Sid LEDAREN: Allt färre finländare låter
döpa sina barn. Vad presidentparet
väljer är därför en stark signal.
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PROFILEN: IDA-MARIE SKOGVIK
”Jag jobbar med mig själv som
verktyg. Det innebär ett ständigt
processande av min egen tro.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Dopet ger oss
hemort i kyrkan
Pojkbabyn, vars föräldrar råkar heta Sauli Niinistö och Jenni Haukio,
sover än så länge spädbarnssömn
tryggt omedveten om det enorma
intresse han väcker. Utsvultna på
egna kungligheter och glansbildsfamiljer är finländarna ivriga att omfamna sin egen presidentprins.
Det är bara att önska hans föräldrar stor vishet och benhård integritet i uppgiften att tala
om för oss att det finns en stor skillnad mellan
att vara en ofrivilligt offentlig eller en officiell
person som hans far. Killen är först och främst
ett barn, som har rätt att växa upp i fred – och
folk behöver tygla sin nyfikenhet som ansvarstagande vuxna människor bör, också inför ett
presidentbarn.

De djupa
samtalen
bär frukt

Bland dem som gratulerade de nyblivna föräldrarna fanns också kyrkan, med en psaltarvers om
vilket underverk varje människa är. Mot bakgrund av presidentparets positiva hållning till kyrkan hittills kan man kanske räkna med att deras
baby också döps så småningom. Något televiserat dopkalas för hela nationen blir det förhoppningsvis inte – med hänvisning till resonemanget
ovan. Däremot är det helt klart en stark signal till
folket om republikens president ser det som naturligt att låta döpa sitt barn – och en ännu starkare om paret låter bli att bära honom till dopet.
Det är inte längre någon självklarhet att barn
döps. Dopet är ju inte en namngivningsceremoni, utan ett oförklarligt sakrament och ett varmt välkomnande in i kyrkans gemenskap. Eftersom namngivning och fest lätt kan fixas
utan kyrka, känns dopet lätt
främmande för dem som inte kan ta till sig det senare.
Dopfrekvensen i den lutherska kyrkan sjunker stadigt,
på vissa orter mer än andra.
I takt med det sjunker också medlemskapet. I Helsingfors finns det redan nu områden där färre än hälften av invånarna tillhör folkkyrkan. Det här har fått huvudstadsförsamlingarna att satsa aktivt på att synliggöra dopet bland
medlemmarna, bland annat genom att lyfta fram
faddrarnas roll.

Ida-Marie Skogvik växte upp i en kristen familj på den
österbottniska landsbygden. Nu när hon jobbar med
ungdomar i Helsingfors har hon insett att deras uppväxt är väldigt annorlunda än hennes egen. Men frågorna är likadana: Duger jag som jag är?
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Det är en stark
signal till folket
om republikens
president ser det
som naturligt
att låta döpa sitt
barn.”

Tro förmedlas i familjen, heliga vanor ärvs inte utan lärs in i tidig ålder. Ofta är modern den
som bär vidare aftonbönen och barnpsalmerna
till nästa generation. Det här glömmer kanske de
ivrigaste förespråkarna för en ”rensad” folkkyrka. De förbiser att trons frö ofta kan vara ett anspråkslöst Gud som haver. Om länken brister redan i början blir vägen till ett naturligt hemvist i
kyrkan oändligt mycket längre.
Att hålla fram dopet i vår tid är också en av utmaningarna för den nya ärkebiskop, som eventuellt blir vald redan i den första omgången i dag.
Det är möjligt, och efterlängtat, att han eller
hon får en viss draghjälp just i den utmaningen av en familj som råkar heta Niinistö-Haukio.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Många Helsingforsbor har svårt att förstå att 26-åriga Ida-Marie Skogvik faktiskt vuxit upp på en bondgård med
djur. På riktigt? undrar de.
– Jag växte upp på landsbygden fem
kilometer från Kronoby centrum. Det
fanns inte så mycket att göra: det var
idrott och församlingsliv. Jag sysslade
med orientering, skidåkning och friidrott och gick i söndagsskola och sjöng
i församlingens barnkör.
Om somrarna åkte familjen ofta till
KU:s familjeläger i Pieksämäki. Det var
självklart för henne att det var så: hon
hade ju inget annat liv att jämföra med.
– Först när jag flyttade till Helsingfors
och började jobba med ungdomar förstod jag att det inte är normen att växa
upp på det viset.

Tro är inte prestation

Många tror att hon, som vuxit upp i en
kristen familj, aldrig ifrågasatt sin tro.
Det stämmer inte.
– Jag har kanske till och med blivit
mer kritisk för att jag vuxit upp med
tron, jag har känt att jag hela tiden måste fråga mig om den stämmer. Det har
varit en process för mig att gå från en
barnatro som hör ihop med familjen
till något som hör ihop med vuxenhet,
något som är mitt eget.
Perioden av osäkerhet och sökande
inföll när hon flyttade till Helsingfors
för att studera fysioterapi. Allt var nytt
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och annorlunda, de vänner hon vuxit
upp med hade splittrats och studerade alla på olika håll. Det fanns 28 studerande vid fysioterapilinjen, av dem
var fyra från Österbotten. De som kom
från Helsingforsregionen hade redan
sina egna kretsar.
– Ungdomar som bor i Helsingfors
har ofta har lättare att bevara sitt sammanhang. Jag var tvungen att hitta ett
nytt.
Samtidigt satsade hon fortfarande på
sin huvudgren, orientering – tills hon
insåg att det inte är något man gör med
vänster hand. Men hon är fortfarande en tävlingsmänniska i allt hon gör.
– De finns de som tävlar när de tävlar, när de sysslar med sin gren, annars
bryr de sig inte. Men jag är inte den som
kan lägga tävlandet åt sidan.
När det kommer till tro kan tävlandet bli ett problem.
– Under tonåren ville jag prestera på
alla livsområden, också som kristen,
och det speglade av sig på mitt tänkande. Jag var var ganska svartvit i tron.
Det känner jag inte av längre, inte lika
mycket i alla fall. Jag har fått möta den
nådefulla kärleken och inse att det inte
handlar om hur väl jag lyckas.
Numera känns tron självklar och
lätt, vilket är skönt med tanke på arbetet som ungdomsledare i Petrus församling.
– Klart att jag också ifrågasätter sa-
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ker, för jag möter unga i många olika
livssituationer, unga som för många olika sorters kamp, och jag jobbar med
mig själv som verktyg. Det innebär ett
ständigt processande av min egen tro.

Det viktiga är relationerna

Hon påpekar att det finns stora skillnader mellan ungdomars liv på olika
håll i Svenskfinland, även om likheterna också är stora.
– Min egen bakgrund och historia är
ju lika sann som Helsingforsungdomarnas, med jag kan inte översätta mina
erfarenheter till deras kontext, för den
ser så annorlunda ut.
Grundfrågorna är likadana var du
än bor: Duger jag som jag är? Räcker
jag till för andra människor? Räcker
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jag till för Gud?
– Kommer ungdomar från väldigt
sekulära hem kan föräldrarna till exempel ifrågasätta att de är aktiva i församlingen och blir hjälpledare. Det är
val som aldrig ifrågasattes där jag växte upp. Det finns också väldigt mycket
mer att göra och välja mellan i huvudstaden, så många fester att gå på under
ett veckoslut. Omgivningen är annorlunda, och därför blir också prioriteringarna annorlunda.
Det som spelar roll i det läget är att
bygga relationer.
– Vi brukar krasst säga att det är
klart att vi inte kan bjuda på det häftigaste som finns att göra i Helsingfors
en fredag kväll. Om det är det som är
målet, då har vi en utmaning. Men vi

När Ida-Marie
Skogvik flyttade
till Helsingfors
sa hon att hon
ger staden tre
och ett halvt år
av sitt liv, sedan
sätter hon inte
foten där längre.
– De orden har
jag fått äta upp,
ler hon.

Barn fick egna platser i Vasa
Barn. Vasa kyrkliga samfällighet har satsat på barn
och barnfamiljer genom att
bygga platser för barn i sju
olika gudstjänstutrymmen.
– Utgångspunkten har
varit barnen, som är fullvärdiga medlemmar i församlingarna och som bör ha en
egen plats i gudstjänstutrymmet, säger Jaana Lyyski, ledare för barnverksamheten i Vasa finska för-

samling.
Barnplatserna har inretts
med mjuka mattor, sittdynor och möbler i barnstorlek: stolar, bord och skåp
som fungerar som altare. Fyra olikfärgade altardukar i kyrkoårets färger har
sytts upp till altarskåpen
och de är dekorerade med
olika kyrkliga symboler som
får, duvor, kors och fiskar.
Till barnens platser har ock-

kanske bjuder på något annat.

Bibelberättelserna fick liv

Ida-Marie Skogvik jobbar deltid som
ungdomsledare i Petrus församling, och
har dessutom en del jobb som fysioterapeut. I augusti tog hon paus från livet
i Finland och åkte på missionspraktik
till Israel. I två månader jobbade hon
vid Finska Missionssällskapets center
i Jerusalem. Hon lärde sig inte bara att
kommunicera mer flytande på engelska och finska, hon lärde sig också
mer om Israel.
– Min upplevelse är att många i min
ålder är väldigt trötta på konflikten.
Vissa palestinier tycker det skulle vara jättekul att ha en israelisk vän, men
de får inte åka över. Samma sak gäller

för israeliska ungdomar.
Hennes största Israel-upplevelse var
att få se Gennesarets sjö. När hon återvände till Finland och hörde någon läsa om lärjungarna vid sjön blev scenen
plötsligt konkret.
– Jag fick se bilden framför mig – hur
det såg ut. Det var jättehäftigt!
Resan bekräftade också att hon i
framtiden vill göra något för dem som
är svaga och utsatta.
– För mig känns det mest meningsfullt att möta människor som på riktigt
har det jobbigt. Att föra de där samtalen som kanske spelar en roll. Men jag
drömmer också om att någon gång åka
iväg på missionsfältet och möta människor med ett helt annat utgångsläge än
vad jag själv har.

IDA-MARIE SKOGVIK
FÖDD OCH UPPVUXEN I KRONOBY,
BOR IDAG I HELSINGFORS. FYSIOTERAPEUT. JOBBAR SOM UNGDOMSLEDARE I PETRUS FÖRSAMLING.
FAMILJ: BARNDOMSFAMILJ I ÖSTERBOTTEN, POJKVÄN I HELSINGFORS.
BÄSTA AVKOPPLINGEN: TRÄNING.
TRÄNAR OMKRING SEX DAGAR I
VECKAN OCH TACKAR ALDRIG NEJ
TILL NÅGON IDROTTSAKTIVITET.

Treåriga Edith Björkman
testar barnens plats i Trefaldighetskyrkan i Vasa.
så införskaffats leksaker,
böcker och målartillbehör.
Önskemålet om platser
för barn kom via ett fullmäktigeinitiativ. Tanken är
att bra lekplatser gör det
lättare för barnfamiljer att
delta i gudstjänsten. Barn-

platserna har planerats av
en arbetsgrupp med frivilliga och anställda från Vasa
svenska, finska och Lillkyro
församling samt Vasa kyrkliga samfällighet.
Barnplatserna finns i Trefaldighetskyrkan, Roparnäs kyrka, Sundom kyrka, Brändö kyrka, Gerby församlingshem, Sunnanvik
församlingshem samt Korsnästågets församlingscenter.
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Striktare linje och hårdare kon
REPRESENTATION. Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos kreditkortsfakturor har lett till interna utredningar
i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Men hur är det i
andra samfälligheter? Bättre, visar KP:s utredning.
TEXT: SOFIA TORVALDS ILLUSTRATION: MALIN AHO

Under sin tid som kyrkoherde i Berghäll och chef för Helsingfors kyrkliga
samfällighet använde biskop Teemu
Laajasalo samfällighetens kreditkort
på ett sätt som väckt kritik. Tolv rosor
för 96 euro – till vem? Mousserande
vin, coca-cola, en hotellsvit i Nyslott
och en resa till Tel Aviv hör till de utgifter Laajasalo fått förklara i offentligheten. Dessutom saknas kvitton och
utredningar på en del av hans uppköp.
Kyrkpressen ringde till fyra andra
kyrkliga samfälligheter och frågade
hur det går till där – vilka kostnader
godkänns för representation, vad är allmän kutym inom samfälligheten? Svaren visar att Helsingforsherdens representationskostnader är i en klass för sig
jämfört med principerna i andra samfälligheter.
– Vi har inga detaljerade regler för
gästfrihet, men vi är mycket restriktiva. Om vi bjuder någon på lunch ska
lunchen vara motiverad, och vi brukar inte bjuda på middag. Det ska inSign
teabli
turdyrt. Den som bjuder betalar oftast sin
egen lunch, och samfälligheten står för gästens. Annars skulle man
ju kunna ha lunchmöte varje dag och
få arbetsgivaren att betala, säger Diana Söderbacka som är förvaltningsdirektör i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Inga kort i Vasa och Raseborg

I Helsingfors kyrkliga samfällighet har
över 600 anställda tillgång till samfällighetens betalkort. I Pedersöre används
tre bankkort. Det är familjerådgivarna
som har dem för att kunna beställa billigare hotellövernattning via nätet när
de deltar i utbildningar.
I Vasa kyrkliga samfällighet har de
anställda inga kreditkort alls, liksom
inte eller i Raseborgs kyrkliga samfällighet. I Raseborg har en del anställda kontokort till lokala butikskedjor.
I Esbo kyrkliga samfällighet används
ett betalkort av samma typ som i Helsingfors.
– Vi har omkring 200 kort, det vill
säga ungefär lika många i proportion
som i andra stora samfälligheter. Det
är stora samfälligheter som använder
sig av de här korten. Det här för att små
uppköp som har att göra med det egna
arbetet är billigare och lättare att hantera med hjälp av korten, säger Harri
Hakulinen, som är ekonomichef vid
Esbo kyrkliga samfällighet.

Kontroll förebygger missbruk

Alla som Kyrkpressen talat med är överens om att granskningen av utgifterna
är en mycket viktig del av den interna
utgiftskontrollen.
– Vi är väldigt noggranna med att det
faktiskt är två skilda personer som sakgranskar och godkänner de anställdas
kvitton. Möjligheten att göra inköp som
inte är helt befogade utifrån den verksamhet församlingen har är i princip
obefintlig hos oss, säger förvaltningschef Emma Södergård vid Vasa kyrkliga samfällighet.
– Det att förmannen kollar igenom
allt förebygger ganska effektivt allt
missbruk. De största riskerna uppstår
i situationer då ingen kontrollerar vad
du gör. De problemen har vi eliminerat. Samma gäller också för granskning
av reseräkningar. På den offentliga sidan måste allt vara öppet och genomskinligt, säger Harri Hakulinen i Esbo.
Diana Söderbacka säger att den interna kontrollen finns till också för att
skydda de anställda.
– Då kan man bevisa att man har
rent mjöl i påsen, att man är fri. Överlag tycker jag att våra medarbetare är
väldigt medvetna om de risker som kan
uppstå när man hanterar pengar.
Flera av dem som Kyrkpressen talat med är mycket förvånade över att
Helsingfors kyrkliga samfällighet först i
slutet av fjolåret införde ett system där
förvaltningschefen godkänner kyrkoherdarnas räkningar, och ordförande
för gemensamma kyrkofullmäktige
godkänner räkningarna från samfällighetens chef.
– Ett sådant system var en självklar
sak hos oss redan när jag kom till huset för sju år sedan, säger Diana Söderbacka.
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SiSi
till exempel bjudande av alkogner
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aomtat
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holdrycker.

