Sid LEDAREN: Tillit är en viktig byggsten i ett öppet
samhälle. Vapendebatten i USA visar en verklighet där tilliten inte är lika självklar som hos oss.

9

2

TORSDAG 1 MARS. NR 9/2018

Sjung
Hur hedra
psalmer knepiga
på dagis! föräldrar?
Sidan 4

Heliga Birgitta
banade väg
för ny flickroll KP på tal
Sidan 8

Sidan 9

Sidan 5

DENNA VECKA: INSTICK TILL NÄRPES • LOKALA INSIDOR TILL HESINGFORS

I Kambodja
finns tron på
möjligheter
Sidan 6

Sundblom-Lindberg
om de svåra valen
Sidan 15

Människans tidsålder
på en femstjärnig skala
Sidan 8

Billy Graham ville
inte bli president
Sidan 15

2 AKTUELLT

KYRKPRESSEN TORSDAG 1.3.2018 • NR 9
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

PROFILEN: YVONNE TERLINDEN
”Det hjälper att tänka: Jag är
kristen, jag står för det också när
jag inte känner något.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Utan tillit
faller vi alla
i usa rasar debatten om vapenkontroll efter skolmassakern i Florida,
där 17 elever och lärare miste livet.
Åsiktsklyftan i det amerikanska
samhället spricker upp igen, och
än en gång stiger president Donald
Trump fram och slänger bensin på
lågorna med sina kontroversiella uttalanden. Att
skydda barn och unga mot våld i vardagen av det
här slaget är alla överens om. Däremot var det
många som tappade hakan över presidentens lösningsförslag som gick ut på att beväpna lärarna.
Inte färre vapen i skolan – utan fler.

Guds
eget
lerkärl

ANDRA röster talar allt enträgnare om det motsatta: färre vapen och en sträng kontroll av vem
som får köpa och äga vapen. Logiken är simpel
och bygger på att minskad tillgänglighet också
minskar riskerna för att vapnen används.
Argumenten stöter på hårt motstånd från nationella vapenorganisationer. Det andra författningstillägget (1791) förbjuder inskränkningar av
folkets rätt att äga och bära vapen. Konsekvent
hänvisar bland annat National Rifle Associations
verksamhetsledare till att en skärpt kontroll hotar de personliga friheter som har något av en sakral status i det amerikanska samhället. Följaktligen blir kravet på vapenkontroll ett ondskefullt
drag mot det allra heligaste och demoniseringen av sådana åsikter är tydlig. ”Eliten struntar i
Amerikas skolor och skolbarn. Deras mål är att
eliminera vår frihet att bära vapen så att de kan
urholka alla andra individuella friheter”, hävdar
han i en intervju.
polariseringen känns främmande för oss i en nordisk kontext. Så varför ska vi bry oss? Ändå är den
värd att reflektera över. Det som sker i USA visar
tydligt hur ett samhälles grundläggande värderingar präglar allt. Likaså avslöjar det hur svårt det
kan vara att lägga om kursen och hur doktriner
kan lamslå det ständiga arbetet att hitta gemensamma vägar framåt. Landskapet förändras också hos oss. Vilka är de doktriner som styr, skyddar och
eventuellt binder i det finländska samhället?

När ryggen prosterade gav hon upp sitt drömjobb och
blev det hon länge längtat efter att bli: präst. – Det är
ett jobb jag inte behöver klara av ensam. Det jag sabbar kan Gud förvandla till något gott.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Vi utgår från
att den andra vill
oss väl – eller
åtminstone inte
illa.”

de nordiska samhällena genomsyras av tillit. Vi tror på
öppenheten . Vi utgår från att
den andra vill oss väl – eller
åtminstone inte illa. Det gäller såväl bänkgrannen i tågvagnen, kollegerna på
jobbet, klasskompisarna som staten som kollektiv.
I det Trumpska förslaget befolkas världen av
vuxna som skjuter barn och vuxna som skjuter
vuxna som skjuter barn. Hurudana barn fostrar
en sådan tillvaro? Där är tilliten långt borta och
har ersatts av misstron, i en ond spiral där de som
vill en illa bara tycks bli fler och det därför är bäst
att själv slå till först.
tilliten framstår kanske som en av de viktigaste
råvarorna att slå vakt om också här hos oss. Den
är mera än ett moraliskt projekt på individplanet. Den handlar om att skydda och bevara det
gemensamma i en turbulent tid.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

När teologen Yvonne Terlinden började
jobba som familjerådgivare för tio år sedankändehonatthonhittatsinplats.Men
med åren började kroppen säga ifrån –
ryggen klarade inte av att sitta så mycket som jobbet krävde. Hon insåg att
hon måste ge upp sitt drömjobb. Det
var en stor sorg.
– Sedan började jag undra om det,
helt praktiskt, skulle vara möjligt att
vara präst i stället? När jag insåg att jag
som präst får ta i bruk många andra
av mina gåvor förvandlades sorgen till
glädje ganska snabbt.
En präst rör på sig betydligt mer än
en familjerådgivare, och ryggen mår
bättre av det.
Men Yvonne Terlinden har också
länge burit på en längtan, ett kall till
just prästyrket.
– Genom åren har jag tänkt: Blir det
faktiskt aldrig så? På det sättet känns
det att jag har landat väl. Jag ser också att jag kan använda det jag lärt mig
i mina tidigare jobb.

En skatt i lerkärl

Yvonne Terlinden växte upp i Esbo.
Hemma pratade hennes föräldrar inte
så mycket om tro, men de bad aftonbön ocht såg de till att Yvonne fick gå
i söndagsskola. Esbo svenska församling hade utrymmen precis intill familjens hem i Sökö.
Hon växte upp där, gick i klubbar
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och skriftskola, och började gå i kyrkan varje söndag. Att hon som nybliven präst landade just i Esbo kändes
naturligt.
– Församlingen som sammanhang,
som gemenskap, har varit otroligt viktig för mig. Kyrkan är inte person A +
person B + person C – kyrkan är den
gudstjänstfirande församlingen. Jag kan
gå in i en gudstjänst och känna att det är
bra fast jag inte känner en enda människa där. För mig är inte prästens ord
det viktigaste, utan att det är Guds församling som samlas.
De förväntningar vi har när det gäller präster – att de ska vara hyggliga,
goda människor – tycker hon vi kan
rikta mot varenda en som är kristen.
Å andra sidan vet hon att kraven kan
kännas mer pressande för prästerna,
som med sin sockerbit runt halsen kan
upplevas representera den kristna tron
mer än andra.
– Jag har fått kämpa med att påminna mig själv om min egen betydelse,
det vill säga min egen ringa betydelse. När jag börjar tänka ”jag duger inte och räcker inte till”, så försöker jag
komma ihåg att det inte hänger på mig
ensam. Gud har kallat mig, och Gud
kan välsigna och förvandla till gott det
jag sabbar.
När hon blev prästvigd hade de som
assisterade vid vigningen valt ut bibeltexter. Hennes man, som också är präst,
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ville påminna henne om att Gud har sin
skatt i lerkärl.
– Det återvänder jag till när jag känner mig liten och otillräcklig.
Hon delar inte till alla delar uppfattningen att prästen borde uppvisa en
större och helare tro än andra kristna.
– Så är det inte! Det känns svårt att
bli sedd som någon som alltid står lite högre än alla andra. Det skulle vara
härligt om alla människor kunde uppleva att de som kristna människor är
hemma i det de gör, att de är där Gud
vill att de ska vara.

Tro när du inte känner

Hur viktigt är det egna andaktslivet för
att orka med jobbet som präst? Hon
stannar upp inför frågan, lite förvånad.
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– Lika viktigt som … mat och dryck!
Jag klarar inte uppdraget utan det.
– Viktigast är kanske den inre tillvändheten, vanan att vända mig till
Gud, och den är inte beroende av tid
eller plats.
Ett sätt att vända sig till Gud är att
sjunga, exempelvis på vägen mellan hemmet i Karis och jobbet i Esbo.
Hon sjunger böner, Iona-sånger, Taizésånger och kärnord av Margareta Melin.
– Just nu sjunger jag ofta sången Du
omsluter mig på alla sidor. Den tröstar
mig, den väcker tillförsikten att jag inte är ensam, jag lever i Guds blick. Den
påminner mig om det.
Att du är omsluten av Gud behöver
du inte känna alla gånger, men du kan
tro på det ändå.

Inför påsk
försöker Yvonne
Terlinden fasta
från att använda
sin Ipad.

Ärkesbiskopsvalet på webben
RESULTAT. I dag, torsdag,
avgörs om det blir Esbobiskopen Tapio Luoma eller
Borgå stifts biskop Björn
Vikström som efterträder
ärkebiskop Kari Mäkinen.

Kyrkpressen rapporterar
om valresultatet på sin webbsida www.kyrkpressen.fi.
Den nya ärkebiskopen
tillträder i juni 2018.

