunch med temat ”Guds ledning” och Regina Kreander som gäst.
Musik av Liisa Ahlberg. Anmälan senast
6.2 till Petrus församlings kansli, tel. 0923407100 eller britta.lassus@gmail.com,
tel. 050-3271948. Hagasalen, Vesperv.
12. Varmt välkommen!

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässan:
Under januari och februari firas ingen
Tomasmässa pga att Johanneskyrkans
kororgel renoveras. Istället hålls en inspirationskväll med andakt i Johanneskyrkans krypta tisdag 13.2 kl. 18. Vårens
svenska Tomasmässor firas 20.3 och
24.4. Planerings- och förbönsmöten
hålls i kryptan 6.3 och 3.4 från kl. 16.15. I
den finska Tuomasmessu predikar ärkebiskopskandidaterna.
Det hjälper att prata:
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig
som behöver ett lyssnande öra. De
jourhavande är utbildade frivilliga eller
kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
Samtalstjänsten består av chatt, brevoch telefonjour. Chattjouren är öppen
må-to kl. 18-20 och finns på adressen
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet
+358400221190) och du kan ringa varje
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva
ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar
inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen:
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid
problem i parrelationen och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen och
dig. Du kan komma ensam, med din
partner eller med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte
något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 8-20
och veckoslut samt helgdagar 10-18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

från församlingens dopträd, där barnets
namn skrevs efter dopet. Mor- och farföräldrar samt faddrar är välkomna med.
Ta med egen skallra så att du kan delta
i musiken! Kyrkstunden tar ca 30 min.,
servering efteråt.
Ungdomskväll: Sode, Sököv. 13, ti 30.1
kl. 17.
Ungdomsmässa: Olars kyrka, svenska
sidan, on 31.1 kl. 19. Kanckos, Kronlund.
Familjeklubbar för föräldrar med småbarn kl. 9.30-11.30: Sång och lek i Sökö
kapell varje ti. Familjeklubben i Köklax
kapell varje on. Imse-Vimseklubben i
Mattby kapell varje to. Ingen förhandsanmälan, klubbarna är gratis!
Terminsstart för Kråksången: Esbo
domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2,
on 31.1 kl. 17.30. Kråksången är en kör
för alla, också för dig som tror att du
inte kan sjunga! Gamla och nya sångare
välkomna! Mer info: 040 5311049,
eeva-liisa.malmgren@evl.fi
Samtal kring kristen tro: Folkhälsanhuset i Hagalund, Vindgr. 6, to 25.1. 10.3012, Jäntti. Arr. i samarb. m. Folkhälsan.
Utbildningsdag för frivilliga: Mataskärs lägergård lö 27.1 kl. 10-15. Är du
intresserad av eller redan aktiv i frivilligarbete i församlingen, med tonvikt
på gudstjänsten (textläsning, kyrkvärd,
kaffevärd, nattvardsassistent) eller som
besöksvän på sjukhus och vårdinrättningar? Kom med på vår inspirationsdag! Maria Sten från Kyrkans central för
det svenska arbetet går närmare in på
vad det innebär att vara frivillig just i
församlingen. Anmälan senast on 24.1,
040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi (meddela specialdiet). Lunch + kaffe serveras, ingen avgift.
”Vad pratar ni om?”: Ny samtalsserie i
Olars kyrka, svenska sidan, start ti 30.1
kl. 18.30. Aktuella samtal inom kyrkan
tillsammans med en inbjuden gäst och
med ett tema för kvällen. Kvällens gäst
är journalisten och författaren Sofia
Torvalds. Vi diskuterar hennes nya bok
”Två kors och en fisk”. Musik och sång
med Amanda Oscarsson. Kyrkoherde
Roger Rönnberg leder samtalet. För
den som har möjlighet inleds kvällen kl.
17.30 med servering (sallad, bröd och
kaffe/te.) Samtalsserien fortsätter 13.2,
20.3 och 10.4.
Församlingsretreat: Retreatgården
Snoan i Lappvik, Hangö 13-15.4. Ledare
är Anna-Maria Böckerman. Tema: ”Herrens kärlek fyller hela jorden”. Pris 90 €
för församlingsmedl. 200 € för övriga.
Anmälan senast 28.3, Esbo sv. förs.
kansli, 09 8050 3000, må-fre kl. 9-13,
e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi.
Mer info om Snoan och dagsprogrammet: snoan.fi
Samlingar för seniorer och daglediga
kl. 13-14.30: Karabacka kapell to 25.1,
vi fortsätter med temat Frälsarkransen.
Träffdax i Köklax kapell ti 30.1, samtal
om dagsaktuella händelser och handarbete för internationell diakoni. Kalajärvi
kapell to 1.2, trevlig samvaro mitt på
dagen för dig som har all tid i världen.
Välkommen med!
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårdsgr. 1. varje ti kl. 16-19. Vi stickar,
virkar, syr, väver m.m. för internationell
diakoni och mission. Välkommen med i