Inget vin för tjänstemannen

Sign
atur

Samfälligheterna är, som sagt, restriktiva när det kommer till representation.
Bjudluncher och mousserande vin hör
inte till vardagen.
– I första hand strävar vi efter att bjuda folk på mat i vår egen matsal, då går
det till så att de som bjuder bjuder gästen
på mat men själva betalar för sin egen.
Men om det i någon situation är naturligast att bjuda på mat utanför huset, så
förhandlar man om saken med förmannen, säger Juha Silander som är ekonomidirektör i Vasa kyrkliga samfällighet.
I Vasa finns också tydliga instruktio-

”Överlag tycker
jag att våra
medarbetare är
väldigt medvetna om de risker
som kan uppstå
när man hanterar pengar.”
Diana
Söderbacka

– Bjuder man på sådant måste man
begrunda frågan särskilt noggrant. Det
är en mycket ovanlig situation, men i så
fall – om man bjuder till exempel gästen på ett glas vin till maten – ska man
fråga sig om man som tjänsteman själv
behöver dricka ett glas eller om det i
den situationen är klokast att avhålla sig. Så vi har en ganska strikt linje.
Raseborgs kyrkliga samfällighet har
inga rekommendationer gällande bjudande av mat.
– Husets kutym är restriktiv och
medel för sådan representation budgeteras inte, säger ekonomidirektör
Christer Lindvik.

SigHOTELL
na
tur

VAD HÄNDER I HELSINGFORS?
• På sitt möte den 18 februari fattade gemensamma kyrkorådet i Helsingfors beslutet att all användning av kreditkort och reseräkningar
inom samfälligheten ska utredas
av en utomstående revisionsbyrå.
Också systemet för godkännande av
fakturor ska ses över i samma utredning. Särskilt utreds samfällighetens chefer, kyrkoherdar och ordförande.

Signatur

• Utredningens resultat torde vara
klart vecka 9, det vill säga i slutet av
februari.

LEDARSKAP KONFERENS

Tvåspråkig GLS
ordnas i Vasa
Den världsomfattande ledarskapskonferensen GLS
som Jakobstad varit en av
värdsortena för under de tre
senaste åren har nu flyttat
till Vasa.
Under veckoslutet 16-17
februari räknar man med

HOTELL

att cirka 200 deltagare skall
samlas i Academill för att
höra toppledare tala via videolänk. Konferensen i Vasa går över språk- och samfundsgränserna och genomförs konsekvent på svenska
och finska.
Bland talarna finns bland
andra pastor Bill Hybels,
Sheryl Sandberg som är

HOTELL
H

operativ chef på Facebook
och Laszlo Bock, rådgivare på Google. Stadsdirektör
Här är några bakom GLS i
Vasa: Från vänster Carolina
Djupsjöbacka, Daniel Djupsjöbacka, Tero Koivisto,
Jonathan Stenlund, Kai Niemelä, Anna-Mari Bäckman
och Amanda Ehn.

Tomas Häyry håller sitt föredrag live. De lokala församlingarna står för musiken
och gospelkören Wasa Gospel deltar också.
– Det bästa med GLS
är när kristna ledare berättar om hur de omsätter sina värderingar i det uppdrag
de fått. Just det är unikt med
GLS, säger Daniel Djupsjö-

backa, ordförande för GLS
i Vasa.
Han beskriver GLS som
en fantastisk möjlighet att
som ledarskapsteam få nya
impulser och intryck samt
att reflektera över sitt eget
arbete och organisation.
Årligen ordnas fyra GLS i
Finland. Senast den hölls i
Vasa var för åtta år sedan.
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troll i andra samfälligheter
Signa
tur

Tre frågor om
penninganvändning

1. Det är kvinnodag. Du köper en ros
till alla kvinnor på kansliet som uppmuntran och tack. Skulle du betala för
rosorna med samfällighetens pengar?
2. Du deltar i en bröllopsmässa. En

av församlingens förtroendevalda är
ansvarig för mässan. Efteråt går ni på
lunch. Tycker du att samfälligheten kan
stå för bådas lunchnota?

3. Det är budgetmöte med försam-

lingsrådet och du vet att mötet kommer att dra ut på tiden. Du köper läskedrycker och snacks för att ni ska orka. Är det okej att samfälligheten betalar för maten och drickan?

Roger Rönnberg, kyrkoherde i Esbo
svenska församling

Mikael Forslund, kyrkoherde i Vasa
svenska församling

Anders Lindström, kyrkoherde
i Ekenäsnejdens svenska församling

Hans Häggblom, kyrkoherde
i Pedersöre församling

1. Nej, jag anser inte att detta har något
med arbetsplatsen att göra, vill jag uppmärksamma kvinnorna så gör jag det personligen med egna pengar.

1. Nej. Då det gäller uppvaktningar och gåvor till personalen följer jag de bestämmelser som finns i samfälligheten. Jag skulle i
stället baka en chokladkaka och betala för
ingredienserna själv.

1. Vi har en uppvaktningsstadga. I den ingår
inte uppvaktning på kvinnodagen. Om jag
köper betalar jag själv.

1. Jag skulle betala för rosorna med egna
pengar.

2. Nej. Visst kan jag med församlingens
medel bjuda den förtroendevalda på lunch
som tack för att hen ansvarat för en uppgift, men inte ska församlingen behöva betala min lunch.
3. Jo, visserligen, innehållet kan man alltid
fundera på. Kaffe-/teservering med tilltugg
är ganska vanlig vid våra gemensamma
möten, i vår församlingsråd har man dock
för tillfället avstått från serveringarna för att
spara på pengarna.

2. Nej. Det är inte ett sådant representationsuppdrag som skulle godkännas av
ekonomichefen och våra revisorer.
3. I budgeten som har behandlats och godkänts av de gemensamma organen i samfälligheten finns ett moment för att ordna servering på församlingsrådets möten.
Vi brukar bjuda de förtroendevalda på kaffe
och tilltugg. Mötena kan ibland bli långa och
de förtroendevalda fattar svåra beslut och
bär ett stort ansvar. Så ifall det ryms inom
den godkända budgeten, ja.

2. Bröllopsmässan är en del av verksamheten. Båda deltar. En lunch är ok i detta läge, för den förtroendevalda. Jag använder
lunchkupong för mig själv.

Första omgången i valet av
ärkebiskop för evangelisklutherska kyrkan i Finland
ordnas idag, torsdag. Valmötena inleds klockan 13.
I takt med att prosterierna
och stiften blir klara med sin
rösträkning meddelas de-

ras röster via Åbo ärkestifts
twitterkonto och Facebooksida och via kyrkans finska
twitterkonto på hashtaggen #arkkipiispanvaali. Kyrkans svenska twitterkonto
retweetar valresultaten från
de olika stiften och ärkestiftets prosterier på hashtaggen #ärkebiskopsvalet.
De preliminära valresulta-

3. I det här fallet är det okej att församlingen står för serveringen.

3. I budgeten för församlingsrådet ingår
medel för förplägnad vid möten. Naturligt
står församlingen för det via den godkända
budgeten. Jag tycker man bör göra en skillnad mellan representation och förplägnad
som är en del av verksamheten och som
hålls på en låg kostnadsnivå. Vi har inte
budgeterat för representation men nog för
livsmedel för våra olika sektorer och deras
sammankomster.

RÖSTNING ÄRKEBISKOPSVAL

Ärkebiskop
väljs idag

2. Jag skulle betala för lunchen med egna pengar.

VIKSTRÖM FRAMTIDSPLANER
ten förväntar vara klara ungefär klockan 16. Kyrkpressen rapporterar om valresultatet genast då det är
klart på webbsidan www.
kyrkpressen.fi.
Om valet avgörs redan
i första omgången, det vill
säga om någon av kandidaterna får mera än hälften av de sammanräknade

rösterna, blir hen direkt vald
till ärkebiskop. Om ingen av
kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången (där man redan beaktat tredelningen av ärkestiftets röster) ordnas en andra
valomgång den 1 mars mellan de kandidater som fått
flest röster.

Biskopen slutar hösten 2019

I en intervju för tidningen Uusi Tie har biskop Björn
Vikström preciserat tidpunkten för när han planerar
att lägga ner biskopsstaven. Blir han inte vald till ärkebiskop flyttar han ut från biskopsgården i Borgå hösten 2019.
Redan då han blev vald år 2009 meddelade Björn
Vikström att han tycker att tio år är en lämplig tid att
sitta på biskopsstolen. Blir han ärkebiskop är han redo
att satsa tio år till, i annat fall sätter han alltså punkt
efter tio år i Borgå.
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Vapenhandlaren träffade rätt
JEMEN. Jesu undervisning om att älska sin nästa och
be för sina ovänner gjorde att den före detta vapenhandlaren Suhil blev intresserad av den kristna tron.
TEXT: JOHAN SANDBERG
– Jag insåg att om det här den kristna
läran så kan de kristna inte vara dåliga människor, säger Suhil.
Suhil är det namn han använder när
han gör radio och teveprogram som
sänds till hans hemland Jemen. Senaste vecka besökte han kyrkor i Finland för att berätta som sin organisation Light for Yemen, ljus för Jemen.
– De få kristna i Jemen håller det
hemligt. På grund av kriget har alla
missionärer lämnat landet.
I sin studio i Limassol på Cypern gör
Suhil teve- och radioprogram som han
sänder per satellit med hjälp av bland
annat Sat-7 och Ibra Radio.
– Jag gör teveprogram tillsammans
med andra kristna jemeniter. Vi diskuterar Bibelberättelser och hur vi ska
tillämpa dem i våra liv idag. Jag har också en vision om att starta en lärjungaträningsskola för jemeniter.
Det är svåra tider i Jemen just nu.
– Det pågår ett krig som inte är jemenitiskt utan ett krig mellan Iran och Saudiarabien. De stöder olika grupper och
använder Jemen som slagfält. Det är inte
vårt krig men det är vårt folk som dödas.
Som en följd av kriget saknar folket
mat och medicin.
– Folket får inte lön. Landets gränser
är stängda. Många människor har redan
lämnat landet, i synnerhet de som är landet skulle behöva: läkare och ingenjörer.
Själv har Suhil bott på Cypern med
sin familj sedan 2003. Han lämnande
Jemen 1999 då hans intresse för den intresse för den kristna tron noterats och
han inte längre kunde bo kvar i landet.

Sålde illegala vapen

Suhil tar avstamp från 1995 när han berättar sin historia. Då dog hans fru och
barn i barnsäng och han flyttade från
huvudstaden Sanaa där hans föräldrar
och syskon bodde.
– Jag hamnade i dåligt sällskap. Jag
började jobba med människor som sålde
vapen illegalt. Vapeninnehav har långvariga traditioner i Jemen. Vapenmarknaden är stor och involverar stora pengar. Vi sålde vapen åt alla som ville köpa, bland annat åt olika klaner. Nu används de vapnen i det pågående kriget.
Två år senare greps han av polisen
och blev satt i fängelse i Aden.
– Jag gjorde motstånd när polisen
grep mig. Jag hade inga vapen på mig
men jag var i sällskap med kända vapenhandlare. I förhöret förnekade jag
hela tiden att jag hade sålt vapen.
I fängelset fick Suhil problem med
sin rygg och uppsökte fängelsets klinik. En dag i veckan besöktes den av
sjukvårdare från den anglikanska kyrkan. Där kom han i kontakt med Tia,
en sjukskötare från Holland.
– Jag berättade om min familj för
henne och hon sökte upp dem. Hon
berättade att familjen var mycket arga på mig. Jag hade dragit skam över
dem genom att lämna dem och hamna
i fängelse. Tia lovade att försöka hjälpa mig. Det trodde jag först inte på,
men en månad senare kom hon med

en jurist som lyckades få mig frisläppt.
Tia hjälpte honom också att få ett jobb
på ett apotek i anslutning till den klinik där hon jobbade. Hon berättade för
Suhil vad Jesus gjort i hennes liv och
att det var därför hon hjälpt honom.
– Jag förstod inte vad hon menade,
men jag accepterade det. Hon berättade för mig hur hon kom till Jemen tjugo
år tidigare eftersom hon upplevde Guds
tilltal. Hon kom först till norra Jemen
där man försökte döda henne tre gånger. Trots det älskade hon människorna
som gav henne problem. Det var helt
ofattbart för mig att människor kom från
tryggheten till våra svåra förhållanden.
Suhil var ledsen för han var övertygad om att denna kvinna som gjorde så
mycket gott skulle hamna i helvetet eftersom hon inte var muslim.
– Jag berättade om islam och försökte
omvända henne. Hon sade att hon känner till islam och att hon läst Koranen.
Att hon ändå inte accepterat islam förvånade mig. Hon sade att det är Jesus
som verkar i henne som gör det goda.
Om du tar Jesus från mitt liv så ser du en
helt annan person, en sämre människa.