Björn Vikström och Tapio Luoma. FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

– Den vägen kan du kanske börja
känna det du redan tror.
Men hur ska jag veta att jag tror om jag inte känner det?
– Jag tänker att tron har många aspekter, och för mig är den viktigaste kanske tilliten, att jag vågar vända mig till
Gud. En annan aspekt av tro är trofasthet, att jag på något sätt förbinder mig
till någonting, och det hjälper mig när
känslorna inte finns där. Det hjälper
att tänka: Jag är kristen, jag står för det
också när jag inte känner något.
Att hon sjunger att Gud omsluter
henne på alla sidor innebär inte att hon
skulle tänka sig att Gud kommer att bespara henne lidanden och motgångar.
– Guds närvaro handlar inte om att

allt blir bra. Det hör till det mänskliga
livets villkor att det händer svåra saker. Vi lever i den här världen och den
är inte perfekt mer – eller ännu.
Det tröstar henne att Gud är med
också när allt känns svart, och det tröstar henne att tänka att genom lidande
och svårigheter, genom att saker dör,
kan någonting nytt växa fram.
– Jag tror inte att man ska söka sig
till lidande eller säga till någon att hon
eller han ska vara glad över sitt lidande, men om lidandet finns där så kan vi
veta att också det använder Gud. Dess
makt är bruten.
Det här är något obegripligt för intellektet.
– Under fastetiden får vi stanna inför tanken och fråga: vad är det där?

Trettio år av kvinnliga präster firas
Jubileum. Tisdagen den 6
mars har det gått trettio
år sedan de första kvinnorna prästvigdes. Beslutet
att öppna prästämbetet för
kvinnor fattades av kyrkomötet två år tidigare.
Statistik från fjolåret visar att 48 procent av prästerna i Finlands evangelisklutherska kyrka är kvinnor.
Bland kyrkoherdarna sjunker procentandelen till 20

procent, av kaplanerna är
43 procent kvinnor. Av församlingspastorerna är däremot hela 61 procent kvinnor, visar siffrorna från år
2017.
Trettioårsjubileet kommer att firas med specialmässor på olika håll i landet. I Helsingfors domkyrka
ordnas en tvåspråkig festhögmässa söndagen den 4
mars kl. 10.

YVONNE TERLINDEN
FÖRSAMLINGSPASTOR I ESBO
SVENSKA FÖRSAMLING.
FAMILJ: MAN OCH TVÅ BARN, EN
22-ÅRING SOM SKA STUDERA I
TYSKLAND OCH EN 19-ÅRING SOM
GÅR I GYMNASIET.
ÄR MEDLEM I EN SYJUNTA, SJUNGER
I KÖR, SYSSLAR MED VÄLGÖRENHET
OCH SKRIVER.

Andersson fick utmärkelse
RIDDARTECKEN.
Biskop Björn
Vikström har överräckt riddartecknet
av I klass av Finlands
Vita Ros orden till
kyrkoherden i Eckerö
församling, kontraktsprosten
Mårten Andersson.
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Okej med
religiösa
evenemang
i daghem
RELIGIONSUTÖVNING. Det är tillåtet att sjunga
psalmer, fira högtider och till och med ordna religiösa
evenemang i daghemmen. Utbildningsstyrelsen har
gett färska anvisningar i saken.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
I januari gav utbildningsstyrelsen sina första anvisningar för åskådningsfostran och religiösa evenemang inom
småbarnspedagogiken. Samtidigt uppdaterades anvisningarna för skolorna.
– Grundtanken är densamma för
både daghem och skolor. Den största skillnaden är att man inte talar om
religionsundervisning i daghemmen
vilket man gör i skolorna, säger Mirva Sandén, sakkunnig på kyrkostyrelsens svenska avdelning.
Anvisningarna för småbarnspedagogiken gäller daghem, familjedagvård
och övrig verksamhet. Men de gäller
inte församlingarnas dagklubbar och
eftisgrupper.
– Det är en skillnad mellan kyrkans
och kommunens verksamhet. Församlingarna ger kristen fostran. Småbarnspedagogiken ger åskådningsfostran,
säger Sandén.
Hon tycker det är bra med riktlinjer. De sätter ramar och ger trygghet.
– Rädslorna finns i kommunala skolor och daghem. I rädslan att göra något
fel gör man inget alls, och det är heller
inte förenligt med planen. På kyrkligt
håll är man vanare att vara öppna och
diskutera, säger Cecilia Åminne, lärare
för barnledarna på Seurakuntaopistos
Kredu-campus i Nykarleby.
Hon konstaterar att anvisningarna
inte innehåller något dramatiskt. Terminologin har ändrat från religionsfostran till åskådningsfostran.
– Man får fortsätta som förr. Sjung
psalmer, besök kyrkan och ha en öppen dialog med föräldrarna, säger
Åminne.
Anvisningarna slår vakt om barnens
integritet.
– Barn och deras tro ska mötas med

respekt. Det är jag glad över. Barnen
har rätt till en tro. Det känns också vettigt att man tar upp de religioner som
finns i gruppen.
Också för nyfinländarna är det viktigt att lära sig varför vi firar våra högtider.
– Högtiderna hör till vår kultur och
anvisningarna säger att det är lämpligt
att i samband med jul och påsk ta upp
frågan varför vi firar dem. De vanligaste
psalmerna räknas fortfarande till vårt
kulturarv, säger Åminne.

Ger nya möjligheter

Det ges också nya möjligheter. Församlingen kan bjuda in daghem till
kyrkan och berätta om den utan religionsutövning.
– Man kan berätta om historia, konst
och musik, säger Sandén.
Det är också tillåtet för daghemmen
och familjedagvårdarna att ordna religiösa evenemang. Utbildningsstyrelsen
rekommenderar dem inte, men förbjuder dem heller inte.
– Det ska ske med öppna kort gentemot föräldrarna så att de vet vad som
är på gång. Det är en ju en dialog man
bör föra oberoende. Men det är bra att
den poängteras, säger Åminne.

”Sjung psalmer, besök
kyrkan och ha en öppen
dialog med föräldrarna.”
Cecilia Åminne

VAPENVÄGRARE JEHOVAS VITTNEN

Diskriminering
att befria en
religiös grupp
Att endast en religiös grupp tillåts totalvägra vapentjänst på grund
av sin övertygelse strider
mot grundlagen. Det fastslog Helsingfors hovrätt

förra veckan när de hävde domen för en man som
dömts till fängelse för att
han med hänvisning till
sin personliga övertygelse
vägrat civiltjänst.
I sitt besvär ansåg mannen att hans övertygelse
har diskriminerats i förhållande till Jehovas vittnen,
som enligt en undantags-

lag är befriade från värnplikt och civiltjänst. Hovrätten konstaterade att
den nuvarande lagstiftningen är diskriminerande
mot andra totalvägrare.
Åklagaren Maren Salvesen meddelande till Yle att
hon ansöker om besvärstillstånd, vilket betyder att
ärendet kan gå vidare till

Högsta domstolen.
Den undantagslag som
befriar Jehovas vittnen
stiftades år 1987 sedan
Finland fått kritik av FN:s
människorättskommitté.
Undantagslagen har redan tidigare kritiserats. År
2007 konstaterade försvarsministeriets utskott
att behandlingen av total-

vägrare bör förenhetligas
med grundlagen, skriver
Kotimaa.
Riksdagsledamot och
tidigare försvarsminister Stefan Wallin säger till
Svenska Yle att undantagslagen som befriar Jehovas vittnen från värnplikten måste avskaffas
eftersom den nuvarande

situationen inte är hållbar.
– I dag har vi en slags
tvåvåningsgradering av
definitionen på personlig övertygelse. Jehovas
vittnen åtnjuter lagstadgad befrielse från värnplikt
medan andra med en pacifistisk eller annan mer politisk övertygelse inte gör
det, säger Wallin.
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Barn ska inte behöva försvara
sin religion i gruppen, anser
Cecila Åminne, lärare för blivande
barnledare för både kommun och
församling.

De religiösa evenemangen som ordnas ska också ske utanför den ordinarie verksamheten. För de barn som inte deltar ska motsvarande verksamhet
ordnas. Barnen får heller inte stämplas.
– Det kan vara svårt att undvika att
barnen sticker ut då en del får vara med
och andra inte. Tillsammans med de
studerande har vi diskuterat hur man
ska undvika det. Men tiderna har kanske ändrat så att det inte längre är någon självklarhet för barnen att alla gör
lika, säger Åminne.

B

Vad är ordinarie verksamhet? Betyder det
att man måste söka sig till en plats utanför daghemmet när församlingen kommer på besök?
– I tolkningsfrågor är det i hög grad
upp till föreståndaren på daghemmet
att ta beslut. Men det gäller också att
besökaren är införstådd med läroplanen, säger Sandén.
Anordnaren, i sista hand föreståndaren, är ansvarig. Bjuder man in församlingen kan anordnaren inte ta kaffepaus utan bör vara med under besöket.
– Man måste också vara professionell
och inte låta sin egen åskådning styra.
Ingen religion får favoriseras i daghemmet. Det är kanske bra, för inget barn
ska behöva försvara sin religion i gruppen, säger Åminne.
Kyrkostyrelsen har utarbetat fyra
korgar om församlingen som samarbetspartner enligt utbildningsstyrelsens riktlinjer. I de olika korgarna finns
allmänbildande undervisning som till
exempel besök i kyrkobyggnader, traditionella fester som julfest och skolavslutning, religiösa evenemang som till
exempel julkyrka och välsignelse inför skolstarten samt fostran och välmående som klubbverksamhet och samarbete vid kris.
– De här korgarna har utbildningsstyrelsen tagit i beaktande när de gjort
sina anvisningar. Dessutom har ministeriet länkat till dem på sin hemsida,
säger Mirva Sandén. Föräldrarna väljer vad barnet ska delta i. Det är viktigt
att det är genomskinligt och att barnet
inte kränks.