gemenskapen!
Öppen diakonimottagning: Kyrktian,
Kyrkog. 10, varje to kl. 10-12.

GRANKULLA

To 25.1 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Fr 26.1 kl. 17.30: Andakt för ungdomar
i kyrkan, Daniel Nyberg, Marlen TalusPuzesh, Heli Peitsalo.
Kl. 18: Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen
Talus-Puzesh.
Sö 28.1 kl. 12: Högmässa, Ulrik Sandell,
Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Ti 30.1 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.
Tua och Torsten Sandell, hälsningar från
Istanbul.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 16: Under ytan. Grupp för ungdomar
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och
Ulrik Sandell.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet,
Heli Peitsalo
To 1.2 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Lördag 10.2 GA-insamling: på stan med
sparbössor. Anmäl dig som frivillig senast 6.2 om du vill delta, kontakta karin.
nordberg(at)evl.fi eller 050-343 6885.

KYRKSLÄTT

Fr 26.1 kl. 9.30-11.30: Eesti-Emme i
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 26.1 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4
på Hörnan.
Sö 28.1 kl. 17: Högmässa med sång och
bön i Kyrkslätts kyrka. Rönnberg, Höglund o Punt.
On 31.1 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk 7
och uppåt.
Fr 2.2 kl 13-15: Effa för barn i åk 3-4
på Hörnan.
Tisdagscafé: Prästängens klubblokal,
Grandalavägen 2. Varannan tisdag: 16.1,
30.1, 13.2, 27.2. Carola Lupander tel. 050
376 1489.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to
kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

Sö 28.1 kl 11: Gudstjänst i SvH, Charlotte
Dick-Röstad, Anna Arola
Ti 30.1 kl 10-12: Mammor, pappor och
barn i SvH.
Ti 30.1 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben
i SvH
Ons 31.1 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, Anni
Joela: Nya vindar i stadsplaneringen

ON 31.1 kl. 9.30-12: Familjecafé i samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13,
Myrbacka
ON 31.1 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
FR 2.2 kl. 14: Veckomässa, Folkhälsanhuset, Vallmov. 28. A. Paavola, A.
Ekberg
Ungdomskvällar: ons udda veckor kl.
18-21 i Bagarstugan.
Sällskaps- och brädspelskvällar för
ungdomar: ons, i regel jämna veckor
kl.18 i församlingens utrymmen, Vallmov. 5 A, 2 vån.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 28.1:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve,
Lindroos.
-kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka,
Westerholm, Lindroos.
-kl. 18 Kvällsmässa: Snappertuna kyrka.
Westerholm, Burgmann.
-kl. 18 Konsert: Ekenäs kyrka. Johanna
Rusanen-Kartano, sopran, Jorma Hynninen, baryton, Folke Gräsbeck, ackompanjemang. Biljetter.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

KARIS-POJO

Gudstjänst, sö 28.1:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa, sö 28.1:
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

VANDA

SÖ 28.1 kl. 10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars. A. Paavola, H. ÅbergYlivaara
TI 30.1 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka

Kvarnstigen6,6,68810
68820Ytteresse
Esse
Leverantörsv.