Fick ny bild av kristna

Den bild han hade av kristna hade han
fått från västerländska filmer. Nu mötte han för första gången en kristen som
gav honom en helt annan bild.
– Hon frågade om jag känner Jesus.
Jag kände Jesus i Koranen, men inte Jesus i Bibeln. Då hon frågade om jag ville
läsa Bibeln svarade jag ja och hon gav
mig en Bibel.
Han var glad över att få den. Men inte
för att han tänkte läsa den, utan för att
han hade något man inte fick ha i Jemen. Han kunde briljera för sina vänner med att han hade något olagligt.
– Men hon upprepade sin fråga om jag
läst Bibeln. En dag råkade jag få Bibeln i
min hand och jag öppnade den för första
gången. Jag läste bergspredikan där Jesus undervisade om att älska sina fiender. Jag tänkte att om det här den kristna
läran är de inte dåliga människor.
Han hade lärt sig att Bibeln inte är
Guds ord.
– Jag brydde mig inte om vem som
skrivit det. Men jag brydde mig om den
här läran. Jag ville veta mera. Den dagen
läste jag Bibeln från klockan 16 till fem
på morgonen. Jag blev allt mera törstig efter att få läsa mera. Jag förstod inte hur de kristna kunde leva helt annorlunda i teve och på biograferna när
de hade den här läran. Men jag förstod
att Tia gav den rätta bilden av kristna.
I Nya Testamentet såg han Jesu karaktär. Jesus älskade människorna och
gick till de fattiga.
– Utgående från min tro hade jag en
bild av en sträng Gud. Han var en polis som gav order och straffade människorna genom att sända dem till helvetet. Jag tyckte inte om det. Men jag
tyckte om Bibelns Gud. Det Jesus gjorde
kunde ingen människa göra, det kunde bara Gud. Nästa morgon sökte jag
upp Tia och sade att jag trodde på Bibelns Gud och att jag behöver honom.
I samband med kliniken fanns en
kyrka för utlänningar. På eftermidda-

garna fick inga lokala människor vara
där, men Suhil gick dit.
– Polisen såg mig och följde efter mig.
Jag flydde till Sanaa där jag sökte upp min
familj. Min storebror såg min Bibel och
frågade vad jag tror på. Jag svarade att jag
är fri att tro vad jag vill. Han blev arg och
såg till att jag sattes i fängelse. Medan jag
väntade på att ställas inför domaren betalade min yngre bror polisen för att få
ut mig. Polisen bad mig lämna Jemen.
Han lämnade Jemen och reste till Jordanien. Där berättade han sin historia
för en pastor.
– Pastorn började undervisa mig om
Bibeln och slutligen döpte han mig. Än
idag är han min andlige fader och senaste jul firade han tillsammans med
min familj på Cypern.
Suhil var inte välkommen i Jordanien. Myndigheterna hotade att sända honom tillbaka till Jemen. Han reste vidare till Egypten där han började
jobbade med Campus Crusade 2002.
– Där träffade jag också min blivande
hustru. På grund av brister i vårt vigselbevis kunde vi inte föda vårt första
barn i Egypten. Vi åkte till Cypern 2003
och tänkte ta oss vidare till Australien.

Började göra radioprogram

Men på Cypern kom Suhil i kontakt med
människor som behövde hjälp att göra
radioprogram för Jemen. De stannade.
– Gud använde programmen. Många
människor började ställa frågor. Jag bad
med dem över telefonen och ibland firade vi också nattvard över telefonen.
Gud gav mig tanken på att börja utbilda
kristna och lokala ledare för Jemen. Då
startade jag Light for Yemen. Nu gör jag
direktsända program varje måndag för
Ibra Radio. Jag gör också teveprogram
som sänds i tre olika satellitkanaler.
Han har inte varit i Jemen sedan 1999.
Han har heller inte kunnat återvända till
Jordanien.
– Priset för att bli kristen är högt. Jag
är medveten om att jag kan bli dödad.
Det är konsekvensen av att jag är kristen.
Det är speciellt jobbigt eftersom det också sätter min familj och mina barn i fara.
Hans yngsta syster var ett år gammal
då han lämande Jemen. Henne träffade
han för första gången sedan dess i Egypten nyligen.
– En av mina tre bröder och mina två
systrar har inga problem med mig. De
två andra bröderna var arga på mig. En
av dem lyckades jag försonas med en
aning då jag träffade honom i Egypten
2011, för första gången på nio år. Det var
ett bra möte och jag gav honom en Bibel.
Jag sade att den var en gåva från min fru
som är född kristen. Hade Bibeln varit
från mig hade han inte tagit emot den.
Efter att Suhils yngste son föddes några månader efter mötet ringde brodern
för att höra sig för hur förlossningen gått.
Han frågade vad pojken ska heta.
– Då jag svarade Daniel replikerade
han att Daniel var en profet. Hur vet du
det? frågade jag. Han sade att han läst Bibeln och att han har några kommentarer
som han skulle återkomma med när min
fru kommit hem från sjukhuset. Men det
gjorde han aldrig. Tre dagar senare blev
han dödad i revolutionen.

Sanaa Yemen
Aden

”Jag tyckte om Bibelns Gud.
Det Jesus gjorde kunde ingen
människa göra, det kunde bara Gud.”
Suhil

JEMEN
• Befolkning: 28,1 miljoner.
• Är en islamisk republik.
• Genuin arabstat såväl vad gäller språk som
kultur.
• Jemen betyder landet
till höger (om Mekka).
• Uppskattningsvis 2 000 kristna som konverterat från islam.
• Jemen är nummer nio på World Watch List 2018 över 50
länder där kristna förföljs.
• Har flera regerande dynastier från 800-talet varav den
mest betydelsefulla var shiamuslimska zayditerna som
härskade i norra Jemen ända till 1962.
• Nordjemen och Sydjemen förenades 1990 och Ali Abdullah Saleh blev president.
• Under arabvåren 2011 startade ett fredligt uppror. Regeringsvänliga styrkor öppnade eld mot demonstranter i
Sanaa den 18 mars 2011. Minst 41 personer uppges ha dödats och omkring 200 skadats.
• Under saudisk medling lämnade Saleh hälften av makten till vicepresidenten Abd Rabu Mansur Hadi i november
2011. Al-Qaida fick ett starkt fäste i de södra delarna efter
Salehs avgång. USA samarbetade med den nya regimen för
att bekämpa al-Qaida.
• Sedan 2014 utkämpas ett inbördeskrig. Shiamuslimska
huthirebeller tog kontroll över Sanaa och landets norra delar. Den sittande regeringen och Hadi tog då sin tillflykt
i Aden i södra Jemen. En militärallians ledd av Saudiarabien inledde 2015 flyganfall mot huthierna. I alliansen ingick
även Förenade Arabemiraten. Huthierna stöds av Iran.
• Saudiarabien vill krossa huthierna och återinstallera regeringen och den sunnimuslimske presidenten Hadi. Förenade Arabemiratens främsta intresse är att säkra kontrollen
över sundet mellan Jemen och Djibouti, där deras olja och
gas transporteras till Europa och Nordamerika via Suezkanalen. Arabemiraten har valt att stödja Södra övergångsrådet som satt Hadis regering i husarrest. Styrkorna som
stöds av emiraterna har hamnat i konflikt med dem som
stöds av saudierna.
• Under de tre år som den saudiskledda alliansen deltagit i
kriget har över 9 000 människor, många civila, dödats. Miljoner jemeniter svälter och en koleraepidemi härjar. FN har
kallat situationen i landet för den kanske värsta humanitära
krisen på ett halvt sekel.
Källor: Wikipedia, Svenska Dagbladet, Open Doors
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I Sanaa (övre bilden) som är huvudstad i Jemen bor 1,7 mijloner människor. foto: freeimages
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Konsten att
skriva om tro

Jag har jobbat länge på
Kyrkpressen, och under
åren har jag läst hundratals böcker om tro. På
min fritid har jag beställt
fler sådana böcker. Ifjol
skrev jag en själv.
Och ändå sitter jag,
efter en irriterande läsupplevelse (se recension här nedan) och undrar: vad är det som gör
att jag köper en berättelse om att leva med Gud,
och vad är det som gör
att den känns falsk, ytlig,
enkel, främmande – eller
helt enkelt ointressant?
Mitt första kriterium är
närvaro och rakhet, gärna så att jag blir förvånad. Helgonberättelser
är underbara, men de är
sällan underhållande.
Men texten måste också vara bra, och
det är här många stupar.
Det är helt enkelt inte alla förunnat att både vara kristna med ett vettigt
budskap, och dessutom
författare. Andlig litteratur blir ofta omläst, och i
längden står man inte ut
med plattityder, snirkligheter och dålig syntax
Men även om allt det
här fungerar – berättelsen, ärligheten, språket
– är det något som har
att göra med axeln mörker–ljus som måste sitta rätt för att jag ska vilja bära boken med mig
hem och ge den en plats
i min egen bokhylla. Det
måste finnas tillräckligt
mycket tvivel, osäkerhet
och ensamhet för att jag
ska köpa hela paketet.
Här har jag själv syndat
när jag skrivit om mitt
andaktsliv.
Den största risken med
att skriva om sin tro är
att man gör det för tillrättalagt, för där sitter man
trots allt och försöker
sälja en produkt: ett kristet liv. Men att vara kristen är också svårt, mörkt
och klottigt. Det är äckligt
att det är så, men det är
sant, och när man skriver
ska man försöka komma
åt sin egen sanning.
¶¶Sofia

Torvalds
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Den duktiga
flickan
vill rädda
mamman
BOK. Johanna Nilsson återvände till barndomens frikyrkliga miljö och skrev en roman om allt det fantastiska, allt det jobbiga – och om en fjortonåring som blir
ensam med sin ångest.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON
Johanna Nilssons senaste bok, ungdomsromanen För att väcka hon som
drömmer, handlar om 14-åriga Josefin
som får brottas med livets mörkaste sidor: ångest, ensamhet, rädsla och självskadebeteende. Josefins mamma blir i
början av berättelsen svårt sjuk i cancer
och Josefin som vuxit upp i en frikyrka föreställer sig att hon måste övertyga Gud om att rädda hennes mamma.
Johanna Nilsson växte själv upp i
Missionsförbundet, i en familj och en
släkt som var mycket aktiv i församlingen. Hon berättar att boken kom till
dels för att hon länge längtat efter att få
skriva om sin uppväxt i frikyrkan och
barndomens Borlänge, dels för att hon
ville skriva om hur det kändes att vara
anhörig när hennes egen mamma fick
cancer för några år sedan.
– På många sätt är Josefin jag, men
samtidigt är hon lite modigare och också mer brutal mot sig själv. Jag ville också väldigt gärna ge henne en första pirrande kärlek – och jag ville verkligen
klättra upp på kyrkans tak och röka en
förbjuden cigarett.
Johanna Nilsson ville skriva om både det positiva och det negativa i den
miljö som var så självklar för henne när
hon växte upp.
– För mig var kyrkan som ett andra
hem och jag hade länge svårt att förstå att det inte var något normalt för
alla. Det kändes viktigt för mig att lyfta fram både allt positivt som jag burit
med mig från den tiden – musiken, de
heliga texterna, mystiken, att öva inför lucia, att vara med i ungdomskören, att spela upp pjäser med bibliska teman och känslan av att man tillhörde en speciell grupp – men också
det tvivel som konstigt nog inte ver-

Lite för trevligt faktiskt
BOK
Var dag nog. En inbjudan
till oss som längtar efter
att hinna leva
Författare: Shauna Niequist
Förlag: Libris 2018
Shauna Niequist är en
amerikansk (kristen) förfat-

tare, nu första gången
översatt till
svenska
med boken
Var dag nog.
Boken handlar om att
vända om på
gränsen till total utmattning och prioritera om.
Den som vill ha en rak

kade få plats i kyrkan, i alla fall inte
som jag upplevde det. Det fanns också olika grupperingar i församlingen
som ibland hade väldigt olika åsikter
om saker och ting. Det ledde till slitningar som låg och darrade under den
glada, vänliga ytan.

Den duktiga flickan

Josefin lever tonårsliv med konfirmationsläger och skolvardag. Utåt är hon
glad och duktig och omgivningen ser
inte att hon kämpar med både ätstörningar och ångest och att hon tar på
sig ansvaret för att rädda sin mamma.
– Josefin påverkas både av det som
händer med hennes kropp och i skolan,
av stressen kring mammans sjukdom
och även av allt det som hon fått höra
i kyrkan. Allt det här leder till att hon
skapar sig en egen berättelse, där hon
likt Jesus måste utstå ett stort lidande
för att belöningen sedan ska komma.
Genom att ge anorexin och allt annat
lidande en mening – ju smalare hon
blir, ju mer hon plågar sig själv, desto
snabbare kan mamma bli frisk – fastnar hon i en ond cirkel som hon inte
förstår att hon måste få hjälp med att
bryta sig loss ur
Det är inte första gången Nilsson skriver om personer som lider av ätstörningar, men i För att väcka hon som drömmer får ätstörningsproblemen en existentiell dimension.
– Josefin späker sig delvis för att bli
sedd av Gud, för att visa för Gud att hon
är värd att få en frisk mamma. För Josefin handlar det också väldigt mycket
om renhet - hon ska rena sig från allt
det smutsiga som har invaderat henne.
Det är bulimin som får henne att känna sig smutsig.

och kronologisk beskrivning
av hur man nästan bränner ut sig och sedan tar sig
ur det (gärna med konkreta tips) ska inte göra sig besväret att läsa den här boken. Den är poetisk, vindlande och ofta (irriterande) full med upprepingar,
den rör sig med små knyck
mot målet. Det här gör den
lättläst och säkert mer tilltalande för den som inte
kämpar med liknande utmaningar.
Själv fylls jag av motstri-

I Johanna Nilssons
senaste bok får huvudpersonens ätstörningar
en existentiell dimension.

diga känslor under läsningen. Jag tycker faktiskt det
är lite för trevligt. I Shauna Niequists version är det
alltid hon som är ofullkomlig och Gud som leder rätt –
och jovisst, så är det säkert,
så ska det säkert vara. Men
det är något med ett narrativ där det alltid finns ett
före (hemskt) och ett efter (underbart) och där allt
som är jobbigt med Gudsrelationen hör ihop med
det där tidigare tillståndet
(och dessutom handlar om

I För att väcka hon som drömmer upplever Josefin att Gud ställer höga krav
på henne. Johanna Nilsson menar att
den bilden kommer från Josefin själv.
– Josefins oerhörda prestationsångest och alla krav hon ställer på sig själv
smittar av sig på hennes Gudsbild. Men
jag använder också det här som ett litterärt grepp: huvudpersonen är arg på
Gud men söker samtidigt Guds gillande. Medan jag skrev såg jag Josefin för
mitt inre när hon gick genom ett träsk
med ett svärd i sin hand – redo att slåss
mot Gud om hon så måste. Allt för att
rädda sin mamma.

Stabilt instabil tro

I boken beskrivs Josefins målvikt och
hennes metoder för att nå den. Nilsson
säger att hon är medveten om risken för
att någon kan använda För att väcka hon
som drömmer som en handbok och kopiera metoderna, men säger att Josefin

missförstånd) som får mig
att bli sur och motsträvig.
Det är inte så lätt! vill jag
skrika. Allt går inte att fixa
med söta tatueringar och
genom att steka körsbärstomater med vitlök en kall
vinterdag!
Kanske det handlar om
att boken trots allt så tydligt
blir den välbärgade medelklasskvinnans berättelse. Målgruppen känns smal.
Kan man ens läsa det här
om man inte är gift med en
hygglig kille och har tillräck-

ligt med pengar på kontot?
Budskap som ”lycka handlar inte om pengar” är ju
riktade till dem som har tillräckligt.
Jo, jag tror att den här
berättelsen om att hitta ”sitt äkta jag” är varm
och ärlig och att många gillar den. Men när jag läst
ut den känner jag samma mättnad, illamående
och vanmakt som efter att
ha bläddrat igenom en hög
med inredningstidningar.
¶¶Sofia

Torvalds
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Sexualitetens upprättelse
BOK
Välkomna varandra!
Bejakande perspektiv på
homosexualitet i frikyrkan
Redaktör: Tomas Poletti
Lundström
Förlag: Libris 2017

krävde att få ta plats med allt det som
kan anses fult och skamligt.
– Jag tycker att det är ännu farligare att försöka gömma undan psykisk
ohälsa och stänga in det i en tystnadsvrå. Jag hoppas ändå att jag har beskrivit att Josefin inte blir lycklig genom
att gå ner i vikt. Allt blir faktiskt bara
sämre, och även om hennes mamma
till slut tillfrisknar så går Josefins eget
lidande inte över.
För att väcka hon som drömmer utspelar sig under 1980-talet, en tid när man
kanske inte pratade lika mycket om ätstörningar och psykisk sjukdom.