Muy bueno, mycket bra, tycker deltagarna i synskadeföreningens spanskakurs när de får höra att Kyrkpressen börjar
komma ut som taltidning. Från vänster Aslög Forsman, Ann-Britt Mattbäck, Ann-Sofie Grankulla, Daniel Ainasoja, Margareta Fredriksson, Solbritt Björkgren, Mats-Jonas Rasmus och Eivor Rasmus. Boxen i förgrunden tar emot taltidningarna.

KP kommer igen
som taltidning
TALTIDNING. Efter en
paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som
taltidning igen. Det första
inlästa numret kommer
redan i mars.
TEXT OCH FOTO:
JOHAN SANDBERG
–Jag är jätteglad och lättad att
vi lyckats ro det här projektet i land, säger chefredaktör May Wikström. Det är en
rättvisefråga att också synskadade ska få Kyrkpressen.
Taltidningen lades ner för
sju år sedan av tekniska och
ekonomiska orsaker. Tidigare avlönades en inläsare och materialet distribuerades först som kassett
och senare som CD-skiva
per post.
Nu har tekniken gått
framåt. Ingen läser texterna utan det gör en talsyntes med finlandssvensk accent och distributionen sker
via nätet. Prenumeranterna
lyssnar på tidningen med
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Opågår som bäst.
Än hinner du fynda!

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

hjälp av sin Pratsam Reader
app på smarttelefonen eller
via en särskild apparat. Den
lånar Synskadades förbund
ut. Samma teknik används
för dagstidningarna.
– Vi ser det som en til�läggsservice, säger Wikström. Det kommer inte att
kosta prenumeranterna eller församlingarna något och
den ersätter inte papperstidningen.
Det kostar drygt 3 000
euro per år att göra Kyrkpressen till taltidning. Till det
kommer en startkostnad på
cirka 2 200 euro. Kyrkans
central för det svenska arbetet betalar hälften medan
Borgå stift och Församlingsförbundet står för resten.
Daniel Ainasoja på Finlands svenska taltidningsförening har förberett utgivningen så att det första numret kan utkomma i
mars. Exakt datum är ännu
inte fastställt.
– Ända sedan taltidningen lades ner har det varit tal
om att den ska återkomma.
Sedan föreningen bilda-

The Message

– Psaltaren

Eugene Peterson
”Sjung en splitterny sång!” Många
vittnar om hur Eugene Petersons
personliga, kunniga och fräscha
översättarstil har öppnat ögon
för bibelordet på nytt och också
gjort det mer tillgängligt för ovana bibelläsare. Gör dig beredd
50 på en ny upplevelse av Bibelns
14 texter! Libris, inb. (30,00)

des 2013 har vi satsat på att
i första hand få automatiserat dagstidningarna. Nu har
jag arbetat med Kyrkpressen
sedan hösten.
Information om hur man
ska beställa Kyrkpressen
som taltidning kommer nu
att gå ut. Ainasoja uppmanar dem som vill ha taltidningen att kontakta sina lokala synskadeföreningar.

Tio procent använder app

Taltidningsföreningen får
tidningen i samma form som
den levereras till tryckeriet,
som PDF-dokument.
– Vi har en leverantör i
Sverige som tar emot dokumenten och strukturerar
upp dem så att rubriker, ingress och text kommer i rätt
ordning. Textfilen sänds därefter till en server där talsyntesen förvandlar texten till
ljud.
Den manuella läsaren
kunde beskriva tidningens
bilder och annonser. Det kan
inte talsyntesen göra.
– Undersökningar visar att
lyssnarna i första hand vill ha

lokala nyheter och familjeannonser i dagstidnigarna.
Vi har beställt uppläsning av
allt redaktionellt innehåll,
familjeannonser och viktiga meddelanden som till exempel kungörelser.
Teknikvana lyssnare kan
hoppa mellan tidningens avdelningar. Appen har röststyrning men det är en tröskel att ta den i bruk. Tio procent har en telefon eller platta. Resten har en box.
– Vi servar ungefär 200
lyssnare runt om i Svenskfinland och på Åland. Medelåldern är över 80 år.
På Norra Österbottens
Svenska Synskadade pågår
som bäst en kurs i spanska.
Här åker alla synskadades
händer upp som svar på frågan hur många som ska beställa taltidningen.
– Jag har inte läst Kyrkpressen på flera år fast jag får
den varje vecka. Den har ju
kommit som svartskrift, säger Ann-Britt Mattbäck.
– Se till att också vitsen
blir läst, säger Aslög Forsman.

Mellan skymning och mörker
Peter Halldorf
Tron är en hållning som vi låter prägla våra liv.
De åtta betraktelserna i boken är fristående
och kan med fördel läsas under fastetiden
inför påsk. Libris, inb. (24,00)

1450

Fler reatitlar hittar du på
www.fontanamedia.fi
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KAMBODJA. De bevittnar på nära håll hur
fattiga människors vardag i Kambodja kan se
ut. Trots de enorma behoven finns det också
många ljuspunkter. För Matthias och Nicolina
Gull har volontärjobbet i Siem Reap varit en
lektion i att leva ut evangeliet i praktiken.

Ett land
fullt av
paradoxer
TEXT: JOHAN MYRSKOG
FOTO: PISETH NUON
– På många sätt visste vi vad vi gav oss in
på, men med facit i hand ändå inte. Jag
har rest ganska mycket i Asien men det
här är ändå nytt. Det har funnits överraskningar på både gott och ont, säger
Matthias Gull.
– Folk är alltid glada över att se en
på gatan och hälsar glatt, säger Nicolina Gull.
– Man känner sig välkommen. Om
inte mopeden kommer igång har man
snart fem lokala män runt sig som hjälper till att starta den, säger Matthias.
De beskriver Kambodja som ett land
av paradoxer.
– Vi bor i ett lokalt bostadsområde och
våra grannar fick under regnperioden in
en halv meter vatten i sitt lilla hus. De
pumpade vatten hela natten och det tog
dem veckor att helt och hållet bli av med
vatten i huset. Trots det otroligt grymma i
fattigdomen så skrattade de och var glada mest hela tiden, säger Nicolina Gull.
Det finns enligt dem heller ingen perfektionism i Kambodja.
– Är vägar blockerade så tänker man

”Trots att vi har
obegränsat med
pengar och
resurser är det
som om vi bara
fokuserar på
begränsningarna
medan man här
alltid fokuserar
på möjligheter.”
Nicolina Gull

”jaha” och väntar. Trots att det finns så
mycket tunga saker här så upplever vi
som västerlänningar att det är en väldigt befriande kultur, säger Nicolina. Alla uppfostrar också sina barn på olika
sätt, det finns liksom inte riktigt något
rätt eller fel sätt.
Båda två fascineras över människornas förmåga att fokusera på möjlighe-

ter i stället för begränsningar. Något de
tycker man kunde ta efter i västvärlden.
– Vi har ett sådant fattigdomstänkande
i västvärlden trots att vi inte har fattigdom
på det sätt som det finns här. Trots att vi
har obegränsat med pengar och resurser är det som om vi bara fokuserar på
begränsningarna medan man här alltid
fokuserar på möjligheter. Till exempel

Församlingen hyr några lastbilar för att kunna transportera alla barn och
ungdomar som annars skulle ha svårt att komma till kyrkan.

känner vi en kille här som startade en
firma med endast 500 dollar som startpeng. Okej, vi har andra lagar och system i Finland som gör det svårare, men
ändå. Tänk vilken tro på möjligheterna.

Vill ta vara på pengarna

Turismen i Kambodja omsätter 3,2 miljarder i året. Bara till Siem Reap kom-

trots att de ofta får vara med barn och
unga är en stor del av arbetstiden kontorstid.
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Kambodjas
historia
och arv

Kambodja har en blodig närhistoria.
På 1970-talet styrde de röda khmererna med järnhand. Under Pol Pots
ledning orsakade de sammanlagt
cirka 1,7 miljoner människors död.
Detta arv och trauma lever kvar hos
den generation som nu är föräldrar.
– Många som vuxit upp under
den tiden är psykiskt förstörda och
helt upp och ner. Pappan ligger antingen på sängen, oförmögen att
aktivera sig, eller så dricker han och
blir våldsam mot sina barn. Det är
också vanligt att spela bort familjens pengar på hasardspel, vilket är
väldigt paradoxalt i ett fattigt samhälle. Och barnen får givetvis sin
beskärda del av den smärta som de
vuxna fortsättningsvis bär på.
Matthias och Nicolina Gull säger
att ilskan, sorgen och besvikelsen
fortfarande finns där. Obearbetad.
– Samtidigt är det inget man talar om vilket har lett till att det finns
en generation som inte hört om
sin närhistoria, eftersom föräldrarna konsekvent tigit om vad de varit med om. I den här kulturen uppmuntras inte att prata om känslor vilket förstås gör det omöjligt att
bearbeta sin smärta.
Församlingen ICF Kambodja grundades av schweizaren ND
Strupler och hans kambodjanska fru
Sophal. Hon räddades undan de röda khmererna och kom till Schweiz
redan som barn. Efter att de under
en resa till Kambodja blivit så gripna av fattigdomen och krigets ärr i
landet kände de sig kallade att sälja allt de ägde för att ge allt i Kambodja i stället. Församlingen gör livet bättre för tusentals kambodjaner tack vare sina projekt.
– Här dör man bort från sig själv.
Den egna visionen krymper och den
gemensamma visionen växer eftersom behoven är så ofattbart stora,
säger Nicolina.
Både Matthias och Nicolina vet
att deras arbete gör en stor skillnad
även om det inte alltid går att mäta resultatet.
– Vi vet att det har mening. Om
det så bara är att krama ett barn så
har det en mening eftersom det är
att visa kärlek.
mer årligen 2,2 miljoner turister för att
besöka templet Angkor Wat, men i övrigt är det enligt Matthias och Nicolina
en rätt anonym stad.
– Kambodja är inte ännu förstört av
turism. Här är man tacksamma över
turismen eftersom den för in pengar i
landet. Trots att det förstås även finns
dåliga sidor med turismen så har den