Jakobstads kyrka

DOMKAPITLET
Tjänsteförordnande har utfärdats åt kaplanen i Houtskärs
kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janne
Heikkilä för kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling från
1.4.2018.
Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.330.4.2018.
Kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Tuija Wilman har beviljats tjänstledighet 1.2-30.9.2018 och förordnats att för samma tid sköta församlingspastorstjänsten i
Kyrkslätts svenska församling.
Tjänsteförordnande har utfärdats åt kyrkoherden i Kvevlax församling Jessica Bergström-Solborg för kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling från 1.2.2018.
Examen i ledning av församlingsarbete har avlagts av
pastorerna Mia Anderssén-Löf, Jan-Gustav Björk, Hans
Boije, Maria Lindberg, Daniel Norrback och Alexandra Äng.

BARNLEDARE

Vill du jobba som
i Esbo svenska församling? Anställningen inleds så
fort som möjligt och pågår till 31.12.2018. Annonsen
i sin helhet: www.esboforsamlingar.fi/informationkansli/jobb. Ansökningar senast 31.1.2018 före kl.
10.00 till Esbo kyrkliga samfällighet, Registraturen,
PB 200, 02771 Esbo, e-post kirjaamo.espoo@evl.fi

OLAUS PETRI

Lö 27.1 kl. 18: Helgsmålsbön - Musikandakt. Santeri Siimes, orgel.
Sö 28.1 kl. 11: Högmässa. Stefan Djupsjöbacka, Hanna Laakkonen-Yang.
On 31.1 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
To 1.2 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi
Isaksson leder.
To 1.2 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år). Sussi
Isaksson leder.

Högmässor:
Esbo domkyrka sö 28.1 kl. 12.15. Jäntti,
Wikman. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 16 babykyrka. Terlinden, Kronlund. Vi bjuder
speciellt in de familjer där ett barn döptes 2017. Familjerna får ta hem det löv

Tel. 06 7898100, Fax 06 7898199
e-post essma@multi.fi
www.essma.fi

LEDIG TJÄNST

DEUTSCHE GEMEINDE

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

Bekvämare och varmare
med sittdynor. Vi har
specialiserat oss på tunna
sittdynor för kyrkbänkar.
Kontakta oss för mer
information.

INGÅ

Fre 26.1:
- kl 18.00 Israeliska danser: Församlingshemmets källarvåning. Viveca
Unnérus.
Sö 28.1:
- kl 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Tom
Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann samt Torsten och Tua Sandell.
Kyrkkaffe med tal och bilder från Främre
Asien i församlingshemmet.
- kl 18.00 Konsert: Ingå kyrka. Pentti
Hildén renässansluta, mandora och sång
- Anna Villberg, sopran. Fritt inträde,
programblad 5 €.
Må 29.1:
- kl 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. Tom
Hellsten.
Ti 30.1:
- kl 16.30 Musikstund för barn: Församlingshemmets källarvåning. Marina
Högström, Jens Rosenqvist.
To 1.2:
- kl 8.30-10.00 Morgonmål: Prästgården. Inkoon martat.
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: Församlingshemmets källarvåning. Karin
Eklund.
- kl 13.00 Församlingsträff: Prästgården. ”En bild säger mera än tusen ord”.
Annette Taipalus, Tom Sjöblom.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

So 28.1. um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti
Fischer)

ESBO

Sittdynor för kyrkbänkar

Kom och jobba som

PRÄST i Ekenäsnejden!

Söndagen den 20 januari firades konfirmation i S:t Görans kyrka i Mariehamn.
Konfirmander: Kimberly Danielsson, Angelina Eklund, Tilde Eriksson, Michael Fonsell,
Jonna Gustavsson, Maja Hallbäck, Melvin Kahnberg, David Karlsson, Olivia Lang, Jens
Nordlund, Hanna Nunez-Garces, Noel Rönnberg, Matilda Sjöberg, Elliot Söderström, Felicia Tuominen, Oscar Wiklöf, Jakob Åsgård. Hjälpledare: Cajsa Hallbäck, Mina Ahmadi, Isak
Flodin, Sebastian Grönlund, Mira Ramsay, Marie Ras. Präst: Maria Piltz.