Har vi lärt oss något, har det blivit bättre
de senaste decennierna?
– Jag tror definitivt att det åtminstone generellt har blivit bättre sedan
80-talet, men det är förstås olika från
fall till fall. Varje familj är ett eget litet universum med sina uttalade och
outtalade regler.
Jag har bara erfarenhet av hur det var
i min familj och där var det nog mest
så att jag inte ville göra mina föräldrar ledsna, jag ville skydda dem från
det som gjorde så ont inom mig. Det är
samma sak för Josefin, som nu dessutom tar på sig att rädda sin mamma.

”Medan jag skrev såg jag Josefin för mitt inre när hon
gick genom ett träsk med ett svärd i sin hand – redo
att slåss mot Gud om hon så måste. Allt för att rädda
sin mamma.”

Hon räknar inte med att vuxenvärlden
ska kunna hjälpa henne, den möjligheten finns inte. Mormor sträcker ut en
tafatt hand och sedan finns den unge
pastorn också där för en kort stund,
men Josefin har nog aldrig riktigt lärt
sig att be om hjälp eftersom det alltid
är hon som ska hjälpa andra.
Hur ser din tro ut idag?
– Den är stabilt instabil. Jag tror inte på
en Gud som griper in i vardagen, som
man kan be till och få bönesvar från.
Jag tror på en skaparkraft som är god
men som på gott och ont låter människan sköta sig själv. Jag kan se Gud i
naturen och i mötet mellan människor ibland, glimtar av nåd. Men jag är
också rasande på Gud många gånger
för att hen skapat oss och sedan låter
oss klara oss själva. Jag tycker att hen
har tagit sin hand ifrån oss.

Tomas Poletti Lundström är
doktorand i religionshistoria
och har tidigare varit anställd
av Evangeliska frikyrkan. I
antologin Välkomna varandra! har han samlat fjorton
texter som på olika sätt belyser hur öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar kunde se
ut, men också hur det kan
se ut då den öppenheten inte finns.
Perspektiven i den här
boken är uttryckligen bejakande när det kommer till
homosexualitet. Det innebär att skribenterna tolkar Bibeln på ett sådant sätt
som gör samkönade relationer inom (fri)kyrkan möjliga
att acceptera, och att deras
samfundssyn talar för samma sak.
En del av skribenterna
har själva vuxit upp i frikyrkan, insett att de är homosexuella och kämpat länge
med sin sexuella och religiösa identitet (jämför intervjun med Anton Lundholm
i förra numret av KP). Andra
är samfundsledare och/eller
teologer som brottats med
frågan ur ett ledarperspektiv
och stannat för en inkluderande syn.
Boken har också ett finlandssvenskt bidrag: teologerna Emma Audas och
Patrik Hagman har bidragit med en text om sexualitet och den kristna teologin. I den lyfter de fram den
viktiga insikten om att sexuella relationer kan vara goda och onda på en lång rad
sätt som inte har att göra
med vilket kön den som ingår i dem har.

De skriver om frälsning och
upprättelse
på sexualitetens område.
”Vår sexualitet är i behov av upprättelse. Det
är viktigt att tala om detta i
en kultur där sexualitet ofta framställs som oproblematiskt och självklart fantastiskt. Sexuella relationer
är besvärliga. De präglas alltför ofta av svartsjuka, maktobalans och skam”, skriver Audas och Hagman, och i
#metoo-rörelsens kölvatten
känns deras ord viktigare än
någonsin.
En av de viktigaste insikterna läsningen av den här
boken ger är att samkönade
relationer måste diskuteras
inom alla kyrkliga samfund,
och att de måste diskuteras på ett sådant sätt att de
som inte identifierar sig själva som heterosexuella inte drivs in i depression och
hopplöshet. Många homosexuella bär på en brinnande Gudslängtan men saknar ett ställe där de kan dela sin längtan med andra och
samtidigt känna sig accepterade. Har kyrkan råd att
förlora dem?
Det är intressant att läsa
om parallellerna mellan frågan om samkönade äktenskap och frågan om skilsmässa och omgifte. När de
som förvisas till ett liv utan relation inte längre finns
någon annanstans utan mitt
ibland oss ter sig det som
förr var självklart plötsligt
oempatiskt och hårt. Texterna i den här boken visar på vägar ut ur den hårdheten, och därför tror jag att
den kan vara särskilt viktig för dem som vill öppna kyrkdörrarna för alla men
inte riktigt vet vilka argument de kan ta till.
¶¶Sofia

Torvalds

Tomas POletti Lundström har samlat texter om samkönade relationer inom frikyrkan. FOTO: PRIVAT

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Att flytta eller att inte flytta
Helsingin Sanomat publicerade en uppföljande artikel om en man som vägrade flytta efter
sitt jobb. Fabriken han jobbade på lades ner
på hans hemort
men han bestämde sig för

att inte rycka upp sin familj,
sälja och flytta till en annan
ort där han skulle ha fått jobb
inom samma firma.
Valet att flytta eller att inte flytta på grund av ett jobb
kan bero på både personlighet och livssituation, och
det som var och en kal�lar hem kan variera mycket.

För någon kan det räcka med
ett tak över huvudet, och att
flytta till en okänd ort kan
vara både upplyftande och
spännande. Sedan finns det
de som rotar sig på en ort,
mer eller mindre förutbestämt. Barnen växer upp, de
får vänner och börjar skolan,
du själv träffar trevliga gran-

nar och nya bekanta. Och
plötsligt kan du inte tänka dig
att bo någon annanstans.
Skulle jag vara beredd
att flytta för ett jobb? Jag
är en velare på den punkten. Jag trivs där jag bor,
men ibland undrar jag om inte gräset skulle vara grönare någon annanstans. För-

ra veckans snöoväder dyker upp i minnet. Det är dagar som den som får mig att
tänka på att flytta. Dagar då
det snöar för mycket för att
det ska vara trevligt, istället blir det en kamp att ta sig
hem till ytterdörren. Men när
det känns som mest jobbigt
är det skönt att veta att det

finns grannar som är beredda att hjälpa när det behövs.
Tack vare dem tippar vågskålen tillbaka och jag konstaterar att det enda stället
gräset möjligen kan vara grönare är Spaniens solkust.
Mannen i artikeln blev till
slut företagare och han ångrar inte sitt beslut.
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PSALMVÄVEN FEBRUARI
Konstruerat av ANN HUSMAN
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SKICKA IN!

S Grekisk ö
T Förfärad
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VIN
BÖCKEN
R!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 20.2.2018. Märk kuvertet ”Februari-Psalmväv”. Bland de
rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

Som börjar med orden:

___
129

___
35

___
74

___
82

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Ä. Motsvarande siffra i kombination
med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så
att den första bokstaven på rad A motsvarar A38, den andra A108 o.s.v.
Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i
raderna A-Ä bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för att det
ska vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en äldre version av någon psalm.

___
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___
76

___
99

___
95

___
51

PSALMVÄVEN

Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
98

___
133

___
124

R ”Två ting äro vita -- Oskuld -- -------”
___
54

___
72

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 44, Vi ber dig, våra fäders Gud,
vers 4, som börjar med orden ”Du var ett fäste i all nöd”. Vinnare i förra
Psalmväven är: Kaj Gullqvist, Pernå, Berit backström, Västerskog och
Gun Spring, Ekenäs. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.
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E Inte lika gammal
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UR EVANGELIET
”Kan ni dricka den
bägare jag dricker eller döpas med
det dop som jag
döps med?”

Läs mera i
Mark. 10:32–45

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Farväl till festen för en tid

På söndag firar vi fastlagssöndagen. Tillsammans
med blåmåndagen och fastlagstisdagen bildar den
fastlagen.
Hos oss passar vi kanske på att äta en fastlagsbulle eller två, men på många håll i världen firar man karneval under fastlagen. Både karnevalen och fastlagsbullen är exempel på festande och överdåd som man
passar på att hinna med innan fastan tar vid på askonsdagen.

INSIDAN
BETRAKTELSEN JOCKUM KROKFORS

”Musik och
eftertanke.”
Lördag kl 19
i Nykarleby.

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

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Jockum Krokfors.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 18:30–32
ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 13
eller 1 Tim. 2:4–6

Fastetidens kallelse

EVANGELIUM
Mark. 10:32–45

Vi står nu vid porten till den stora fastan.
Fastan sammankopplas ofta med det yttre livet i fråga om mat och konsumtion,
men fastan är i hög grad också något som
rör vår inre människa. Fastlagssöndagens
evangelium i Markusevangeliet kan hjälpa oss i denna inre process.
”Vi går nu upp till Jerusalem.” Fastetiden vill kalla oss alla till ett djupare och
mer uppriktigt liv i Jesus efterföljelse. Jesus
inkluderade lärjungarna i sin egen kallelse och inbjuder också dig och mig att leva
våra liv med honom som vägvisare i livet.
Människosonen ska dö ”och efter tre dagar skall han uppstå”. Fastetidens kallelse är också en kallelse att växa i tro på det
mest centrala i vår kristna tro. Att i bibelstudium, bön och gemenskap få fördjupas i den kristna tron och mogna i insikt
över försoningens och frälsningens gåvor.

Fastlagssöndagen. Temat är ”Guds kärleks
offerväg”.

”Låt oss få sitta bredvid dig … den ene
till höger och den andre till vänster.” Lärjungarna gav med jämna mellanrum uttryck för att det tidvis fanns en maktkamp
dem emellan. Strävan efter de mest upphöjda positionerna och de bästa villkoren är universell. Fastetiden kallar oss att
ge akt på våra drivkrafter och att ge upp
all osund själviskhet och självupphöjelse.
”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.” Under fastetiden har
vi en kallelse att lära oss att se framför allt
dem som lider. Kallelsen är dessutom att
handla så att lidandet lindras. Fastans kallelse är i hög grad en kallelse till aktivitet.
I fastan kallar Gud själv oss till en mer
överlåten Kristusefterföljelse, till en fördjupad tro, till en kamp mot själviskhet och
till helhjärtat tjänande. Välsignade fasta!
¶¶Jockum krokfors

Jockum Krokfors jobbar för tillfället som kyrkoherde i
Kronoby församling.
I dag vill han be om en större överlåtelse till Jesus som
frälsare och vän och att överlåtelsen till honom ska få
genomsyra hela livet.
Hans tips: Sträva under fastan att varje dag göra någon,
som behöver just din hjälp, en tjänst. Be också om Guds
välsignelse över den människan.

Kyrkhelg-Syd
Södra Haga kyrka, Helsingfors
Den 9-11 mars 2018
Inbjuden talare: Håkan Sunnliden
(Sverige)
www.kyrkhelg.fi

#bönetwitter
Gud, hjälp mig
att leva i Jesu efterföljd alltid och
överallt. Låt min
tro fördjupas, låt
min själviskhet
avta och låt min
kärlek till andra
växa.

FOTO: HANNA-MADELEINE ANDERSSON

Hur kan kyrkan växa i vår tid?

PSALMFÖRSLAG
59, 261: 1-4,
261: 5-7, 275.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
En olycka kommer
sällan ensam säger man
kanske när eländet
hopar sig.
Uttrycket har vi hämtat från profeten Hesekiel när han förutsäger
straff och dom i Hesekiel 7:5:
”Så säger Herren Gud:
Olycka skall följa på
olycka.”

Källa: Bevingat.

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
9–15.2
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 11.2 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Efter högmässan Startskott för
insamlingen Gemensamt Ansvar
i församlingshemmet. Information om årets insamling, kaffe och
fastlagsbulle.
On 14.2 kl. 18: Askonsdagens
kvällsmässa i Pargas kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 11.2 kl. 11: Finsk högmässa i
Nagu kyrka, Granström, Ollila.
Korpo kapellförsamling:
Sö 11.2 kl. 11: Gudstjänst i Korpo
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 11.2 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 11.2 kl. 13: Högmässa i Iniö
kyrka, Vuola.
¶¶ ÅBO
fre. 9.2 kl 18: Musikberättelsen
“Iranons vandring” med Frank
Berger, Skarpskyttekapellet. Fritt
inträde, programblad 10€/st till
förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar
lö. 10.2 kl 15: Träff för ensamstående föräldrar med barn, Aurelia
sö. 11.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Wikstedt (pred) Mullo (lit), Danielsson. Barnhörna. Kyrkkaffe.
- kl 16: Mässa, S:t Karins kyrka.
Wikstedt, Danielsson. Kyrkkaffe.
må. 12.2 kl 18: Diskussionsgrupp
för unga vuxna, Aurelia
ons 14.2:
- kl 10: Familjecafé, Papinholma
förs.hem
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia.
Lotta Nylund “Paus gymnastik I
repris”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
- kl 18.30: Askonsdagsmässa,
Aurelia. Wikstedt, Danielsson.
- kl 18.30: Fasteserie om tro och
kyrka, Aurelia. Askonsdagsmässa.
to. 15.2 kl 9-11.30: Familjecafé,
Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
Fastlagssöndagen 11.2: Högmässa
kl 12
Ingemar Johansson och Johanna
Evenson. Pastor Torsten och
diakon Tua Sandell berättar om
Främre Asien och församlingen i
Istanbul.
¶¶ JOMALA
Sö 11.02 kl 11.00: Högmässa, R
Syrén, E-H Hansen, A Karlsson,
konfirmandgrupp
Ti 13.02 kl 18.00: Klapp och klang,
A Hallbäck
To 15.02 kl 11.30: Sopplunch
Fre 16.02 kl 13.00: Andakt på
Rönngården
Fre 16.02 kl 18.00: Fredagsmässa

¶¶ MARIEHAMN
LÖ 10.02 kl. 10.00: Katolskmässa
i S:t Mårtens kyrka.
LÖ 10.02 kl. 16.00: Konfirmationsmässa i S:t Görans kyrka.
SÖ 11.02 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
SÖ 11.02 kl. 19.00: Barmhärtighetskonsert i S:t Görans kyrka.
Arr. Frimurarna på Åland.
TO 15.02 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19
500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 11.2 kl. 14.00: Högmässa
med kyrkoherdeinstallation i
Sunds kyrka. Biskop Björn Vikström medverkar. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin, Kati Juntunen,
barnkören. Efter högmässan
installationskaffe i församlingshemmet.
Måndag 12.2 kl. 19.00: Församlingsafton i Vårdö församlingshem. Tua och Torsten Sandell
berättas om Främre Asien och
Istanbul. Församlingen bjuder på
te/kaffe och smörgås.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
To 8.2 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Sö 11.2 11.00: Gudstjänst i Församlingshemmet, Cay-Håkan Englund,
Deseré Granholm.
On 14.2 13.00: Silvergruppen i Församlingshemmet. Mats Träskböle
visar gamla kortfilmer från Korsnäs
m.m. Önskesånger, Silver Sisters,
Deseré Granholm, Birgitta Norrvik.
On 14.2 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
To 15.2 12.30: Sjömansmissionssyföreningen i Andelsbankens klubblokal, Harrström. (Obs. tiden!)
Fre 16.2 18.30: Karasamling i
Församlingshemmet. Gäst: Leif
Österroos.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 9.2 kl 19: Ekumenisk bönesamling i Metodistkyrkan i Kstad
SÖ 11.2 kl 12: Knattegudstjänst i
Kstads kyrka, Daniel, Stina, Inger,
Jeanette. Förbön och ljuständning
för döpta sedan kyndelsmässodagen 2017.
SÖ 11.2 kl 18: Lovsångsmässa i
Sideby kyrka, Nisula, Norrback,
lovsångsgruppen. Transport
0400-763325
MÅ 12.2 kl 14: Diakonisyföreningen i Lfjärds förs.hem, klubbrummet startar
TI 13.2 kl 11-14: Fastlagssoppa till
förmån för Gemensamt Ansvar
på Marthagården i Lfjärd. Pris 10
€, barn under skolåldern gratis.
Möjlighet att köpa hem.
ON 14.2 kl 13: Pensionärssamling i
Lfjärds kyrksal, Siv, Anna Karin
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 10.2 kl 18: Missionskväll i Luthergården, Anna o Magnus Dahlbacka, Lina o Andrea Holmberg.
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Andrum
kl. 6.54 VEGA

(med repris 9.10)
Fre 9.2 Maria Westerling,
Helsingfors (repris från
16.1.2018) Sö 11.2 9.03
Ett ord om helgen
Må 12.2 Kim Lück,
Helsingfors (repris från
18.2.2013) Ti 13.2 JanErik Lindqvist, Helsingfors (repris från 4.5.2015)
Ons 14.2 Pamela Granskog, Helsingfors
(repris från 2017) To 15.2
Marica Enlund, Sibbo.