Barnen i Kambodja måste leva
med den smärta
och de trauman
deras föräldrar
ännu bär på från
landets blodiga
närhistoria.

hjälpt till att få landet på fötter. Församlingen vill ta vara på mängden turister
och påverka så att pengarna i större utsträckning gynnar de lokala familjerna
där nöden är stor. Vi har börjat planera
ett projekt, en företagsidé som ska generera pengar, eftersom behoven här
är så fruktansvärt stora.
Vad själva idén är kan de inte berätta i det här skedet eftersom den ännu
bara är på planeringsstadiet.
– Men det är fråga om ett företag
som ska bli en del av församlingen.
Det finns mycket socialt arbete här i
form av matutdelning, utbildning och
sjukvård. Behoven är som sagt enorma och målet är att församlingen i allt
högre grad ska kunna försörja sig själv
och inte vara beroende enbart av donationer och bidrag.
Nicolina jobbar med kommunikation och marknadsföring och Matthias jobbar på affärssidan.
– En sådan här idé involverar också
många lokala och skapar arbetsplatser.

Enorma behov
Behoven är enorma och en stor mängd barn behöver
dagligen få sina basbehov tryggade.

Församlingen som Matthias och Nicolina Gull är med i fokuserar mycket på
socialt arbete. Fattigdomen är stor och
ofta är inte ens basbehoven tryggade.

– Ord och handling måste gå handMyanmar
i
hand. Evangeliet måste levas ut i praktiken för att Guds kärlek ska kunna förstås.
Thailand
Laos
Båda två är delaktiga i församlingens gudstjänstliv.
Kambodja
– På lördagar har vi tonåringarnas
möte, det är fråga om cirka 400 tonårVietnam
ingar som hämtas med lastbilar. Vi brukar hänga och härja tillsammans med
dem. På söndagar är det Kids Church
på morgonen för barn i åldrarna 2-13.
Det rör sig om cirka 450 barn som även
de hämtas med lastbilar för att de ska
kunna komma till kyrkan.
KAMBODJA
På dessa gudstjänster blir somliga
barns realitet smärtsamt tydlig.
– Det finns en flicka som två gånger
• Kambodja, formellt Konungariket
har svimmat i mina armar. Hon är helt
Kambodja, är en monarki i Sydostenkelt så undernärd, säger Matthias.
asien.
Nicolina tillägger:
• Blev självständigt från Frankrike
– En gång kom en tioårig flicka dit
den 9 november 1953.
haltandes. Runt vristen hade hon en
• Under Vietnamkriget släppte USA
smutsig trasa och när vi tog bort den
2 miljoner ton bomber i Kambodja i
såg vi det hemskaste sår som var inett försök att hindra den nordfekterat. Vi fick henne till sjukhuset
vietnamesiska arméns och FNLdär det tvättades rent och småningom
gerillans operationer i landet.
blev hon bättre. Men familjen priori• 93 procent av befolkningen är
terade inte att föra henne till sjukhubuddhister. Minoritetsreligioner är
set eftersom det skulle ha kostat pengislam (5 procent) och kristendom (2
ar som inte fanns.
procent).
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Birgitta
banade väg
för starka
kvinnor
SERIEBOK. Kirsti Ellilä skrev och tecknade en seriebok som berättar om
heliga Birgitta och birgittasystrarnas historia i Finland. – Heliga Birgitta var
en irriterande typ som kritiserade och skällde på folk, men hon var också
tålmodig och lojal, säger Ellilä.
TEXT: SOFIA TORVALDS

Det började med att Åboförfattaren Kirsti Ellilä fick en fråga av Birgittasystrarnas vänner: Kunde hon göra en seriebok om heliga Birgitta?
– Jag tyckte genast att det var en strålande idé och blev jätteivrig.
Hon visste inte så mycket om Birgitta innan hon satte igång.
– Jag är typisk finländare, en person
som vuxit upp i ett sekulariserat samhälle och inte känner till kyrkans historia särskilt bra.
Hon blev förvånad när hon upptäckte att Eila Pennanen på 50-talet skrivit
en roman om heliga Birgitta.
– Jag insåg att vi ännu i 50-talets Finland levde i en sådan värld att ett kommersiellt förlag kunde ge ut en roman
om ett sådant ämne.
Hon upptäckte att det fanns myck-

et historiskt material om heliga Birgitta, också om Birgittasystrarnas kloster
i Nådendal.
– Medan jag läste gjorde jag skisser.
Boken hittade sin form i och med forskningsprocessen, anteckningarna fick
genast serieform.
Det finns många berättelser om Birgitta och allt fick inte rum. Men när Kirsti Ellilä märkte att berättelsen födde
en bild fick den komma med.
– Det var det som avgjorde vilka händelser som valdes ut.
Heliga Birgitta framstår ofta som en ganska irriterande typ. Vad tycker du?
– Hon var uttryckligen en irriterande typ. Hon klandrade och kritiserade folk hela tiden. Men kritiken kombinerades med kärlek och trofasthet.

Hon övergav inte kyrkan eller påven
eller de demoraliserade prästerna. Och
hon var också tålmodig och lojal. Det
var en stor aha-upplevelse för mig när
jag insåg att man kan vara kritisk och
lojal på samma gång. Man överger inte
den som kritiseras. Man stannar kvar
och vill hjälpa den andra att växa och
bli en bättre människa. Idag tycker vi
snarare att om vi är kritiska mot någon
ska vi överge den personen och välja
någon bättre.
Hon påpekar att även om Birgitta
var stor i munnen ansträngde hon sig
enormt för att kontrollera sig själv.
– Det tycker jag är vackert. Jag blev
väldigt berörd av Birgittas bön, där
hon vädjar till Kristus, som själv teg
inför dem som fängslade honom,
att han skulle hjälpa henne att tygla sin tunga tills hon visste vad hon
skulle säga. Hon var en poet.

Heliga Birgittas
arvingar har
kommit ut både
på finska och
svenska. Sara
Torvalds står
för den svenska
översättningen.

Mer öppenhet på svenskt håll

”Jag tycker att det finns en större öppenhet för religion bland de svenskspråkiga i Finland. Ta till exempel
tv-programmet Himlaliv. Jag kan inte föreställa mig
att någon skulle göra ett sådant program på finska.”
Kirsti Ellilä

Kirsti Ellilä blev medlem i katolska kyrkan för sex år sedan. I och med bokprojektet har Birgitta blivit viktig för
henne också personligen.
– Jag vänder mig ibland till henne och
ber om hennes förböner. Åbo katolska
kyrka är ju tillägnad Birgitta och Hem-

Författaren
Kirsti Ellilä är
katolik sedan
sex år tillbaka.
FOTO: Sini Silvan

ming, och deras bilder finns där, men
där finns inget ställe där man kunde
tända ett ljus för dem. Det grämer mig.
Syns det medeltida klosterarvet på något
vis i dagens Finland?
– I Åbo vet vi nog att vi har ett birgittinerkloster i stan, för systrarna syns i
gatubilden. Deras gästhem är mycket
populärt och under sommarens Ruisrock är det alltid fullbokat.
Men hon känner att den katolska
kyrkan och klosterväsendet är helt
marginella fenomen i dagens Finland.
– Det katolska är dubbelt marginaliserat – Finland är ju ett lutherskt land och dessutom väldigt
sekulariserat. Den katolska andligheten blir bortglömd, särskilt
i finskspråkiga medier. Jag ser
faktiskt stora skillnader mellan
språkgrupperna där, jag tycker det
finns en större öppenhet för religion bland de svenskspråkiga.
Hon exemplifierar med tv-programmet Himlaliv.
– Jag kan inte föreställa mig att någon
skulle göra ett sådant program på finska. Det känns exceptionellt. På finska
görs andaktsprogram och gudstjänster.
Men Himlaliv är ett program där folk

PÅ TVÄREN EMELIE WIKBLAD

Kanadagäss får tre av fem stjärnor
Du vet kanske känslan när
man lärt sig något nytt –
plötsligt stöter man på det
överallt. Jag
tror det var
min högstadielärare som
förklarade: det
nya ligger nära till hands i

medvetandet och sticker ut
där du annars inte hade lagt
märke till det. Det fungerar
för finska verb lika väl som
teodicéproblemet.
Ta antropocen. Jag stötte
på ordet i en text, stannade upp och tänkte ”det där
förstår ju ingen vanlig människa”, googlade snabbt

fram översättningen ”människans tidsålder”.
Snart därefter dök antropocen upp här och var. Jag
snubblade över podcasten The Anthropocene Reviewed där författaren John
Green ”betygsätter olika
aspekter av den människocentrerade planeten på en

femstjärnig skala” – till exempel kanadagäss (en art
vars överflöd sammanfaller med urbaniseringen) och
Halleys komet (himlakroppen som visar sig en gång
på en människas livstid).
Tredje eller fjärde gången
ordet drog till sig min uppmärksamhet läste jag he-

la Wikipedia-sidan: Antropocen är namnet på en föreslagen geologisk epok,
som definieras som den tid
då människan påverkat planeten, klimatet och ekosystem.
Jag tycker om ord för det
som är vagt eller komplext,
ord som hjälper en att tänka

djupare om hur saker hänger
ihop. Man kan fråga om det
är mer självcentrerat eller
kusligt passande att döpa
en hel geologisk ålder efter
människosläktet. Åtminstone håller jag med Green om
en sak: kolera, sjukdomen
som sprids av bakterier och
människor, får lägsta betyg.
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VÅGA FRÅGA

Kan en oälskad hedra?