Vi behöver en församlingspastor i stället för vår tjänstlediga kaplan, för sju
månader under mars-september eller så
fort som möjligt, med eventuell option på förlängning.
Kom och jobba i ett större arbetsteam med vilja till nytänkande, samtidigt välrotat i kyrkans liv och tradition.
Vi erbjuder dig ett omväxlande församlingsarbete i en dynamisk och innovativ arbetsgemenskap.
Närmare uppgifter om vikariatet ger kyrkoherde Anders Lindström
per tfn 0400-527 488 eller per e-post: anders.lindstrom@evl.fi
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KRYSSET JANUARI
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

SKICKA IN!

LÖSNINGEN

Sänd in din krysslösning senast fredagen den 9 februari 2018
till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk
kuvertet ”Januarikrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. Lycka till!

Namn och adress:

Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som
kommer på posten.
Vi gratulerar: Kerstin
Hoffström, Ekenäs,
Carita Sjöberg, Kimito
och Gudrun Salin, Borgå.

VIN
BÖCKEN
R!

Margareta Melin

Hållplatser för närvaro
Owe Wikström

Från ett cafébord i Paris

Vara i bön

Om vänskap, tristess och samtalets nyanser

utan att be om något
Ofta talar man om bön i betydelsen att be om något.
Uppmaningar till Gud om att vara eller göra något. Men
att be kan också vara att påminna sig om att Gud är nära.
Att stilla sig och lyssna in hans närvaro. Libris, inb.

2200

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

Hur hanterar vi de drag av meningslöshet som tycks
inbyggda i livet? Varför fyller samtalet och det poänglösa
småpratet ett så avgörande behov i mänskligt samspel? En
bok som vill ge verklig livshjälp till oss som funderar över
livets och vardagens mest angelägna frågor. Libris, inb.

2650
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INKAST KATARINA GÄDDNÄS

SVAR VÄCKELSERÖRELSE

En välsignad
koltrast

Sakramenten och predikningar

På Facebook och Instagram flimrar bilder från fjärran semesterparadis. Jag gläds med vänner och
bekanta som njuter och tankar sol
och får känna sand mellan tårna.
Själv hasar jag omkring hemma i
pyjamasbyxor och oformlig tröja.
Jag är studieledig, men famlar efter struktur och
disciplin i vardagen och en rimlig balans mellan skrivjobb och tid för studier.
Jag har en termin på mig och redan hägrar målet där framme i maj, det arbete jag längtat efter så länge, det som också skulle ge vår familj
lite trygghet och kontinuitet. Rädd är jag också, och orolig över att pengarna inte skall räcka,
att jag inte skall klara av mina sista tenter, att
jag skall snava och trilla på slutrakan. Det krävs
en storsatsning för att jag skall klara det och ju
större insatsen är desto större blir också rädslan
att misslyckas. Så konstigt, jag känner inte alls
igen mig i det här nästan förlamade tillståndet.
Jag famlar efter tröst i litteraturen. ”Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd”,
skrev Tove Jansson. ”Bättre lyss till den sträng
som brast än aldrig spänna en båge”, skrev Verner
von Heidenstam. Jag har nog
aldrig varit övermåttan förtjust i Heidenstam och det
där bågskjutandet lockar inte alls. ”Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda
flyger”, skrev Elmer Diktonius. Honom gillar jag, men
det hjälper inte när jag mest
av allt känner mig som en
förvirrad höna med begränsad flygfärdighet.

”Det krävs en
storsatsning
för att jag skall
klara det och ju
större insatsen
är desto större
blir också rädslan att misslyckas.”

Jag prokrastinerar, skjuter
upp. Jag får för mig att det
är viktigare att städa undan julen, söka upp snöskoveln som blåste bort i stormen, bära in ved,
skriva de där recensionerna som jag är så sen
med, hjälpa mina vuxna barn att söka arbete.
Hjärtat och tanken fladdrar än hit, än dit. Nätterna blir långa och sömnlösa.
Just när jag tror att jag håller på att bli vansinnig slås plötsligt en hemlig dörr upp på vidgavel i vardagens hårda betong. Glädjen bryter
fram som en glad klarinett. Solen kikar fram
mellan molnen och får husväggen att glöda. Jag
tittar ut och koltrasten har hittat till fågelbordet och jag påminns om Ylva Eggehorns älskade psalmrader om närvaron bortom bilder och
stridsbanér, om Gud som vinden som säger att
det skall komma en vår:
”Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv skall bära mig; jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.”