Aftonandakt
kl. 19.15 VEGA

Fre 9.2 Harry Blomberg,
Kvevlax Sö 11.2 Jesus
segrar över frestelserna.
Textläsare: Catharina
Englund och Anette
Nyman. Producent:
Hedvig Långbacka
Må 12.2 Camilla Klockars,
Vasa Ti 13.2 Stig-Olof
Fernström, Helsingfors
Ons 14.2 Peter Sundqvist, Purmo To 15.2
Stefan Äng, Jomala.

Gudstjänst
kl. 13.03 VEGA

Sö 11.2. Gudstjänst med
Korsholms svenska
församling. Predikant:
Rune Lindblom.

Sö 11.2 kl 12: Högmässa Magnus
Dahlbacka pred., Jakobsson lit.,
Rosengård, S.Lindén, Laudate.
Kyrklunch med kaffe i missionens
tecken.
Ti 13.2 kl 11: Soppdag på Luthergården, andakt kl 12 Ingvesgård.
On 14.2 kl 14: Slefs avd. i Pjelax årsmöte i Sparbankens klubblokal.
Övermark
Sö 11.2 kl 10: Knattegudstjänst,
döpta under 2017 speciellt inbjudna.
Dagklubben, barnledarna, Sundqvist, G.Lindén, Legatomedverkan.
Ti 13.2 kl 11: Fastlagssoppa i luth.
bönehuset.
On 14.2 kl 13: Pensionärssamling
i förs.hemmet, gäst Lars Lövdahl,
Övermarkkören.
To 15.2 kl 13: Sorgegruppen startar i
förs.hemmet, Carling, Örn.
Pörtom
To 8.2 kl 13: Pensionärssamling i
förs.hemmet, gäst: Kristina Örn,
Blomberg, Sundqvist, G.Lindén,
Seniorkören.
To 8.2 kl 18.30: Träffpunkt för
kvinnor i Velkmoss byagård, gäst:
Kristina Örn.
Lö 10.2 kl 18: Konsert i kyrkan med
Pörtomkören o Pörtom musikgäng.
Sö 11.2 kl 18: Knattegudstjänst,
döpta under 2017 speciellt inbjudna.
Dagklubben, barnledarna, Sundqvist, G.Lindén, Legatomedverkan.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Sö 11.2 kl. 14: Högmässa, Björklund, Brunell.
Må 12.2 kl. 10: Familjeklubben i
församlingshemmet.
Ti 13.2 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
¶¶ KORSHOLM
Sön 11.2:
kl 10 Radierad gudstjänst: i kyrkan, Lindblom, Westerlund och
Nordqvist-Källström samt Kyrkokören.
kl 12 Högmässa: i Smedsby församl.gård, Lindblom och Nordqvist- Källström.
Må 12.2:
kl 13 Missionssyföreningen: i
Smedsby församl.gård.
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kl 13 Pensionärskrets: vid Jungsbo
i Jungsund.
Lö 17.2:
kl 9.30-11 Pappa-barn samling: i
Smedsby församl.gård.
¶¶ KVEVLAX
Sö 11.2 kl 10: Högmässa, Store,
Andrén.
Ons 14.2 kl 10: Föräldra-barngrupp i ds.
Ons 14.2 kl 13: Pensionärssamling
i fh. Gun-Lis Landsgärds berättar
om Nepal och om hur GA-medel
används. Store, Andrén och
Vesterlund. Servering och lotteri. Lotterivinster tas emot med
tacksamhet.
To 15.2 kl 10: Mammalådstillverkning i konferensrummet.
¶¶ MALAX
SÖ 11.2 kl. 10: Gudstjänst i KH.
Kyrkkaffe. Tornberg, Kjell Lolax.
MÅ 12.2 kl. 10: Karacafé i KH. Arr.
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 13.2 kl. 18: Ekumenisk bön i
Betel, Malaxvägen 85.
ON 14.2 kl. 12: Tro i vardagen i KH.
Sång, diskussion och kaffe.
¶¶ PETALAX
Gudstjänst: sö 11.2 kl. 11. Björklund, Nygård.
Syföreningens soppdag: ti 13.2 kl.
11-13 i församlingshemmet. Pris
10 €, gratis för barn. Även hemförsäljning.
Andakt: to 15.2 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.
¶¶ REPLOT
Sö 11.2 kl. 10: Gudstjänst i Replot.
Kaski, Wargh.
Ons 14.2. kl. 13: Mathörna i Björkögården. Gäst: Frej-Erik Sikström.
Anmäl för maten senast må 12.2
till Lähdesmäki eller Nystrand.
Mat 10 €/pers.
¶¶ SOLF
Sö 11.2. kl 10: Högmässa, Kontunen, Wargh. Kyrkkaffe. Söndagsskola i församlingshemmet.
On 14.2. kl 13: Pensionärsträff i
församlingshemmet, allsång och
dragspelsmusik med Carl-David
Wallin.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Träff för alla missionskretsar/
missionsintresserade: lö 10.2 kl
10-13 i stora förs.salen, Skolhusg.
28. Martin Sandberg, Helene
Tsimanga, Leena Havu-Erhie,
Asafa-kören. Lunch o kaffe 5€.
Babykyrka: sö kl 13 Forslund,
Heikius, barnledarna. Dopduvor
delas ut. Servering.
Internationell ökenmässa: ons
14.2 kl 18 Gunnar Särs, Heikius,
Trefaldighetskyrkans kör.
Morgonbön: to 15.2 kl 9 Jern, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Hänninen, Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl 11 Lundström,
Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Fr 9.2 kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Lö 10.2 kl. 19: ”Walk With Me,
Lord”, konsert med vokalgruppen Mrs Bighill Singers i kyrkan.
Andakt, kollekt.
Sö 11.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Johan Klingenberg, Ravall, lovsångsgruppen. Textläsare Kristian
Nyman, kyrkvärdar Ytteresse
nedre.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
- kl. 18: EFO-afton i Ytteresse
bönehus, gäster Niklas Lindvik
och Jan Åbacka. Efteråt avdelningens årsmöte.
On 14.2 kl. 14.30: Missionsgrupp i
Bäckby skola.
- kl. 18.30: ”Tanka kraft hos
Herren” – kväll för frivilliga medarbetare i Achreniussalen. Björk,
församlingskören m.fl.

¶¶ JAKOBSTAD
FR 9.2 kl. 17:30-19: Fokus Sport
i Oxhamns skola. Föräldrar och
barn spelar med och mot varandra. Ta med egen innebandyklubba du som har. Inneskor. Saft
ingår! 8 euro per familj. Intervju
med sportfantasten Alaric Mård
som inte ger sig trots handikapp!
Alaric lirar innebandy med oss!
Info: Stephan Ekman 0503829244.
FR 9.2 kl. 19.00: Ung gudstjänst
i Församlingscentret, Björk,
Wester.
LÖ 10.2 kl. 19.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus, Juha Åkerlund.
Radiering 98,0 MHz. Kaffeservering.
SÖ 11.2 kl. 11.00: Söndagsskolans
dag på Pörkenäs lägergård, Salo,
Haglund-Wikström, Holmberg.
SÖ 11.2 kl. 12.00: Gudstjänst i
Jakobstads kyrka, Anderssén-Löf,
Östman, Kyrkokören.
SÖ 11.2 kl. 14.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka, Hannu Niemelä. Kaffeservering.
SÖ 11.2 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Lovsång och förbön,
Ralf Salo.
TI 13.2 kl. 17.30: U-klubben i
Skutnäs bönehus.
TO 15.2 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i Församlingscentret,
Jimmy Österbacka.
¶¶ KRONOBY
Mässa: sö 11.2 kl 10.00 i fh, Krokfors, Ellfolk-Lasén, Norrpåras
läslag
Läsmöte, Jeussen läslag: sö 11.2
kl 13.00 hos Berit Björklund
Läsmöte, Kivjärv-Snåre läslag:
sö 11.2 kl 15.00 hos Hans-Erik
Lindgren
SLEFs, Kronobyavdelning, årsmöte: må 12.2 kl 19.00 i fh
Kenya missionssymöte: ti 13.2 kl
13.00 i Herberts hus
Kvinnogruppen: to 15.2 kl 18.30 i
fh, gäster Eivor och Nisse Johansson
¶¶ LARSMO
To 8.2 kl. 18.30 Kvinnocafé: i
Holm bönehus, tema: ”Skapad till
att skapa”, Benita Östman.
11.2 kl. 10 Högmässa: Lassila,
Uunila, sång ungdomskören.
Kyrkvärd: Furuholmen. Efteråt
kyrklunch och kyrkoherdeparets
gemensamma 60-årsfest i förs.
hemmet. Istället för gåvor finns
en sparbössa framsatt till församlingens missionsarbete och
Martyrkyrkans Vänner.
Ti 13.2 (Obs dagen!) kl. 11-13
Sopplunch: i Holm bönehus. Ärtsoppa och fastlagsbulle.
- kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Sjöblom, Nils-Oscar Frantz.
¶¶ NEDERVETIL
SÖ 11.2 kl. 10.00: Högmässa i fh,
Store, Smedjebacka och Kyrkokören.
SÖ 11.2 kl. 13.00: Finsk läsmöte
hos Kaija Pikkarainen och Sixten
Slotte.
TI 13.2 kl. 12.00: Missionsauktion i fh, ärtsoppa serveras från
kl. 11.00.
ON 14.2 kl. 19.00: Läsmöte hos
Annika och Ralf Ekfors, Emmes
läslag.
Varor och lotterivinster för missionsauktionen 13.2 tas emot
med tacksamhet.
¶¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Församlingsdagar 10-11.2:
Lö kl 14 Äntligen fri och frisk!: fh.
Själavårdsseminarium med LarsJohan Sandvik, servering.
-kl 19 Musik och eftertanke: fh.
Trallglad bluegrassgospel med
Homeward Bound, Lars-Henrik
Höglund, Kerstin Höglund.
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Höglund, Ringwall, kyrkokören
Må kl 18 Kenyamissionen: fh,
Bengt Strengell
Ti kl 11-13 Fastlagslunch: fh (KU)
-kl 13 FMS-Mission: fh
-kl 18.30 Bibelsits: fh, Edman
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 19 Församl.faddersamling: fh
MUNSALA
Fr kl 14.30 Skriftskola: Nkby fh,
Munsala & Jeppo-gruppen
Sö kl 12 Nattvardsgudstjänst:

Pensala bönehus, Sundstén,
Ringwall
-kl 18 Lovsång o förbön: Hirvlax
baptistkyrka, gäst Lukas Enström
Ti kl 11-13 Fastlagssopplunch:
fh, programstund kl 12, lotteri o
försäljning, gåvor mottas med
tacksamhet
JEPPO
Fr kl 14.30 Skriftskola: Nkby fh,
Munsala & Jeppo-gruppen
Sö kl 10 Finsk högmässa: fh, Östman, Lönnqvist
-kl 11.30 Kyrkkaffe o finskt läsmöte: fh
Ti kl 17 Juniorstart: fh. Taxi den
vanliga rutten.
-kl 18.30 Naisryhmä: fh
On kl 19 Askonsdagsvesper:
kyrkan, Östman, Lönnqvist, kyrkokören
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 9.2 kl 14: Andakt i Pedersheim,
Eklund, Pandey
Fr 9.2 kl 20: Ungmässa i kyrkan,
Erikson, Österbacka
Sö 11.2 kl 10: Högmässa med
nattvard i kyrkan, Kyrkokören,
Häggblom, Österbacka, Sandstedt-Granvik, Pandey, textläsare
Sten Westerholm, dörrvärdar
Östensö
Sö 11.2 kl 15: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Kristian
Gäddnäs, tolkning
Sö 11.2 kl 19: Missionskväll med
Christina och Andrey Heikkilä i
Forsby bykyrka, Jimmy Österbacka, servering
Sö 11.2 kl 19: Välgörenhetskonsert
i kyrkan, Lionsklubbarna, programbladsförsäljning
Må 12.2 kl 13: Symöte i Kållby
bönehus
Må 12.2 kl 13.30: Andakt i Flyngärdets pensionärshem, Eklund
To 15.2 kl 18 Elli Flén: Kvinnor i
fredsarbete, kulturhuset Ax, Bennäs, arr. FMS och församlingen
Årsmöte: Kyrkans Ungdom i
Pedersöre sö 18.2 kl 11.30 i Kyrkostrands församlingshem
¶¶ PURMO
Sö 11.2 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Ralf Salo, Portin, Johansson.
kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka,
Ralf Salo, Portin, Johansson.
Må 12.2 kl. 14: Café i Föuskällarn. ”Rättvis handel”, Camilla
Skrifvars-Koskinen.
- kl. 19.30: Salamu i Åvist bykyrka.
Ti 13.2 kl. 15-17: Försäljning av
ärtsoppa i kyrkhemmet till förmån
för Gemensamt Ansvar. Ta egna
kärl med! Pris: 6 €/liter.
On 14.2 kl. 19.30: Infokväll i Kyrkhemmet om kampanjen ”Kraft till
förändring” som hålls i mars.
To 22.2 kl. 14: ”Allsång på Sisbacka”, allsångstillfälle i Kyrkhemmet för GA.
¶¶ TERJÄRV
TO 8.2 kl 19: Missionskväll i förs.h,
Christina o. Andrey Heikkilä, khden, kantorn, juniorkören.
FR 9.2 kl 19: SLEF:s lokalavdelnings årsmöte i förs.h, A. Häggblom.
SÖ 11.2:
- kl 10 Högmässa i förs.h, khden,
kantorn, kyrkokören.
- kl 18 Läsmöte med Bredbacka
läslag i förs.h. Värdar: Ann-Sofi
och Elof Granholm.
Fastlagstisdag 13.2 från kl 11
framåt: Röda korsets soppdag vid
förs.h. Ta egna kärl med om ni vill
köpa hem ärtsoppa.
ON 14.2 kl 14: Finsk bibel- och
samtalsgrupp, förs.h. khden.
TO 15.2 kl 19: Läsmöte med Byskata läslag i Nabba byahem. Värdar: Karin och Markus Granholm.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