¶¶jan-erik

”nanne” nyberg
är familjerådgivare
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

Jag har funderat mycket kring budordet du ska hedra din fader och moder. Då det är i rangordning det fjärde står det ganska högt upp. Hur kan
barn hedra föräldrar där föräldrar inte bryr sig om sina barn, där barn inte
känner att de är älskade, eller där föräldrar är orättvisa mot sina barn och
favoriserar ett barn mot de andra barnen i samma familj. Det är svårt att
känna för sina föräldrar, när man känner att man inte är älskad. Det går inte att tvinga fram känslor som inte
finns. Hur kan man då hedra sina föräldrar? Räcker det med att bara vara
en god människa?

Du ställer en fråga som tyvärr alltför många barn och
vuxna blir tvungna att brottas med. De fick alltför sällan
eller aldrig uppleva sina föräldrars omsorg, de kunde inte
vila i känslan av att vara omhändertagen och trygg. Föräldrar som inte förmått bära sitt vuxenansvar eller som
använder sin makt till att favorisera ett barn framom de
andra – gäller budet också de här föräldrarnas barn? Du
har gjort viktiga insikter i ditt eget liv. Det går inte att
tvinga fram kärlek, tillit och respekt. Förmågan att älska
växer fram ur upplevelsen av att vara älskad.
På bilder ser vi ofta buden skrivna på två tavlor. Den
första tavlans tre bud handlar om att vårda Gudsrelationen.
Det finns en ömsesidighet i det första budet, Gud lovar att
vara vår Gud och uppmanar oss att hålla fast vid honom.
Den andra tavlan handlar om vår medmänniska. Och
det första budet på den tavlan är förknippat med ett löfte.
Det ska gå dig väl om du hedrar din fader och din moder.
Det är ganska spännande att det är så, inte sant? Men vad
betyder det då att hedra sina föräldrar. Ett sätt att tänka
är att vi ska leva så att våra föräldrar kan vara stolta över
oss. Det kommer ganska nära det som du skriver: Att försöka vara god mot sina medmänniskor.
Jag tror ändå att det på något sätt också berör hur vi ser
på våra föräldrar. Alla barn märker att deras föräldrar har
goda och dåliga sidor. Det är lättare att acceptera den sanningen om upplevelsen av de goda sidorna blir fler än de
negativa upplevelserna och besvikelserna. Men om det
blir tvärtom kan det bli för tungt. Inget barn vill hata sina föräldrar. Helst bara glömma att de finns. Då kan det
fjärde budet kännas som ett hån.
Men det här budet handlar också om vår egen lycka.
Hur kan vi bli lyckliga människor? En pojke som överlevt en dramatisk flykt från Västafrika till den amerikanska kontinenten berättade om den grymhet som han utsatts för av sina föräldrar. Intervjuaren undrade om han
inte hatade dem som gjort
allt detta mot honom. – Nej,
svarade han, de har gett mig
det bästa som finns, de har ”Inget barn vill hata
gett mig livets gåva. Han sina föräldrar. Helst
förnekade inte att de va- bara glömma att de
rit grymma och att det de finns.”
gjort var fel, fruktansvärt
fel. Men han förmådde väga det mot gåvan att få leva. Det var inget lättköpt svar, han hade gått en lång väg
för att komma till insikt. Vi kan få jobba länge med oss
själva innan vi inser vilken befrielse det är att inte längre behöva hata och känna grämelse.
Just den här tanken, att vi hör samman med våra närmaste, att varje generation är en länk mellan den föregående och den efterföljande, är något som lätt tappas bort.
Vi lever som om vi skapat oss själva från ingenstans. Eller som om vi inte insåg att vårt ansvar inför den generation som kommer efter oss. Det är det sambandet det
fjärde budet handlar om, som jag ser det.

faktiskt får berätta hur de tror, utan någon ironisk redaktör som i bakgrunden
förundrar sig över att man kan tro på
det viset. Människor får själva tala om
sin tro och ingen är förvånad.

Feministiskt projekt

B

Boken om Birgitta är också lite av ett
feministiskt projekt. Heliga Birgittas
arvingar lyfter fram religionen som ett
sätt att förverkliga andra drömmar än
dem som har att göra med giftermål
och barn.
– Jag ville poängtera den biten eftersom man så ofta lyfter fram att religionen är kvinnofientlig och förtrycker
kvinnor. Det är sant att kvinnor varit
förtryckta i historien, men det är inte hela sanningen. Jag skulle vilja lyfta
fram att religionen varit ett livsområde
där kvinnor haft möjlighet att uttrycka
sig själva och förverkliga sitt kall. Det
har funnits strukturer för det. Nu kan
man ju säga att det är ganska anspråkslöst att en flicka i Nådendals kloster fått
chansen att lära sig kopiera religiösa
texter, och att det har varit en uppgift
bara för några få flickor. Men om man
ser på det i relation till hur flickornas
roll sett ut på den tiden har det ändå haft
betydelse. Det har varit en möjlighet.
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Afrikanska ögonblick
Majvor Nyholm
Stridskolonner utanför
tältduken och långa
gräsormar som nattligt
sällskap. Majvor Nyholm
arbetade tillsammans
med sin man, ögon1000
kirurgen Sture Nyholm,
med att rädda synen på människor i de
fattigaste delarna av Kenya och södra
Sudan. Fontana Media, hft.

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

Vårt enda hem
är kärleken
Liselotte J Andersson
Kärlekens låga är varje
människas värmekälla,
men den kan också
brännas. Liselotte J
Andersson skriver om 800
kärlekens olika
dimensioner – till ett barn,
mellan vuxna och till Gud.
Libris, inb.

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

___
110

A For med Fram

___
2

B Ses i skida

___
23

___
116

___
96

___
50

___
17

___
25

E Vang-Nyman

___
101

___
42

___
121

___
119

___
65

___
64

___
31

___
51

___
126

___
97
___
28

J För ritt under tak
___
10

K Å ena sidan
L Plötslig

___
127

___
113

___
5

___
53

O Hänvisa till

P Ses med reson
R Assistens

___
129
___
7

___
55

___
90

___
62

___
63

___
20
___
3

___
35

___
128

___
59

___
76

Y Boskapsfarm

___
66

___
16

___
125

___
118

___
73

___
18

___
79

___
100

___
26

___
123
___
133

___
134

___
57

T Finner snabbt utväg

___
106

___
85

___
40

___
56

___
105

___
94

___
82

___
24

___
38

___
54

___
69

___
48

___
70

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Å. Motsvarande siffra i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över
bokstäverna så att den första bokstaven på rad A motsvarar A110,
den andra A23 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-Å 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.
Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 443, Låt nya tankar tolka
Kristi bud, vers 3, som börjar med orden ”O Herre Krist, hur outtömligt rik”. Vinnare i förra Psalmväven är: Björn Eriksson, Pargas,
Peter Granfors, Helsingfors och Margareta Flink, Mariehamn.
Grattis! Prisböckerna kommer på posten.

Namn & adress:

___
32
___
87

___
39

VIN
BÖCKEN
R!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors senast 3.4.2018.
Märk kuvertet ”Mars-psalmväv”. Bland de rätta svaren lottar vi ut
tre bokpris. Lycka till!

Som börjar med orden:

___
19

___
11

___
27

___
8

___
95

Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
108

___
43

___
9

SKICKA IN!

___
104

___
92

___
47

___
109

___
120

___
91

U Att samla löv med

___
49

___
77

___
41

S Själv i Sverige

___
37

___
122

___
89

___
124

___
131

___
84

___
80

___
58

___
72

___
102

___
44

___
71

___
132

___
81

___
1

___
68

___
52

___
34

___
74

___
4

___
13

___
115

___
22

M Oskriven lag
N Utsågs

___
29

___
30

PSALMVÄVEN

I Vems är operetten Sköna Helena?
___
117

___
12

___
15

Å Klet

___
45

___
60

___
99

Z Lyxiga skaldjur

___
67
___
103

___
130

V Vikingaduell

___
93

___
75

___
21

___
112
___
86

___
36

___
88

___
111

___
107

H Har många bollar i luften

___
6

___
114

___
61

___
14

G En i en kedja

___
78

X Besten
___
135

___
98

F Träd som gillas av bin

___
33

___
83

C Anrik Stockholmsrestaurang
D Är vissa fat

___
46
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UR EVANGELIET
”Jesus svarade:
Om jag själv förhärligar mig är min
härlighet ingenting
värd. Det är min
fader som förhärligar mig, han som
ni säger är er Gud.”

OM HELGEN

Förberedelsetid

Berättelsen om utdrivningen av
onda andar, som är ett centralt
motiv för den här söndagen, kommer ursprungligen från bruket att vid
påsk döpa nya medlemmar i församlingen. Fastetiden var därför en förberedelsetid före dopet. I själva dopet ingick sedan flera exorcismer, det
vill säga utdrivningar av den onde.

Läs mera i Joh. 8:46–59.