Katarina Gäddnäs är författare och teologistuderande.

Stig-Erik Enkvist påstår (KP
51–52) att västlaestadianernas tanke med egen sakramentsförvaltning är över
hundra år gammal. Han förtäljer att Jonas Purnu redan
på 1880-talet beställde nattvardskärl, och att väckelsens
ledare Johan Raattama var
tvungen att skynda sig till
Gällivare för att tala Purnu
till rätta.
Inom laestadianismen
finns det olika traditioner
som vidareförts från generation till generation. De västlaestadianska predikanter-

ARRENDE HYRESTVIST

VandaochHelsingforsförsamlingarna fick i tiderna genom
en donation dela på Lövö. På
1960-talet byggdes hög- och
radhus och långa hyresavtal
på 50 år ingicks med församlingarna. Priset på bostäder var
måttligt pga hyresmark och
många med medelinkomster
flyttade in.
Ett nytt hyresavtal står för
dörren och skall träda i kraft
den 01.01.2020. Det första
förhandlingarna har påbörjats men det har gått trögt.
Vanda kyrkliga samfällighets
krav på en årlig avkastning på
fem procent på förmögenheten under 50 år är ohemult. Ett
krav att hyrestagaren skall betala fastighetsskatten för tomterna – rimmar illa. Värderingen av tomterna är i övre
kant. Med Vanda församlings
förslag stiger årshyran nästan
tiofalt. Bolagsväderlaget stiger
orimligt, och tvingar mången
att flytta bort. Värdet på bostäder sjunker ty vem vill flytta
till Lövö och betala för egen
bostad ett oskäligt bolagsväderlag på grund av tomthyran. Ingen kan mera hyra ut
och vem kan reparera sin lokal, när boendekostnaderna
har eskalerat.
Bostadsbolagen på Lövö är
helt överens om att hyran för
tomterna kommer att höjas
men att höjningen skall ha
rimliga och etiska gränser.
Bostadsbolagens förslag är att
följa Helsingfors stads riktlin-

försäkrade man att ”vi ända
ifrån Laestadius tid med glada och belåtna sinnen förblivit inom den lutherska kyrkan, (och) brukat sakramenten”. Denna linje följdes av
alla grenarna inom laestadianismen även efter den stora
splittringen vid år 1900.
Enkvist hävdar att Laestadius riktade sina predikningar till icke omvända,
men att de nyväckta riktade dem också mot de kristna.
Laestadius predikade sträng
lag till ”de sorglösa”, men då
ordet började verka i hjär-

Kallelse till årsmöte

Samfälligheten och
Lövöborna
på kollisionskurs

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

na i Svenska Lappmarken
skrev år 1916 ett brev där de
avvisade uppgiften om Purnus planer med egen nattvard. Purnu var år 1893 på
predikoresa i Amerika, där
laestadianerna varit tvungna att grunda egna frikyrkor,
men inte heller detta ledde
till att Purnu skulle rekommenderat att följa Amerikas exempel i Europa. Tillsammans med Raattama och
övriga äldre predikanter undertecknade Purnu år 1895
ett utlåtande som publicerades i Haparandabladet. Där

”Bostadsbolagen
på Lövö är helt överens om att
hyran för tomterna kommer att höjas men att höjningen
skall ha rimliga och
etiska gränser.”
jer, där staden kalkylerar med
att få cirka 2,4 procent avkastning på förmögenheten. Därtill har staden erbjudit möjligheten att inlösa tomterna,
något som Vanda församling
kategoriskt har nekat till. Iögonfallande är även att Vanda kyrkliga samfällighets krav
på hyra är betydligt högre än
det som Helsingfors kyrkliga
samfällighet har föreslagit för
samma mark.
Allt pekar i den riktningen att vi är på väg till domstol för att få hela saken utredd, om inte annat hjälper.
Ett domstolsbeslut är ofta en
kompromiss mellan två ytterligheter, och bättre vore det
att förhandla. Församlingarnas krav på hyra får inte leda
till att mångens ekonomi blir
ohållbar och att värdet på fastigheterna minskar. Kyrkan
och församlingarna skall leva
upp till de etiska och moraliska värderingar de förkunnar.