LÖ 10.2 KL. 16: KNATTEKYRKA, Lilla
kyrkan, Eisentraut-Söderström, Helenelund. Leksak som kollekt.
SÖ 11.2 KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Eisentraut-Söderström,
Björkholm-Kallio, Claus Ståhlberg,
Söderström
KL. 13.30: GUDSTJÄNST i S:t Olofs kapell, Pellinge, Lindgård, Lars Schmidt,
Helenelund. Kyrkkaffe på Solhälla föreningslokal. Det har förflutit 100 år sedan
Pellingeslaget 1918.
KL 18:KVÄLLSMÄSSA i Lilla kyrkan,
Stråhlman, Evening Mess

LAPPTRÄSK

lö 10.2 kl. 10-13: Familjeskoj i församlingshemmet. Barnklangen, konfirmanderna. Missionens lotteri, lunch till
förmån för Gemensamt Ansvar
sö 11.2 kl. 12: Högmässa i kyrkan. Kyrkkaffe i Lilla kyrkan, SuLö, JE
ons 14.2 kl. 10–11.30: Café Källaren i
församlingshemmets källare. Frivillig avgift till förmån för Gemensamt
Ansvar, SS
to 15.2 kl. 18.30: Tjejgruppen i församlingshemmet, EL
Församlingsutfärd: med Stina och Sussi
till Tallinn och herrgårdar 17-18.4. Mer
information på hemsidan och av Susann
Stenberg tfn: 044 722 9239.

LILJENDAL

to 8.2 kl. 18: Läsmöte på Annagården.
SL, SuLö. Värdinnor: Hjördis Forsas,
Kristina Lindfors
sö 11.2 kl. 10: Högmässa i kapellet,
SuLö, JE
to 15.2 kl. 14: Andakt i Rosenkulla, SS, JE
fre 16.2 kl. 10: Öppet café för alla åldrar i
Mariagården, Emma Ådahl. Frivillig avgift
för Gemensamt Ansvar-insamlingen
Församlingsutfärd: med Stina och Sussi
till Tallinn och herrgårdar 17-18.4. Mer
information på hemsidan och av Susann
Stenberg tfn: 044 722 9239.

LOVISA

Sö 11.2 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Blom,
Tollander
Sö 11.2 kl. 14: Vinterskriftskolans lektion
i församlingsgården
Må 12.2 kl. 14.30: Bisagruppen i Vesperhemmet, Luk 5
Må 12.2 kl. 17.30: Mammamiddag i församlingshemmet. Tre rätters middag,
pris 10€. Anm. till Linda linda.haapalainen@evl.fi eller 044 722 9210
Må 12.2 kl. 18: Samkristet förbönsmöte i
församlingsgården
Ti 13.2 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
To 15.2 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva

PERNÅ

Lö 10.2:
- kl. 10-12 Sparbössinsamling för Gemensamt Ansvar 2018 vid Forsby butiken
Sö 11.2:
- kl. 10 Fastlagssöndag – Högmässa: i
Pernå kyrka och ”GA-soppa” till förmån
för Gemensamt ansvar 2018, Silfvergrén,
Kalliokoski.
- kl. 10-15 Skribadag: för de svenskspråkiga konfirmanderna
On 14.2:
- kl. 18 konsert: med Trio Tillsammans
i kyrkan.

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 9.2 kl 10.45: Veckomässa på Elsie.
Camilla Ekholm, Lauri Palin.
Sö 11.2 kl 12: Mässa på fastlagssöndagen
i Sibbo kyrka. Helene Liljeström, Mauriz
Brunell. Kyrkokören medverkar.
Sö 11.2 kl. 16: Välgörenshetskonsert med
Ladies & Gents i Sibbo kyrka. Stråkorkestern Soul Strings och Mauriz Brunell
medverkar. Sibbo-Pornainen Rotary
Club. Biljetter 15 euro.
On 14.2 kl. 12: Sjueuroslunch för daglediga i Kyrkoby församlingshem. Gemensamt Ansvar-produkter till salu. Annika
Lumme, Palin.
On 14.2 kl. 20: Kvällsmässa på askonsdagen i Sibbo kyrka. Katja Korpi, Patrik
Frisk, Kjell Lönnqvist.
To 15.2 kl 18.30: Kvinnor mitt i livet. En
samtalsgrupp för kvinnor i alla åldrar i
Prästgården. Katja Korpi.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Mer information på Johannes hemsida:
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 9.2
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 Johanneskyrkans krypta
kl. 12.
Sö 11.2 Fastlagssöndagen
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe. Terho, Enlund.
kl. 10.15: Pedaler, pipor och pizza i Johanneskyrkan. Är du nyfiken på orgeln som
ett instrument, kom då med och pröva på
att spela. Ingen förhandskunskap behövs.
Böckerman.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Terho, Enlund. Chorus Sanctae
Ceciliae. Kyrkkaffe i missionens tecken,
asiatiskt te, försäljning och lotteri.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans seniorhus.
Lindström, Böckerman.
Må 12.2
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan, Hög-

bergsgatan 10, gatunivån. Grupp 1 (ca 8 –
15 mån.) kl. 10, grupp 2 (ca 2 - 8 mån.) kl.
11. Servering från kl. 10.30. Hollmérus.
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman. Sanitärsgatan 4-6. Stefan Djupsöbacka.
kl. 18.30–20: Samtalsgruppen Bibel, tro
och tvivel. Dagens gäst: Stefan Djupsjöbacka. Plats: Hörnan. Korkman. Frände.
Ti 13.2
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Julia Tamminen.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-3 åringar i
Bokvillan, Tavastvägen 125. Hollmérus.
On 14.2
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob.
Kvarnbergsbrinken1, Salenius.
kl. 14–15.30: Samtalsgruppen Sjötorpet.
Johannessalen, Högbergsgatan 10 D.
Ollberg
kl. 16–18.30: Family Fun i S:t Jacob. Lappalainen.
kl 17-18.30 Vintersvenska. Diskussion på
svenska för nybörjare, Högbergsgatan
10 D i Tian.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
To 15.2
kl. 10–11.30: Musiklek 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 må-fr kl. 1014. Kom och sitt ner i lugn och ro, tänd
ett ljus eller njut av en kopp kaffe. Aulacafét är också öppet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 11.2 kl. 10: Högmässa, Johan Hallvar,
kyrkokören, Mimi Sundroos, söndagsskola. Kaplan Johan Hallvars avskedskaffe efter högmässan.
Må 12.2 kl. 18: Mat Tro Prat, middag och
diskussion. Barnpassning ordnas. Anmälan och info via FB event.
Ti 13.2 kl. 10 och 10.45: Musiklek, klapp
och klang, för 1-4 år, Daniela Strömsholm
Ti 13.2 kl. 11.30: Musiklek, gung och
sjung, för 0-12 mån, Daniela Strömsholm
Ti 13.2 kl. 13: Allsång med Vår Ton. Tema:
vinter, vänner, väntan på våren.... Möjlighet att äta förmånlig lunch kl.11-12.30
på Waste and Feast-caféet i församlingssalen, där allsången börjar kl.13.
Möjlighet till kaffe 12.30-13
Ti 13.2 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar
i Matteussalen. Mera info: Mimi Sundroos, 040-5840296.
On 14.2 kl. 12.30: Askonsdagsmässa
(tvåspråkig), Stefan Forsén, Marianne
Sundroos
On 14.2 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 14.2 kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar.
On 14.2 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 vån),
Mimi Sundroos.
On 14.2 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 14.2 kl. 18: MU-mässa, kort mässa
med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
On 14.2 kl. 18: Rosa band café. Kvinnor
mitt i livet ordnar Vändagscafé i Församlingssalen i Matteus.
Vi bjuder på salta pajer, söta bakverk,
lotteri, musik och gemenskap. Intäkterna går till Cancerfonden. Välkommen!
Ta en vän med!
To 15.2 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström
To 15.2 kl. 13-14.30: Torsdagsträffen.
En grupp för Dig som vill ha trevlig
gemenskap med sång och samtal. Kaffeservering, 3 €.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Fre 9.2
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 10.2
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. Öppet
till kl.13. Välkommen!
kl.10.30 Kvinnobrunch: Med temat
“Guds ledning” och Regina Kreander
som gäst. Musik av Liisa Ahlberg
Sö 11.2
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Ronny Thylin, Peter Hilli. Kyrkkaffe
kl.10 Söndagsskola i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Britta Lassus, frivilliga
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Brofogdev. 12. Ronny Thylin, Peter Hilli.
Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12. Daniel Björk. Fastlagsbullar
kl. 16.30 Barnkyrka: För barn i åldern
3-7 år. I samband med Puls-gudstjänsten
kl. 16.30 CoolKids: För alla i åldern 8-13
år. I samband med Puls-gudstjänsten
Må 12.2
kl. 19 Samtalsgrupp för män: För män
i alla åldrar. Gruppen träffas en gång i
månaden i Hagasalen på Vesperv. 12.
Ledare Stig-Olof Fernström
Ti 13.2
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön, lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen,
Vesperv. 12. Medverkande är lärjunga-

INSIDAN 13

KYRKPRESSEN TORSDAG 8.2.2018 • NR 6/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

skolan 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 14.2
kl. 11 Familjecafé: Kom på
lunch&lekstund till Café Torpet varje
onsdag. Katrin Björklund
kl. 12.30 Månadslunch: Lunch och andakt. Vi träffas i Hagasalen, Vesperv. 12.
Anmälan senast måndag 12.2
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.18.30 Björkebos framtid: Öppen
diskussionskväll om sommarhemmets
framtid. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15
To 15.2
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön,
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv.
12. Medverkande är lärjungaskolan
Transform
kl.18 Vägen vidare: 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/vagenvidare-sorgekurs/
kl. 18.30 Petrus vokalensemble: För
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan
torsdag. Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12. Peter Hilli

HELSINGFORS PROSTERI

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

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11.2. um 11 Uhr: Gottesdienst (HansChristian Beutel)

OLAUS PETRI

Lö 10.2 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikandakt. Julia Tamminen, orgel.
Sö 11.2 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka,
Hanna Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medverkar.
On 14.2 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
To 15.2 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi
Isaksson leder.
To 15.2 kl. 13.30: Musiklek (3-6 år).
Sussi Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor sö 11.2:
Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck, Marcel Punt och kören Ecoro. Kören sjunger
Messe Brève ”Aux Chapelles” av Charles Gounod. Orgelmusik av J.S.Bach.
Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30.
Jäntti, Malmgren. Kyrkkaffe.
Askonsdagsmässa: Södriks kapell on
14.2 kl. 12. von Martens, Wikman. Kyrkkaffe.
”Vad pratar ni om?”: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 13.2 kl. 18.30–20. Kvällens gäst är biskop Björn Vikström med
sin aktuella bok ”Kärlekens mångfald”.
Kärleken och äktenskapet är temat för
kvällen. Diskussionen leds av kyrkoherde Roger Rönnberg. Musik och sång
under ledning av Amanda Oscarsson.
För den som har möjlighet inleds kvällen
kl. 17.30 med servering (sallad, bröd och
kaffe/te.) Samtalsserien fortsätter 20.3
och 10.4.
Vänner – och mer än vänner: OIars
kyrka, svenska sidan, on 14.2 kl. 18–21.
Välkommen med på parrelationskväll
på Vändagen! Ledare är prästen och
familjeterapeuten Yvonne Terlinden och
kyrkoherde Roger Rönnberg. Kärlek och
vänskap är viktiga i en parrelation. Utöver dem talar vi om parrelationers andra
aspekter. Vi är vänner och älskande,
men har också andra roller: att bära
vardagsansvar, att vårda relationen, att
respektera gränser. Kvällen börjar med
lätt servering. Vid behov kan vi ordna
barnpassning för barn över 2 år. Ta i så
fall kontakt: yvonne.terlinden@evl.fi
Kristen tro i vardagen: Folkhälsanhuset,
Vindgr. 6, to 15.2 kl. 10.30–12. Vi samtalar kring tro och andliga upplevelser. Le-

dare är kaplan Heidi Jäntti. Arr. i samarb.
med Folkhälsan.
Församlingsretreat: Retreatgården
Snoan i Lappvik, Hangö 13–15.4. Ledare
är Anna-Maria Böckerman. Tema: ”Herrens kärlek fyller hela jorden”. Pris 90
€/förs. medl. 200 €/ övriga. Anmälan
senast 28.3, Esbo sv. förs. kansli, 09
8050 3000, må–fre kl. 9–13 el. esbosvenskaforsamling@evl.fi. Mer info om
Snoan och dagsprogrammet: snoan.fi
Ungdomskväll: Sode, Sököv. 13, on.
14.2 kl. 17–20. Mer info om sportlovsprogrammet : www.esungdom.fi och
esungdom på Instagram.
Samling för seniorer och daglediga kl.
13–14.30: Träffdax i Köklax kapell ti 13.2.
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 16–19.
Öppen diakonimottagning: Kyrktian,
Kyrkog.10, varje to kl. 10–12.

GRANKULLA

To 8.2 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Sö 11.2 kl. 12: Fastlagssöndagens
högmässa, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo,
Marlen Talus-Puzesh. Konfirmander från
Hangögruppen medverkar. Skriftskolans
föräldrasamling i övre salen efter högmässan. Kaffe i nedre salen.
Ti 13.2 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.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 16: Under ytan. Grupp för ungdomar
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och
Ulrik Sandell.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet,
Heli Peitsalo
On 14.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
To 15.2 kl. 9.30: Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 11.2:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve,
Lindroos.
-kl. 12 Högmässa: Snappertuna kyrka.
Cleve, Nygård.
On 14.2:
-kl. 19 Askonsdagsmässa: Ekenäs kyrka. Westerholm, Cleve, Burgmann.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

TV GUDSTJÄNST

INGÅ

Fre 9.2:
- kl 18.00 Israeliska danser: Församlingshemmets källarvåning, Unnérus.
Sö 11.2:
- kl 10.00 Familjegudstjänst: Degerby
kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann
& Högström.
Må 12.2:
- kl 18.30 Bibelkväll: Prästgården.
Hellsten.
- kl 16.00 Öppet hus: Ungdomshuset.
Ahlfors.
Ti 13.2:
- kl 16.30 Musikstund för barn: Församlingshemmets källarvåning. Högström, Rosenqvist.
To 15.2:
- kl 9.00 Ekumenisk bön: Ingå kyrka.
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: Församlingshemmets källarvåning. Karin
Eklund.
- kl 13.00 Församlingsträff ”Abraham
vän med Gud”, lotteri, kaffe: Prästgården. Taipalus, Hellsten.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Högmässa, sö 11.2:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Gudstjänst, sö 11.2:
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Askonsdagens kvällsmässa, on 14.2:
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

Mässa i mångfaldens tid
Mässan bandades för Yle
Fem i Åbo domkyrka lördagen den 20 januari och
sänds i Yle Fem söndagen den 11 februari kl 12.00.
Mässan vill uppmärksamma att det gått 500 år se-

dan reformationen och lyfta fram inslag som fallit bort sedan kyrkan reformerades. Med ordet
mångfald i mässans namn
vill man betona de många
olika uttrycksformer som
ingår i mässan: Ulf Långbackas nykomponerade
musik, en musikensemble med för gudstjänsten

ovanlig sammansättning
och dansen, som var ett
vanligt inslag på medeltiden. I ingångsprocessionen
bärs en enhörning in i bitar. Enhörningen är en över
1 500 år gammal symbol
för Kristus.
Liturger i gudstjänsten
är Katarina Dahlqvist och
Björn ”Nalle” Öhman.

LEDIGA TJÄNSTER

KYRKSLÄTT

Fr 9.2 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 9.2 kl. 13-15: Effa för barn i åk 3-4
på Hörnan.
Sö 11.2 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts
kyrka. Tuija Wilman, Susann Joki.
Må 12.2. kl. 13.30-15: Seniorgruppen,
Mikaeligården, Doktorsstigen 5
Ti 13.2 kl. 10-13: Tisdagscafé i Prästängens klubblokal, Grandalavägen 2.
On 14.2 kl. 15-17: BC på Hörnan för åk
7 och uppåt.
To 15.2 kl. 9.30–11-30: Knatterytmik
på Solstugan, Hindersbytorg 2 B. Församlingen bjuder på kaffe/te. Ta eget
mellanmål med.
To 15.2 kl. 17-20: Ungdomskväll på Hörnan för dem som gått skriban och vill
träffas på nytt för att t.ex. tala eller bara
ta det lugnt. Samvaro, en lätt kvällsbit,
avslutas med en kort andakt.
Fr 16.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
åk 3-4.
Kyrkoherdeämbetet öppet må-to
kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

Vasa kyrkliga samfällighet rekryterar en

Se platsannons: www.vasaevl.fi/lediga-tjanster

KYRKOSTYRELSEN¤
Är du intresserad av att arbeta som turistpräst eller turistkantor?
Sista ansökningsdag 8.3.2018.
Mera information: sacrista.evl.fi/turistarbete

TAMMERFORS

Sö 11.2 kl 11: Högmässa i SvH, Kim Rantala, Paula Sirén
Ti 13.2 kl 10-12: Mammor, pappor och
barn i SvH.
Ti 3.2 kl 13.30-15.15: Tisdagsklubben
i SvH
Ons 14.2 kl 13: Onsdagskaffe i SvH, Anna
Arola: mummomuskari del 2
Ons 14.2 kl 15-18: Familjegruppen Fammis i SvH
Ons 14.2 kl 18.30: A-män bastukväll i
Ilkko. Skjuts kl. 18 från Gamla kyrkan.

VANDA

SÖ 11.2 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars. M Fagerudd, A. Ekberg
SÖ 11.2 kl. 12-15: Familjedag i samarbete
med lokala föreningar, Lantbruksmuséet, Nybackagr. 2.
Andakt kl.12. Guidad historisk rundtur
med Andreas och Riina Koivisto kl. 13
& 14.
Uteaktiviteter, bl.a. ridning. Ärtsoppa
och fastlagsbulle 5€/pers. till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar.
TI 13.2 kl. 12.30: S:t Martins diakoni-och
pensionärskrets, Myrbacka kyrka/S:t
Martins kapell. Gäst Astrid Nurmivaara.
TI 13.2 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i åk.
3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 14.2 kl. 9.30-12: Familjecafé i samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13,
Myrbacka
ON 14.2 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 14.2 kl. 14: Dickursbykretsen, Folkhälsanhuset, Vallmov. 28
On 14.2 kl. 18: Missionskväll med internationell diakoni, Myrbacka kyrka/S:t
Martins kapell.
Vi bekämpar hunger och fattigdom,
enligt Gemensamt Ansvar-insamlingens
tema #Mattrender2018. K. Andersson,
A. Aho.
TO 15.2 kl. 9.30: Sångstund för barn
med kantor Anders, Myrbacka kyrka/S:t
Martins kapell
SÖ 18.2 kl. 13: Vanda västra diakoniföreningens årsmöte efter mässan i S:t
Martins kapell.
Kyrkkaffe för alla, välkommen med.
Ungdomskvällar i Bagarstugan ons
udda veckor kl. 18-21

KYRKAN¤
I VASA

ÖVERVAKTMÄSTARE
TILL TREFALDIGHETSKYRKAN

HANGÖ SVENSKA FÖRSAMLING SÖKER:

EN FÖRSAMLINGSPASTOR,
EN KANTOR OCH EN DIAKON
Hangö svenska församling finns i
Finlands sydligaste stad och består av drygt 3000 medlemmar.
Församlingen är en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek där
alla är välkomna. Vi söker dig som
är utåtriktad och positiv och som
brinner för ditt arbetsområde och
vi erbjuder dig en arbetsplats i en
familjär församling.
Vår annons hittar du på
www.hangoforsamling.fi

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Vi verkar i 30 länder på fem kontinenter. Vår årsbudget är ca 29 miljoner euro och vi har ca 250 anställda
i vår tjänst. Vår verksamhet är möjlig tack vare stöd från församlingar, organisationer och privatpersoner samt statens stöd till utvecklingssamarbete. I närmare 160 år har vi arbetat för en rättvisare
och mänskligare värld.
www.finskamissionssallskapet.fi

Finska Missionssällskapet söker
Hopp.
Samarbete.
Framsteg.

KOORDINATOR FÖR DET KYRKLIGA ARBETET (HELSINGFORS)

-Tilläggsinformation ges av chefen för kyrkligt arbete Pia Kummel-Myrskog,
+358 (0)40 3586 547, pia.kummel-myrskog@felm.org
- Sänd din ansökan senast 18.2.2018.

REGIONCHEF TILL MELLANÖSTERN

-Tilläggsinformation ges av tf. direktören för utrikesarbetet Tero Norjanen,
+358 (0)40 7648 229, tero.norjanen@felm.org och av regionchefen för Mellanöstern
Vesa Lehtelä, vesa.lehtela@felm.org
- Sänd din ansökan senast 18.2.2018.

INFORMATÖR TILL ÖSTAFRIKA

-Tilläggsinformation ges av chefen för kyrkligt arbete Pia Kummel-Myrskog,
+358 (0)40 3586 547, pia.kummel-myrskog@felm.org och av regionchefen för
Östafrika Pekka Härkönen, pekka.harkonen@felm.org
- Sänd din ansökan senast 28.2.2018.

REGIONKOORDINATOR FÖR KYRKLIGT ARBETE I MELLANÖSTERN
-Tilläggsinformation ges av chefen för kyrkligt arbete Pia Kummel-Myrskog,
+358 (0)40 3586 547, pia.kummel-myrskog@felm.org och av regionchefen för
Mellanöstern Vesa Lehtelä, vesa.lehtela@felm.org
-Sänd din ansökan senast 28.2.2018.

REGIONKOORDINATOR FÖR KYRKLIGT ARBETE I LATINAMERIKA

-Tilläggsinformation ges av chefen för kyrkligt arbete Pia Kummel-Myrskog,
+358 (0)40 3586 547, pia.kummel-myrskog@felm.org och av regionchefen för
Latinamerika Arja Koskinen, arja.koskinen@felm.org
-Sänd din ansökan senast 28.2.2018.

Noggrannare information om jobben samt ansökningsblanketter:
suomenlahetysseura.fi/rekry
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Hagaro Pensionärshem i
Norra Haga, Helsingfors

HÖGBERGSGATAN 22

Välkommen till ISRAEL I FOKUS fr. 16.2 kl 18.
Sång o tal av BO EKMAN ”Israels Vänner under 110 år”
www.andreaskyrkan.fi

Är du i behov av serviceboende.

Hos oss bor du tryggt, med svenskspråkig personal
dygnet runt. Vid behov har vi tillgång till läkare
dygnet runt.
Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss.
Föreståndare Carola Aspholm-Backman
tel. 050 572 4216 anträffbar vardagar kl.9-15
www.hagaro.net

Diana Care erbjuder förutom
hemtjänster också närvårdaroch minnesvårdartjänster.
Kontakta oss för ett introduktionsbesök, gratis.

Ring 040 581 2124.
www.dianacare.fi

JOUR

DYGNET RUNT

Vi hjälper i sorgen.

Våren kommer. Beställ en resa:
Charter till Malta fr.o.m. 31.5 avfärd varje vecka
Klassisk rundresa med kryssning 15 dagar,
Egypten 7.4 el 10.11
Klassisk rundresa med kryssning 8 dagar, Egypten,
avfärd en gång i månaden
Klassisk rundresa till Israel 29.4
Första gången till Israel 10.3
Pilgrimsresa till Israel och Jordanien 14.10
Klassisk rundresa till Jordanien 22.4

Gå in på www.kingtours.se eller ring
0400 438854 (Stina Lindgård)

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA

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

Innan tillträdet bör den som valts förete ett godtagbart
hälsointyg och ett i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
www.nykarlebyforsamling.evl
Kyrkorådet

KERVO 010 76 66550
Samtalspris 0,0835 €/
samtal + 0,1209 €/min

Med omtanke och värdighet
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
Sedan
1957

Strandgatan 2, Mariehamn
Tel 19 028 Jour 24 h
www.enebergs.ax

Medlem av Finlands
begravningsbyråers förbund

19–26.5.2018

Under denna vecka upplever vi en
innehållsrik resa där vi har tid att utforska
både Reykjavik och landsbygden.

8 dagar - 2.980€

FÄRÖARNA

6 dagar - 2.280€

GÖTA KANAL

HURTIGRUTEN

Unna Dig en kryssning på en historisk kanalbåt. Njut av utsökt mat och
dryck, och få gott om tid att umgås.

Världens vackraste sjöresa. Vi får
uppleva många hamnar, tusentals
öar och en makalös natur.

5-8.7.2018

4 dagar - 1.320€

”Jag låter inte
medicinerna
bromsa mitt
liv”

7-14.8.2018

8 dagar - 2.290€

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

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

Visste du att...
du kan lämna in din
hyresannons
via webben?

Annonsera i Kyrkpressen!

BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!

I MIN

Ansökningarna tillställs Kyrkorådet i Nykarleby församling
senast 15.2.2018 kl. 15 under adress: Nykarleby församling,
Kyrkorådet, Gustav Adolfsgatan 5, 66900 NYKARLEBY eller
via e-post: nykarleby.forsamling@evl.fi. Märk kuvertet eller
e-brevet med texten ”Diakonitjänst”!

HYVINGE 010 76 66580

hok-elannonhautauspalvelu.fi hok-elannonlakipalvelu.fi

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

Den här sidan finns till för dig.
Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och
berätta om vad som händer i
DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen
väljer och redigeLING
rar materialet.
FÖRSAM

att ansökas under tiden 1-15.2.2018. Diakonitjänsteinnehavaren anställs för tjänstgöring om 50 % av full arbetstid.
Kompetenskravet är av biskopsmötet godkänd diakoniexamen (socionom i diakoni eller diakonissa) eller annan
motsvarande utbildning och arbetserfarenhet. Språkkraven
omfattar utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska.
Avtalsenlig lön (KyrkTAK). Tilläggsuppgifter ges av kyrkoherde Lars-Johan Sandvik tfn. 040 868 7044 och kaplan Ulf
Sundstén, tfn. 040 868 7046.

ISLAND

UTHYRES

När du lämnar in via webben
sparar du också serviceavgiften på 5 euro.
www.kyrkpressen.fi

Tjänst inom diakonin 50 %

B E G R AV N I N G S B Y R Å

14-19.6.2018

En tvårummare om 50m2,
2vån, balkong i nybyggda
Seniorhuset ”Gullkronan”,
Mannerheimväg.95 uthyres till
senior(er) 55+. Närmare uppgifter tel 040-8285026

VANDA
DICKURSBY 010 76 66560
MYRBACKA 010 76 66600

NYKARLEBY FÖRSAMLING
Lediganslår att besättas på deltid för tiden 1.3-31.12.2018

Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.

Skötsamt par önskar hyra
en 2:a i Helsingfors fr.o.m
1.4. Vi har inga husdjur och
är rökfria. Vi är
studeranden som blir
utexaminerade i maj från
Arcada. tel. 0504340584

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

050 34 71555

LEDIG TJÄNST

Anja är en dosdispenseringstjänst
som apoteken erbjuder. Via Anja
expedierar apoteken tabletter och
kapslar som ska tas regelbundet,
förpackade i engångsdoser som räcker
för två veckor. I tjänsten ingår att
apoteket kontrollerar medicineringen
som helhet, vilket förbättrar
patientsäkerheten. Be ditt närmaste
apotek om mer information.

FÖRDELAR:

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare:
Ludvig Andersson 044 050 3020, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

• På varje påse står det tydligt bland
annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas.
• Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering.
• Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och
felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett.
• Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna.
• Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet.
• Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan.
Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta din närmaste Anja-apotek på

anja.fi
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INKAST THOMAS ROSENBERG

RADBYTET EMILIA LINDGÅRD

Plats för skratt?

Ungdomens kyrkodagar

Lovisaborna och deras kyrka har igen valsat i offentligheten, till allmänt gaudium.
Det som denna gång fått folk att dra på
smilbanden är uppståndelsen kring den
julkrubba, gjord av konstnären Pauliina
Turakka Purhonen, som fanns utställd i
kyrkan inför och under julhelgerna. Om
konstverket i sig, med tygfigurer i naturlig storlek,
kan man självfallet diskutera, men det som väckte
allmän förtrytelse var förutom tidpunkten den plats
man valt, det vill säga längst framme, nära altarringen. Inte så klokt, kanske, med tanke på att så många
besöker kyrkan just då, för att få den rätta julkänslan.
Kalabaliken blev stor, framför allt i de sociala medierna, och samfällighetens ordförande blev rentav
dödshotad. Att hon i själva verket hade tagit kritikerna i försvar, och den som hotade alltså hade fått allt
om bakfoten, säger mycket om dynamiken i dagens
medier; de flesta som engagerar sig har ingen beröring med själva saken. Så även nu, då merparten av
dem som läste lusen av både konstnärer, kyrkan och
dess förtroendevalda inte hade någonsomhelst koppling till Lovisa eller dess församlingar, eller ens kyrkan i övrigt.