Karl Johan Tötterman
Helsingfors

Finlands svenska
kyrkosångsförbund rf
håller årsmöte torsdag
8.2.2018 kl.13.30
i Hagalunds kyrka,
Kyrkstigen 6, Esbo.
Centralstyrelsen

tan, riktade han allt mera sina ord till de väckta och benådade. Raattama betonade
att Laestadius predikningar
alltid skall läsas på sammankomsterna, och denna praxis har man följt i västlaestadianismen. De skarpa orden
har väckt förargelse ända
från början, och därför har
predikningarna tyvärr alltför ofta blivit uppsnyggade i
de moderna postillorna.

Juha-Lassi Tast
Raumo

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Fastanställd jurist önskar
hyra Tvåa i H:fors (helst vid
Kampen, Busholmen,
Gräsviken eller Drumsö).
Gärna så snart som möjligt.
Tel. 0440842867/Victor

UTHYRES

HOS OSS:
GLASÖGON

Enkelslipade fr. 100€
Dubbelslipade fr. 200€
Progressiva fr. 300€

Tfn 0400 802 326, Nödfall: 040-7082259
måndag-fredag 9-17
Lördag enligt överenskommelse

Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 tis-to 9-12.
Uthyres: Fredsg. 8 i
centrala Vasa, 1r+litet kök,
30 kvm från febr, balkong,
hiss. 460€+vatten. Tfn
050-5949003.
Ramsöudd, Hfors.
Nyrenoverat, möblerat
parhus. 3r+matsal/kök +
bastu, 110 kvm. 1600€ +
värme- och vattenkostn.
Ben Westerling
045 6936512

Minska värmekostnaderna
med nya fönster och dörrar! Förmånliga
PVC-fönster eller trä-aluminiumfönster
från inhemska Pihla och HIT-Nordic.
Montering vid behov i Österbotten!

PVC-fönsterförsäljning i hela landet:

www.exellent-ikkunat.com

Vårvärmen kommer snabbare

med ett uterum! Kräver ditt projekt bygglov är det bra att vara
ute i god tid. Börja planeringen redan idag, ring 0400-340093
och boka gratis mätbesök inom Österbotten.

Även rit- och bygglovstjänster!

www.exellent.fi
Vi offererar gärna större projekt!
Projektförsäljare:
Rainer Renkonen 0505362624

Karlebyvägen 115
Tel. 0400 340 093

BESÖK PÅVEN

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

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

Insändare måste förses med skribentens
namn samt för redaktionens bruk även
adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.

Radbytet är en längre insändartext med
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill
du skriva ett Radbyte bör du kontakta
redaktionen på förhand.

Finländska
biskopar
träffar påven
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands biskopar Tapio Luoma och Simo Peura med delegation träffar påven Franciskus idag,
torsdag, på påvens privata

mottagning i Vatikanen. I
mötet deltar också biskop
Teemu Sippo SCJ från katolska kyrkan i Finland och
biskop Arseni från ortodoxa kyrkan.
Varje år i januari kring
S:t Henriks minnesdag reser en biskop från luthherska kyrkan i Finland
till Rom tillsammans med

katolska kyrkans biskop
och ortodoxa kyrkans biskop. I år är det biskopen i Esbo Tapio Luomas
tur. Biskopen i Lappo Simo Peura representerar
dialogkommissionen på
resan.
Årets besök är den 33
ekumeniska pilgrimsvandringen i ordningen.

NÄSTA VECKA tittar vi närmare på hur ärkebiskopskandidaterna
marknadsför sig.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.ﬁ

En låda till de fattigaste
MAMMALÅDA. I slutet av januari sänds trettio moderskapsförpackningar till Ryssland för att underlätta livet
för fattiga, ensamstående mammor. Bakom lådorna
står varma hjärtan och flinka händer i Sibbo.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: MIKAEL GRÖNROOS
– Folk vill göra något konkret.
Så svarar Isabella Munck, ansvarig
för barnarbetet i Sibbo svenska församling, på frågan varför så många engagerat sig i att samla ihop innehållet till moderskapsförpackningar som ska skickas till Ryssland.
Hur kom ni på idén?
– Missionärerna Andrey och Christina Heikkilä besökte församlingen för
att berätta om det arbete de gör i Ryssland. Sibboborna är bekanta med deras
arbete sedan tidigare – missionskretsen har till exempel stickat filtar som
skickats till skyddshemmet Dikoni i
Viborg. Vår kyrkoherde Helene Liljeström frågade om det finns något konkret att göra, för då blir det genast roligare. Mammalådor, sa Andrey. Sådana behövs, och församlingen i Nykarleby var redan på gång med att samla
ihop innehåll till moderskapsförpackningar. Skyddshemmet Dikoni i Viborg
har kontakt med många ensamstående
mammor som behöver hjälp.

Hur kom ni igång med samlandet?
– I vilken ända ska jag börja? funderade jag. Sedan kom jag på att Marthakransen i Sibbo säkert skulle vara intresserad av projektet. I ungefär en
månad före jul samlade vi in barnkläder och annat för lådorna. Vi skickade brev till de familjer som nyligen fått
barn och vi hade kontakt med konfirmandföräldrarna. Vi uppmanade alla att komma med hela och rena babykläder. Folk började höra av sig och
var väldigt intresserade. De som inte
hade barnkläder hemma ville köpa.
Det var verkligen fint!
Hur många lådor fick ni ihop och med vilket innehåll?
– Det blev 30 lådor. Vi ville att lådorna skulle ha samma innehåll som den
riktiga moderskapsförpackningen. Jag
hittade det företag som gjort papplådan
för moderskapsförpackningen år 2017,
och gjorde en beställning på så många
lådor att det räckte också för dem som
samlades i Nykarleby. Så det blev så att

Sibbo svenska församling står för lådorna och madrasserna, och frivilliga
för innehållet. Efter nyår hade vi talko, då kom Marthakransen och andra
frivilliga och så sorterade vi och packade och fick allt klart på en dag. Målet var alltså att lådan skulle bli precis
som en finländsk mammalåda, så fin
som möjligt. Lådorna innehåller också nya kläder.

”Det känns
mycket
roligare att
skaffa fram
babykläder
än att sätta
pengar i en
sparbössa.”

Isabella Munck

Och hur är det med nagelsaxen? Jag har alltid
varit så nöjd med mammalådans nagelsax …
– Det var lite kämpigt att få ihop nagelsaxar och borstar. Det slutade med
att Kyrkans ungdom fixade de nagelsaxar som saknades.

Lådorna innehåller precis samma saker som mammalådorna i Finland, men både nytt och begagnat.

När åker lådorna iväg till sina mottagare?
– Vårt jobb var att samla ihop lådorna, Andrey Heikkilä har lovat stå för
transporten till Viborg och S:t Petersburg. Han förhandlar med tullen som
bäst, men vi hoppas de åker iväg inom januari.
Och var hamnar de sedan?
– De kommer att delas ut till fattiga, ensamstående mödrar som Finska Missionssällskapets missionärer
har kontakt med via Dikoni-hemmet
i Viborg och Jokainen-stiftelsen i S:t
Petersburg. Lådorna kommer att gå
till dem som behöver dem allra mest.
Ni verkar ha ett aktivt och välfungerande nätverk av engagerade frivilliga i Sibbo. Vad är er hemlighet?
– Jo, folk var verkligen mycket intresserade, de ringde och frågade vad de
kan göra, vad de kan köpa. Det hjälpte mycket att Marthakransen hade
ett så bra nätverk. Men jag tror också att det handlar om att projektet var
så konkret. Det finns så många olika missionsprojekt att engagera sig
i, men folk brinner för det konkreta.
Det känns mycket roligare att skaffa
fram babykläder än att sätta pengar
i en sparbössa. När vi sedan stod och
sorterade allting och packade ner det
märktes det hur viktigt det var. Folk
kände igen kläder som de haft för sina egna barn.

Kyrkoherden var imponerad av barnet som höll sig så lugnt medan det blev döpt. – En sån rar liten pojke, och inte skriker han heller, sa han.
- Nej, vi har övat med vattenkannan hela veckan, svarar pappan.

Isabella Munck har – tillsammans med många frivilliga – fyllt trettio moderskapsförpackningar som ska skickas till fattiga mödrar i Viborg och S:t Petersburg.