Förra helgen
samlades unga
vuxna från hela
Svenskfinland
på Ungdomens
kyrkodagar på
Lärkulla i Karis. UK är stället där de unga i
församlingarna har en chans
att få sin röst hörd.
Vi diskuterade många initiativ och motioner, vi tog
många beslut och vi fick höra
en massa åsikter. Ett av initiativen som togs upp i plenum
var ”Vi bygger fred” men vad
betyder det? Det började jag
fundera på extra mycket. Vi
pratade mycket om krig i
välden men även om friden

Senast Lovisa kyrkliga samfällighet fick folk att småle,
ja till och med gapskratta, var då hundratals konsertbesökare hösten 2011 lämnade efter sig sina rumpavtryck på de nymålade kyrkbänkarna. Avtrycken såg ut
som änglar, vilket självfallet gav upphov till en uppsjö
komiska associationer. Bilderna spred sig blixtsnabbt
över hela världen, och de förtroendevalda inom samfälligheten våndades länge med publikens krav på att
åtminstone några av änglabänkarna skulle bevaras.
Slutligen beslöt man ändå att
måla om samtliga. Lite synd,
”Det mest
kanske, och jag röstade själv för
att åtminstone en bänk skul- chockerande
le sparas. Såpass festliga var konstverket av
änglarna, och så oändligt stimulerande för fantasin (ock- alla hänger ju
så teologiskt)!
framför oss
Vad lära vi härav? Kyrkovarje dag, i alla
rummet är självfallet en plats
vi ska förhålla oss till med kyrkor: en halvden största respekt. Jag höll naken Kristus,
därför med dem som tyckte att placeringen av Turak- plågad och uppka Purhonens installation var spikad på korset!”
onödigt provocerande. Bägge
kyrkoherdarna har också efteråt offentligt bett om ursäkt. Men vi ska nog också kunna bli djupt berörda, ja rentav omskakade av
det som trots allt är det centrala budskapet: att Jesus
faktiskt förråddes, fängslades, torterades och dog för
våra synder. Det mest chockerande konstverket av
alla hänger ju framför oss varje dag, i alla kyrkor: en
halvnaken Kristus, plågad och uppspikad på korset!
Men vi behöver också skrattet – det kanske mest förbjudna av allt. Exakt det är ju temat i Umberto Ecos
geniala roman ”Rosens namn”, där klostermunkarnas svartsjukt bevakade hemlighet är den försvunna
andra delen av Aristoteles Poetik, den om Komedin.
Vad är väl mer subversivt än tanken på gapskrattande biskopar, för att inte tala om att Jesus själv skulle
ha skrattat? Sådant avklär kyrkan och dess prelater
all den respekt som omger dem. Liksom, för att ta till
en aktuell debatt, att kalla Gud hen. En befängd diskussion, eftersom gudomen självfallet saknar kön.

”Även om vi hör
till samma religion
och stift så har vi i
Svenskfinland ändå
väldigt olika tolkningar och åsikter.
Vi har chans att göra
saker bättre genom
att prata och försöka förstå varandra.”
inom och mellan oss. Det behöver inte handla om något
större än kompisrelationer.
Det var många som tyckte att
det är lättare att skapa fred
mellan människor som tän-

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

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

i Svenskfinland ändå väldigt
olika tolkningar och åsikter.
Vi har chans att göra saker
bättre genom att prata och
försöka förstå varandra.
På UK får alla sin röst hörd
och tillsammans bestämmer
vi olika saker. Dessa beslut
går vidare till de olika församlingarna, där de anställda får försöka få de ungas beslut att bli verklighet. UK är
stället där de unga har möjlighet att påverka och det är
viktigt att vi har en chans att
göra det. Det är vi som är
framtiden och det är vi som
bestämmer hur den ser ut!
Emilia Lindgård

POSITIV RELIGIONSFRIHET

Kristna högtider är en del av småbarnspedagogiken
Utbildningsstyrelsen presenterade i början av januari nya
anvisningar om åskådningsundervisningen inom småbarnspedagogiken. Det behövdes verkligen eftersom
flera kommuner hade gjort
en felbedömning utifrån de
tidigare anvisningarna som
innehöll formuleringen ”religiöst och politiskt obundet”, och därmed till och med
avslutat samarbetet mellan
daghem och församlingar
som pågått i tiotals år.
I dessa specificerade anvisningar hålls församlingar
som exempel på lokala samarbetspartners. Man förordar inte men förbjuder inte
heller religiösa tillställningar

i anvisningarna, utan ger beslutsfattandet till kommuner
och andra som arrangerar
småbarnspedagogik.
I anvisningarna följer
man grundlagsutskottets tidigare ställningstagande när
man linjerar om traditionella högtider. Detta innebär att man kan fira kristna högtider i småbarnspedagogiken. Specifikt nämns
det att sjungandet av enskilda psalmer eller religiösa sånger inte gör tillställningen till en tillställning
där man praktiserar religionen. Högtidstraditioner
som dessa är en del av den
finländska kulturen.
Dessutom får arrang-

örerna själva bestämma,
om man vill arrangera religiösa tillställningar, såsom gudstjänster, och religiösa utföranden, såsom
bordsbön. Dessa religiösa
tillställningar klassas som
praktiserande av religion
och kräver även en möjlighet att få avstå från tillställningen.
Vårdnadshavare måste
informeras om religiösa tillställningar inom småbarnspedagogiken och man måste ordna alternativa aktiviteter under dessa. I anvisningarna förordar man att
informationen kan ges enskilt när man anmäler sig till
småbarnspedagogiken eller

vid behov från fall till fall.
Jag är nöjd över att specificerade reglerna ger ett starkt
stöd för den positiva religionsfriheten inom barnens
åskådningsuppfostran. Ingen ska tvingas till att praktisera religionen, men meningen ska inte heller vara
det att man hindrar den positiva religionsfriheten. Förverkligandet av dessa anvisningar är nu på kommunnivån bland beslutsfattare,
och inom det goda samarbetet mellan daghem och
föräldrar.

Sari Essayah,
riksdagsledamot, ordf., KD

Bli berörd av Britta Hermanssons böcker
De vi ville bli

Möten som berör

Libris, inb. 25,90

Libris, pocket 8,50

Britta Hermansson tror länge
att hon finns till för att hennes
bror Sven är död. Han drunknade i ett dike mindre än ett år
innan hon föddes. Det här är
en bok om att leta upp hoppet
och våga finnas till.

– en guide till Lukasevangeliet
Lukasevangeliet är fullt av
berättelser om möten i ögonhöjd, möten som ger avtryck i
människors liv. För när vi möts
på samma nivå händer något
med oss.
Britta Hermansson är pastor, föreläsare, retreatledare och författare.

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

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare
och samtidsanalytiker.

OPINION INFORMATION

ker lika och det kan jag delvis hålla med om, men inte
fullt ut. I kristendomen har
vi många olika tolkningar. Grunden är den samma,
Bibeln är den samma, men
tolkningen är olik. Jag tycker och tror inte exakt samma sak som min kompis från
Kronoby gör. Det tycker jag
är jättebra! Tänk om vi allihopa skulle tänka exakt likadant. Det skulle inte behöva
ske förändring för alla tycker lika. Men förändring kan
vara bra. Och så länge vi har
olika åsikter så kan vi förändra vår kyrka till det bättre. Även om vi hör till samma religion och stift så har vi

OMSORG INDIVIDUALISM
”Sanningen är att omsorgen om främlingen och våra gamla konkurrerar med vår
gränslösa individualism som ständigt kräver en nyare telefon, kött på bordet varje
dag och ännu fler utlandsresor.”
Björn Helgesson som är präst i Olaus Petri församling i Örebro i en insändare i Kyrkans tidning.

POLSKA DÖDSLÄGER

Kontroversiell
lag antogs
i Polen
En lag som antogs av det
polska parlamentet förra
veckan har lett till en diplomatisk kris mellan Polen och Israel. Enligt lagen är det olagligt att häv-

da att den polska staten
eller dess medborgare kan
ha gjort sig medskyldiga till
de brott som begicks av de
tyska nazisterna under andra världskriget. Använder
man frasen ”polska dödsläger”, något som länge
varit en nagel i ögat på polackerna, kan man dömas
till tre års fängelse.

NÄSTA VECKA träffar vi en palestinier som ber om fred
för Jerusalem.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.ﬁ

Sju veckor av nåd
Kyrkoherden är osäker på datumet när han skriver ut vigselattesten och frågar medan han kastar
ett öga på bruden: Det är den fjärde, inte sant? Nejdå, det är bara min andra, svarar bruden.

FASTAN. Hon har fastat från kaffe och sociala
medier, gett bort hälften av sin inkomst och avstått från att äta djurprodukter. Men Liisa Mendelin tänker att det också finns en tid för fasta
som handlar om att lägga till istället för att avstå.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD
Varför fasta, vad handlar det om för dig?
– För mig är fastan en chans att lite stämma av med min skapare om vad jag behöver i mitt liv just nu. Det är som att
åka på en sju veckor lång retreat, men
till skillnad från en retreat är den en integrerad del av vardagen. Det tycker jag
är kul, att det inte bara är någonstans
långt bort på en retreatgård som jag får
det här umgänget, säger Liisa Mendelin.
Fastetiden fram till påsken är kyrkoårets längsta. I de protestantiska kyrkorna har man inte lagt lika stor vikt
vid att fasta, men på senare tid har det
blivit populärt med friare tolkningar av
fastan – som att avstå från socker, Facebook eller shopping.
– Själv har jag tyckt om att experimentera med konceptet fasta. Sju veckor är
en så bra tidsperiod. Det lär ta 30 dagar
att etablera en ny vana, så om man vill
ha nya goda vanor är fastan ett bra program, säger Mendelin.
Hur kan fasta se ut?
– Den kan se ut på ganska många olika sätt. Länge har ordet fasta entydigt
inneburit att avstå från mat. Det här
syns fortfarande tydligt i till exempel
den ortodoxa kristenheten, där fastan
oftast innebär att lämna bort all animalisk föda.
En sådan fasta prövade Mendelin
själv på för några år sedan.
– För mig var det viktigt att det inte var någon lyxig veganmat jag åt. Jag
ville äta enkelt, som en yttring av solidaritet med alla som lever i fattigdom.
För sex år sedan, när Mendelin ännu var studerande, bestämde hon sig
för att fattigdomsfasta, som hon kal�lade det. På askonsdagen gav hon bort
hälften av sin inkomst till välgörenhet.
– Jag levde på 3,35 euro om dagen.
Det var befriande att inse att det var så
mycket jag varken kunde eller behövde göra. Jag kunde inte gå på årsfest eller bio. Istället hittade jag på gratis nöjen, lånade filmer från bibban och hade
filmkväll hemma hos mig. Jag bjöd oftare hem vänner på mat, eftersom det
var billigare än att äta ute.
Hon tror det skulle vara svårt att göra
om samma sak idag. Att leva på så lite
pengar krävde mycket planering och
det tar tid att baka sitt eget bröd och göra
storkok. Och att ge bort hälften av sin
lön skulle vara en helt annan summa
än att ge bort hälften av studiestödet.
– Då tänkte jag att om jag med så liten inkomst klarade av att ge bort hälften av den, då borde också höga chefer kunna göra det. Och då skulle vi få
en verklig förändring till stånd. Det är
sorgligt att inse vidden av min girighet,
men av någon anledning är det svårare
att lita på Guds omsorg om min framtid
nu än då jag var studerande.

Massagefasta utan prestationskrav

Förra året hade Liisa Mendelin massagefasta, något hon fortsätter med i år.
En omvänd fasta på sätt och vis.
– Jag kände att jag inte mäktade med
en prestationsinriktad fasta, som det

Liisa Mendelin
är teolog och
skribent som just
nu jobbar som
informatör för
kyrkan Helsingfors.

”Jag tror att vi
ibland behöver
komma bort
från den prestationsinriktade
kultur vi har
idag, och bara
göra tvärtom.”
Liisa Mendelin

ändå på något sätt blev med alla projekt jag tidigare tagit mig an.
Istället för att avstå från en negativ
vana valde hon att lägga till något positivt: att gå på massage en gång i veckan.
– Det är ganska långt från en klassisk kristen fasta. Och visst kan det te
sig som ett uttryck för individualism
och ett jagande efter lyx. Men jag tror
att vi ibland behöver komma bort från
den prestationsinriktade kultur vi har
idag, och bara göra tvärtom.
För henne är massage, att bara få vara och bli ompysslad, en konkret upplevelse av Guds kärlek och nåd. Tidigare tänkte hon att massage var en lyx
som bara rika kan spendera pengar på;
nu tänker hon att det handlar om hur
man prioriterar.
– De pengar jag lägger på massage styrs
bort från konsumtionsvaror och prylar,
sådant som är skadligt för planeten.

Hur kan man välja sitt sätt att fasta?
– Ta en kort stund när du aktivt lyssnar på din inre röst. Vad har du på gång
i ditt liv, vad är det du kämpar med,
vad är det du längtar efter? Längtar din
kropp efter mera bastu, skogspromenader eller innebandy? Formulera en
tydlig önskan inför fastan, och berätta gärna åt någon om den. Det behöver
inte vara ”nu ska jag göra det här för att
komma närmare Gud”, utan jag skulle
rekommendera att under fastan testa
om kroppens längtan i sig kunde vara
Guds sätt att kommunicera med dig.
Även om fastan kan vara en bra tid
att nöta in nya vanor tror Liisa Mendelin risken är stor att man fokuserar för
mycket på prestationen.
– Men om man ändå vill köra på prestationslinjen och till exempel avstå
från en dålig ovana, tror jag man bäst
hittar motivationen genom en inspi-

rerande målbild. Vad är det jag uppnår när jag lämnar bort det här? Kanske jag får mer tid för mina medmänniskor, en friskare kropp eller blir tryggare i min tro. Eller kanske blir jag bara
lite, lite lugnare i vardagen.
Hon frågar sig om ovanor som handlar
om att söka omedelbar njutning – godis,
shopping, sociala medier – kan handla om försök att döva negativa känslor.
I så fall kanske svaret ändå är att, istället för att neka sig själv njutningen, lägga till någon positiv aktivitet: mer motion eller en ledig kväll i veckan att ligga hemma och lyssna på musik.
– Jag tänker att det finns en tid för en
stram fasta och det finns en tid när en nådig fasta är det man behöver mest. Som
studerande tyckte jag det var kul att utmana mig själv. Men just nu behöver jag
inte mera prestationer, utan den nåd det
innebär att lägga mig på massagebordet.