INSIDAN
BETRAKTELSEN LARS-JOHAN SANDVIK

RUNT KNUTEN
”Samtal i soffan,
tema Topelius.”

Samtal i soffan i Nykarleby församlingshem söndag kl. 18.

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

#bönetwitter
Gud, ge mig mod
att inte tycka för
synd om mig själv!
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Lars-Johan
Sandvik.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 7:23–26
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 5:18–20
EVANGELIUM
Joh. 8:46–59
Tredje söndagen i fastan.
Temat är ”Jesus segrar
över ondskans makter”.

me too – också jag
De flesta av oss har en tendens att placera ondskan hos andra, också jag. Denna tendens är destruktiv både i människorelationer och i världspolitiken. Också
som kristen och präst ser jag tyvärr mycket lättare andras fel än mina egna. Vi kan
inte se våra egna ögon, bara ögonen hos
dem som vi samtalar med. Därför borde
alla se sig mycket oftare i spegeln, också
jag. Inte bara för att kolla rufsigt hår och
syna nytillkomna rynkor. Vi har betydligt större skavanker, också jag. Vi skulle
med samma stränghet som vi synar andras motiv granska våra egna, avslöja de
onda och tukta de dunkla.
De flesta konflikter människor emellan
– nästan alla – beror på att båda parterna
anser att det är den andra som gjort och har
fel. Jag ska inte ta på mig skuld som jag inte
har, också det blir destruktivt, självdestruk-

tivt. Vi har förstås rätt att försvara oss mot
anklagelser, men vi skulle göra klokt i att
innan vi går in i försvarskriget granska oss
själva, också jag. Vi förlorar sällan på att ta
ett steg tillbaka; anfall är inte på detta område bästa försvar. Vi är tyvärr ofta blinda
då det gäller egna brister, också jag. Flisan
i min medmänniskas öga hittar jag lekande lätt, men bjälken i mitt eget kan jag leva
alldeles omedveten om.
Hos Jesus ska jag inte försvara mig, det blir
alldeles bakvänt. I den helande barmhärtighet som det kristna evangeliet öser över mig
kan jag få mod och mognad att konfronteras med mina egna skuggor och mina döda vinklar. Då blir jag troligen själv lite mera barmhärtig och lite mindre benägen att
skylla på andra. Den befrielsen behöver vi
nödvändigt, också jag - me too.
¶¶Lars-Johan Sandvik

Lars-Johan (Jukka) Sandvik är kyrkoherde i Nykarleby, till
hösten blir det pensionering.
I dag vill han påminna sig själv om att aldrig förakta en enda människa, hur skalet än ser ut.
Hans tips: Öva på att gilla det provisoriska och ofullkomliga i
livet, det perfekta är alltför tråkigt.

PSALMFÖRSLAG
844: 1-3, 7,
161: 1-3, 161: 6.
191.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

VECKANS PERSON
EFRAIM SYRIERN är en
kyrkofader som många
passar på att bekanta
sig med under fastan.
Efraim Syriern föddes
omkring 306 i Nisibis, en
stad som i dag ligger nära Turkiets gräns mot
Syrien. Han dog år 373 i
en pestjukdom som han
smittats av efter att ha
vårdat sjuka.
Han skrev många
hymner, dikter och
biblekommentarer. Över
400 av hans hymner
finns fortfarande bevarade. Många av hymnerna används än i dag i
omarbetad form i de syriska kyrkorna.
Källa: Wikipedia

LUST ATT
VARA MITT I

SMÖR
ÖGAT
- NÄR ER

FÖRSAMLING HAR
NÅGOT EXTRA PÅ GÅNG?

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

2 X 55 / PRIS 150 ¤
Annonsera i Kyrkpressen!

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

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

KALENDERN
2–8.3
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
LÖ 3.3 KL. 18:KONSERT I DOMKYRKAN, Concert Clemens, Århus. Program 10 €.
SÖ 4.3 KL. 10: MÄSSA I SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA Lindgård, Helenelund. Karmels kyrkoförenings
årsmöte efter gudstjänsten.
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i domkyrkan, Björkholm-Kallio, Britta
Hermansson, Söderström, Anna
Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp
MÅ 5.3 KL. 18: TECKENSPRÅKIG
GUDSTJÄNST, kapellet på Lundagatan 5, Lindberg
ON 7.3 KL. 13: MÄSSA i taizéstil i
kapellet på Lundagatan 5, Björkholm-Kallio, Helenelun
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 4.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SL, Rita Bergman
Församlingsutfärd till Tallinn och
herrgårdar 17-18.4. Fråga mer av
Susann Stenberg 044 7229239
¶¶ LILJENDAL
lö 3.3 kl. 10-13: Familjeskoj i
Mariagården. Konfirmanderna
medverkar. Lunch till förmån för
Gemensamt Ansvar, missionens
lotteri
sö 4.3 kl. 10: Högmässa i kapellet,
SL, Rita Bergman
sö 4.3 kl. 18: Läsmöte hos familjen Fredrikson, Eskilom
ons 7.3 kl. 18: Tjejharmoni i Prästis, Bebban Reinholm Saarinen,
Nea Westerholm
to 8.3 kl. 9.30-11.30: Vuxen-barn
i Mariagården, EL
må 12.3 kl. 11.30-13.30: 8 euros
lunchen – insamling för diakonifonden
Församlingsutfärd till Tallinn och
herrgårdar 17-18.4. Fråga mer av
Susann Stenberg 044 7229239
¶¶ LOVISA
Sö 4.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
af Hällström, Tollander.
Sö 4.3 kl. 14: Vinter- och sommarskriftskolans lektion i församlingsgården.
Ti 6.3 kl. 11-13: En Euros Café i
församlingshemmet.
Ti 6.3 kl. 13: Pensionärsföreningen
i församlingsgården.
On 7.3 kl. 8.30: Morgonmässa i
kyrkan.
To 8.3 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva.
¶¶ PERNÅ
Fr 2.3:
- kl 9:30-12:30 Café Mikael i Mikaelsstugan
Sö 4.3:
- kl. 10 Högmässa i kyrkan: Lemberg, Kalliokoski.
- kl. 13 Mässa i Sarfsalö kapell:
Lemberg, Kalliokoski.
Må 5.3:
- kl. 13 Klubin goes senior: i
Prästgården

¶¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 3.3 kl. 18: Musik vid helgmålsringningen i Sibbo kyrka. Mauriz
Brunell.
Sö 4.3 kl. 10: Mässa i Norra Paipis
bykyrka. Camilla Ekholm, Lauri
Palin.
Sö 4.3 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka.
Karl-Erik Wikström medverkar
med sång. Ekholm, Palin.
Må 5.3 kl. 15: Diakonisyföreningen, samling hos Rose-Maj
Olander, Brobölevägen 47.
Ti 6.3 kl. 10: Bönepromenad vid
Prästgården. Bön, andakt och en
liten promenad. Annika Lumme.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 2.3
kl. 10: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10. För barn över 1 år.
Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10
E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 4.3 Tredje söndagen i fastan
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Kyrkkaffe. Busck-Nielsen, Böckerman, Passionärerna.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Kyrkkaffe. Westerlund, Lindström,
Almqvist.
Må 5.3
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån.
Grupp 1(ca 8 – 15 mån.) kl. 10,
grupp 2 (ca 2 - 8 mån.) kl. 11. Servering från kl. 10.30. Hollmérus.
kl. 18: Korsvägen i Johanneskyrkan. Romberg, Busck-Nielsen,
Almqvist.
Ti 6.3
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Matti Pohjoisaho
kl. 13–14.30: Träffpunkt, Johannessalen Högbergsgatan 10 D. Program med kaplan Fred Wilén: Via
församlingsråd till predikstol.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 0-1
åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
kl. 18: Psalmkväll i Johanneskyrkan.
Almqvist, Böckerman.
On 7.3
Kl 14.00 OBS: ingen diakoniträff,
medarbetarnas planeringsdag
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 8.3
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob,
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
Kom ihåg insamlingen Gemensamt
Ansvar, insamlingskonton Aktia
FI82 4055 0010 4148 41 eller
Nordea FI16 2089 1800 0067 75,
referensnummer 305527. Mera information på www.yhteisvastuu.
fi/sv.
Middagsbön i Johanneskyrkan
vardagar kl. 12.
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54 VEGA

(med repris 9.10)
Fre 2.3 Nanna Rosengård, Dagsmark Sö
4.3 9.03 Ett ord om helgen Må 5.3 Catharina Englund, Jakobstad Ti 6.3 JanErik Lindqvist, Helsingfors (repris från
29.5.2015) Ons 7.3 Markus Linde, Sundom
To 8.3 Andreas Salminen, Helsingfors.

¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti,
to, fre kl. 9-14.
Matteuskyrkan: är öppen ti, on,
to, fr kl. 10-14. Kom och sitt ner i
lugn och ro, tänd ett ljus eller njut
av en kopp kaffe. Aulacafét är
också öppet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 3.3 kl. 10: Matteus SALT. Denna lördag talar Benjamin Sandell
om Lärjungaskap, att göra och
vara lärjungar, I Olavussalen nedre våningen. Vi bjuder på Brunch
för 5 €. Välkommen!
Sö 4.3 kl. 10: Mässa med små
och stora, Juho Kankare, Matteus
barnkör, Daniela Strömsholm,
Staffan Strömsholm. Servering i
Olavussalen efter mässan.
Sö 4.3 kl. 18: Kvällsmässa, Johan
Westerlund medv. ”Segra med
Jesus”, lit. Juho Kankare, musik
Daniela och Staffan Strömsholm.
Ti 6.3 kl. 18.30: Matteus kyrkokör
övar i Matteussalen. Mera info:
Mimi Sundroos, 040-5840296.
On 7.3 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar.
On 7.3 kl. 15.30-16.45: VårTon (1
vån), Mimi Sundroos.
On 7.3 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 7.3 kl. 18: MU-mässa, kort
mässa med bönevandring.
Ungdomar medverkar. Kyrkfika
efteråt.
On 7.3 kl. 19: Thinkshow- Civare
eller milin?
To 8.3 kl. 9.30-12: Familjeklubben
i Nordsjö, Sjökortsgränden 6.
Ledare Marianne Bergström
To 8.3 kl. 12-14: Stickklubben.
En grupp för Dig som tycker om
att handarbeta. Vi stickar bl.a
dopsockor åt nyfödda. Vi samlas
i första våningen, Populus. Det
finns möjlighet att före samlingen
äta lunch i Waste& Feast -cafét
för 2 € mellan kl. 11-12.30.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fre 2.3
kl. 10 Musiklek i Haga: En rolig
stund för dig med barn 0-5 år.
Kaffe och smörgås. Hagasalen,
Vesperv. 12. Katrin Björklund
kl.18 Israelkonferens: Start i
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
Lördag & söndag i Munksnäs
kyrka, Tegels. 6
kl.19 Världsböndagen: Kom med
på gudstjänst i Templet, Frälsningsarmén, Nylandsg. 40
Lö 3.3
kl.10 Petra-frukost: Psykolog och
familjerådgivare Anna KorkmanLopes avslöjar parrelationens värsta fiender. Kom och njut av lyxig
frukost, skön musik och trevlig
gemenskap på Café Torpet
kl.17 Project LOVE: Petrus Youth
arrangör. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15
Sö 4.3
kl.10 Knattekyrka: Kom med på
rolig gudstjänst för de minsta! Vi
sjunger, går bönerunda, pysslar
och äter lunch efteråt. Månsas
kyrka, Skogsbäcksv. 15
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: Tegels. 6. Ronny Thylin, Peter
Hilli. Söndagsskola. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Brofogdev. 12. Ronny Thylin, Peter Hilli. Kyrkkaffe
kl.15 Petrus Bön: Vi ber för vår
församling och vår stad i Södra

Aftonandakt kl. 19.15 VEGA

Gudstjänst kl. 13.03 VEGA

Fre 2.3 Lena Frilund, Nykarleby Sö 4.3 Jesus segrar över ondskans makter. Textläsare: Alexandra och Stefan Äng. Må 5.3 Ingmar Lindqvist, Esbo (repris) Ti 6.3 Henrik
Perret, Helsingfors Ons 7.3 Karin Saarukka, Nedervetil To 8.3 Kring Zacharias Topelius’ psalm Hur härligt vittnar land och sjö,
nr 544 i psalmboken. Johan Klingenberg och
Hedvig Långbacka.

Sö 4.3.Gudstjänst med Kimito kapellförsamling. Predikant: Karin Donner. Liturg:
Julia Lundstén. Kantor: Hanna-Maarit Kohtamäki. Sång: S:t Andreaskören. Musiker:
Hanna-Maarit Kohtamäk, orgel, piano, indianflöjt, Nina Källberg, flöjt och Hannu
Salonius, gitarr.

Haga kyrka, övre salen.
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: Södra
Haga kyrka, Vesperv. 12. IdaMaria Pekkarinen. Barnkyrka &
CoolKids i samband med gudstjänsten
Må 5.3
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 6.3
kl. 9 Morgonandakt: Andakt,
bön, lovsång. För alla. Hagasalen,
Vesperv. 12
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig
stund för dig med barn 0-5 år.
Kaffe och smörgås. Malms kyrka,
Kommunalv. 1.
kl. 13 Dagscafé: Andakt, program,
kaffe. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. Mera info ger diakonissan Bodil Sandell, tel. 09-2340
7227, 050-380 3925. Varannan
tisdag. Varmt välkommen!
kl. 18 Lovsångsgruppen: Kör som
medverkar under FoT-kvällarna.
Övning innan i Munkshöjdens
kyrka, Raumov. 3. För alla.
kl. 19 Förbön och Tack: De anrika
förbönsandakterna i Munkshöjden
fortsätter. Medverkande denna
tisdag är Pekka Reinikainen,
Bengt Lassus, Peter Hilli. Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. Barnpassning ordnas. Förbönsämnen
tisdag kl.12-14. Välkommen med!
Ons 7.3
kl. 11.30 Familjecafé: Kom på
lunch & lekstund till Café Torpet
varje onsdag. Katrin Björklund
kl. 12.30 Vesperkören: Kör för
alla. Hagasalen, Vesperv. 12. Peter
Hilli. Nästa gång 28.3
kl. 13.15 Petrus barnkör: Grupp 1
för barn i förskola - åk 2. Kören
övar varje onsdag i Hoplaxskolans
Hagaenhet, musiksalen. Ledare
Francine Mabinda
kl. 14.15 Petrus barnkör: Grupp 2
för barn i åk 3-5. Kören övar varje
onsdag i Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. Ledare Francine
Mabinda
To 8.3
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen,
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 12
Övrigt
Kyrkhelg Syd: 9-11.3 i Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12. Håkan Sunnliden huvudtalare
New ID: En kurs om mat, kropp
och identitet. Vi ses 6 onsdagar
på Café Torpet, Köpingsvägen
48. Start 14.3 kl 17.30. Mer info på
hemsidan

och Folkhälsans Förbund med
stöd av STEA.
Tomasmässan:
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, brev- och
telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 18-20 och finns
på adressen www.samtalstjanst.
fi. Telefonjourens nummer är
0400 22 11 90 (från utlandet
+358400221190) och du kan
ringa varje kväll kl. 20-23. Du kan
dessutom skriva ett handskrivet
brev till Kyrkans 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.

¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Mässor i Taizéstil:
firas 9.3, 13.4 och 4.5 kl.18 i
Domkyrkans krypta. Taizésånger,
bibeltexter, nattvard och tystnad.
Mässan är trespråkig och efteråt
bjuds det på kvällste.
Rekreationsdagar för närståendevårdare:
Dagarna ordnas 24-27.4.2018 på
Herrgårdsbadet Kaisankoti som
ligger i Esbo, norr om Bodom
träsk. Vi erbjuder samvaro och
samtal med andra närståendevårdare, möjlighet att röra på
sig i bassäng, i gymnastiksal och
utomhus. Deltagaravgift 95 euro,
kost och logi i enkelrum ingår.
Sista anmälningsdagen är 21.3
och anmälningarna går till Maria
Hall-Pänttäjä, tfn 09 2340 2540,
maria.hall-panttaja@evl.fi eller
Jonna Skand, tfn 046 810 5037,
jonna.skand@folkhalsan.fi. Arr:
Helsingfors kyrkliga samfällighet

¶¶ ESBO
Högmässor sö 4.3: Esbo domkyrka
kl. 12.15. Terlinden, Kronlund. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10 Tro och
ljus-mässa: (enkel högmässa
med lättfattligt språk). Kanckos,
Wikman. Funktionshindrade med
familjer inbjuds speciellt. Kyrkkaffe.
Tema-matkväll och andakt: on
7.3 kl. 17.30 i Södriks kapell, von
Martens. Kvällens tema är Topelius.
Vi blir serverade en meny från
1800-talet. Frivillig avgift för Gemensamt Ansvar.
Ny sorgegrupp: må 5.3 kl. 18–19
på Kyrktian, Kyrkog. 10, III vån. rum
A313 Laurentius. En grupp för dig
som nyligen genom dödsfall har
förlorat en anhörig eller nära vän
och har behov av stöd. Följande
träffar ti 13.3, må 26.3, ti 10.4 och
må 7.5 kl. 18–19. Efter de två första
gångerna, 5.3 och 13.3, är gruppen
sluten. Endast de som varit med

¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 4.3. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Matti Fischer)
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 3.3 kl. 18: Helgsmålsbön –
Musikandakt. Tuula Stöckell,
orgel.
Sö 4.3 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka, Marcel Punt.
On 7.3 kl. 10: Musiklek för alla.
Sussi Isaksson leder.
To 8.3 kl. 10: Babyrytmik (0-1 år).
Sussi Isaksson leder.
To 8.3 kl. 13.30: Musiklek (3-6
år). Sussi Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

radiogudstjänsten sänds denna gång
från Kimito kyrka. Foto: Leif Lindgren

den första och/eller andra gången
deltar. Ingen förhandsanmälan.
Mer info: 040 547 1854, e-post
mirja.vonmartens@evl.fi
”Herrens kärlek fyller hela jorden”: Retreat 13–15.4 på Snoan
i Lappvik. Ledare Anna-Maria
Böckerman. Pris 90 €/förs. medl.
200 €/ övriga. Några platser kvar,
anmälan senast 28.3, Esbo sv.
förs. kansli, 09 8050 3000, må–fre
kl. 9–13 el. esbosvenskaforsamling@evl.fi
Dagklubbar för 2-5- åringar: Elektronisk anmälning till hösten 2018
pågår 1.3–3.4 på
www.esboforsamlingar.fi
OBS! Också de barn som redan har
en klubbplats måste anmälas på
nytt! Alla klubbar börjar 13.8. Om vi
får tillräckligt med anmälningar har
vi verksamhet på följande platser:
Carlberg, Ungdomsv. 10, Gammelgård, Esbovikens kyrka, Skepparg.
8, Olars kyrka, svenska sidan,
Olarsb. 4, Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2.
Mer info om klubbarna 050 432
6861, lisa.wentjarvi@evl.fi, mer info om klubbarna och den elektroniska anmälningen 040 763 6250,
helena.aitti-lindberg@evl.fi
Sommarläger för barn:
Dagsläger: för 7-10- åringar i
Mattby kapell 4–8.6, 11–15.6 och
18–21.6 kl. 8.30 – 16.00. Max. 25
barn. Pris: 1 vecka 70 €, 2 veckor
130 €, 3 veckor 180 €. Syskonrabatt 25 %. I priset ingår lunch,
mellanmål, program och material.
Max. 20 barn.
Övernattningsläger: för
7-11-åringar på Mataskär 11–13.6.
Max. 20 barn. Pris: 45 €, syskonrabatt 25 %. Mer info: 040 763 6250,
helena.aitti-lindberg@evl.fi
Elektronisk anmälning till alla läger på www.esboforsamlingar.fi,
1-20.3.2018. Senast vecka 13 bekräftas lägerplatsen. OBS! Lägret
ordnas om 15 barn/vecka deltar.
Familjeklubbar för föräldrar med
småbarn kl. 9.30–11.30: Sång och
lek i Sökö kapell varje ti.
Familjeklubben i Köklax kapell varje
on. Imse-Vimseklubben i Mattby
kapell varje to.
Ungdomskväll: on 7.3 kl. 17–21 på
Sode, Sököv. 13.
Samling för seniorer och daglediga: ti 6.3 kl. 13–14.30 i Köklax
kapell. Vi fortsätter med temat
Frälsarkransen och har trevlig
samvaro kring en kopp kaffe.
Symamsellerna: varje ti kl. 16–19
i Vita Huset, Prästgårdsgr. 1. Vi
stickar, virkar, syr, väver m.m. för
missionb och internationell diakoni.
Tematisdagar under våren, 6.3 gör
vi tygtulpaner inför påsk.
Öppen mottagning: varje to kl. 1012 på Kyrktian, Kyrkog. 10. Kom och
träffa diakoniarbetaren för samtal.
www.esboforsamlingar.fi
¶¶ GRANKULLA
Sö 4.3 kl. 12: Högmässa, Daniel
Nyberg, Heli Peitsalo, Marlen
Talus-Puzesh. Konfirmander från
Mataskärsgruppen medverkar.
Skriftskolans föräldrasamling i
övre salen efter högmässan. Kaffe
i nedre salen.
Kl. 12: Söndagsskola i Klubb 97,
Pippi Collander och Märta Backman.
Kl. 19: Åkes Jazzfestival. Konsert i
Grankulla kyrka. Charlotta Kerbs,
sång; Thomas Branders, piano
och Robi de Godzinsky, kontrabas. Inträde 20€.
Ti 6.3 kl. 9.30: Familjelyktan i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.

Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig
mentalvårdsgrupp i Sebastos,
Catherine Granlund.
Kl. 16: Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen TalusPuzesh och Ulrik Sandell.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo
On 7.3 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
To 8.3 kl. 9.30-10.30: Lovsångsoch förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
¶¶ KYRKSLÄTT
Fr 2.3 kl. 9.30–11.30: EestiEmme i Bredbergets klubblokal,
Mytvägen 1 C 3.
Fr 2.3 kl. 13-15: Effa på Hörnan
för åk 3-4.
Sö 4.3 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Joki.
Må 5.3 kl. 18.30: Sång och bön i
koret i Kyrkslätts kyrka med LarsHenrik Höglund.
On 7.3 kl. 15-17: BC på Hörnan för
åk 7 och uppåt.
On 7.3 kl.19: Konsert i Kyrkslätts
kyrka med Mikaelikören och Susann Joki samt Veikkolan Viihdelaulajat med Jyrki Niskanen. Fritt
inträde, programblad 10 euro.
To 8.3 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik på Solstugan, Hindersbytorg
2 B. Församlingen bjuder på kaffe/
te. Ta mellanmål med.
Fr 9.3 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
¶¶ TAMMERFORS
Sö 4.3 kl 11: Högmässa i SvH, Kim
Rantala, Paula Sirén, Jukka Knuutinen (valthorn), kyrkkaffe
Ti 6.3 kl 10-12: Mammor, pappor
och barn i SvH
Ti 6.3 kl 13.15-15.15: Tisdagsklubben i SvH
Ons 7.3 kl 13: Onsdagskaffe i
SvH, Kaj-Mikael Wredlund (KUH):
Hunger
Ons 7.3 kl 18.30: A-män bastukväll i Ilkko. Skjuts kl. 18 från
Gamla kyrkan
¶¶ VANDA
FR 2.3 kl. 14: Veckomässa, M.
Fagerudd, A. Ekberg, Folkhälsanhuset, Vallmov. 28
SÖ 4.3 kl. 10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A.
Ekberg
SÖ 4.3 kl. 12: Mässa i Taizéanda,
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell. M. Fagerudd, A. Ekberg
TI 6.3 kl. 13-17: Pysselcafé för
barn i åk. 3-6, Strömfårav. 13,
Myrbacka
ON 7.3 kl. 9: Morgonmässa, Församlingens utrymmen, Vallmov.
5 A, 2 vån.
ON 7.3 kl. 9.30-12: Familjecafé
i samarbete med Folkhälsan,
Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 7.3 kl. 13-17: Pysselcafé för
barn i åk. 3-6, Strömfårav. 13,
Myrbacka
ON 7.3 kl. 14.15: De Vackraste
Andliga Sångerna. ViAnda-kören,
A. Ekberg. Folkhälsanhuset, Vallmov. 28
14.2-30.3: Miniutställning om fasteduken ”Jag finns för att du finns
till”, Myrbacka kyrka/S:t Martins
kapell.
Ungdomskvällar i Bagarstugan
ons, i regel udda veckor kl.18-21.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 3.3:
-kl. 16 ”Att måla i toner”: Snappertuna kyrka. Konsert med Frida
Backman, violin. Fritt inträde,
programblad 15 €.
Sö 4.3:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Cleve, Nygård.
-kl. 12 Andakt: Tenala församlingshem. Westerholm, Lindroos.
Ansvarslunch direkt efteråt.
To 8.3:
-kl. 19 Fantastisk allsångskonsert: Ekenäs församlingshem.
Kom och sjung med i sånger ur
nya psalmboken med försångare
och band. I bandet. N. Burgmann,
K. Wikström, N. Bagge, T. Laasonen. Inträde 10 € för GA.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Sö 4.3:
- kl 10.00 Tvåspråkig högmässa:
Ingå kyrka. Marthornas kyrkhelg.
Hellsten, Gustafsson Burgmann,
kyrkokören och Gaudete-kören.
Efter högmässan kyrklunch i församlingshemmet.
Ti 6.3:
- kl 16.30 Musikstund för barn:
församlingshemmets källarvåning.
Högström, Rosenqvist.
On 7.3:
- kl 14.00 Syföreningen: Prästgården. Björklöf.
To 8.3:
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: församlingshemmets källarvåning.
Eklund.
Påskpyssel: för 7-10- åringar må
12.3 och må 19.3 kl 17.30-19 i församlingshemmets nedre våning.
Kom och pyssla med oss, kom
med hela familjen! Anmälningar
senast 7.3.2018 till Marina,
tfn 050 383 9263
eller marina.hogstrom@evl.fi.
Inskrivning 26.2-19.3 till församlingens dagklubb för barn i åldern
3-5 år för verksamhetsåret
2018-2019: varje klubbdag (måndag, tisdag och onsdag kl 9-12)
har ett tema, vi pysslar målar,
sjunger, läser sagor, spelar spel,
leker ute, lär oss att leka i grupp
och ta hänsyn till varandra. Tfn
050-383 9263/Marina Högstrom
eller e-post: marina.hogstrom@
evl.fi
Mera information:
www.ingaforsamling.fi
¶¶ KARIS-POJO
Högmässa, sö 4.3:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Kvällsbön i fastetiden, ons 7.3:
kl. 19 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 4.3. kl. 13.00: Högmässa i
Virkby kyrka. Kyrktaxi och kyrkkaffe.
Ti 6.3. kl. 13.30: Svenska kretsen i
Virkby kyrka. Taxi.
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KONSERT KARLEBY

Orgelkonsertserie i
Marie kapell

Årets första orgelkonsert i Marie kapell spelas den 11 mars kl
15. Gästande organist från Stockholm är Jörgen Lindström som
för närvarande arbetar som organist i Solna församling. Han
undervisar också i orgelspel vid
kantorsutbildningen på Ersta-

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 4.3 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka,
Grönqvist, Lehtonen.
On 7.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 4.3 kl. 11: Högmässa i Nagu, Granström, Ollila. Kyrkkaffe i kyrkan.
Korpo kapellförsamling:
Sö 4.3 kl. 11: Gudstjänst i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 4.3 kl. 18: Gospelgudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 4.3 kl. 13: Tvåspråkig gudstjänst i
Iniö kyrka, Vuola. Kör från Gustavs och
Vemo medverkar. Kyrkkaffe.

ÅBO

fre 2.3 kl 12: Vi firar världsböndagen
med vegetarisk lunch (5€/pers) och
ekumenisk bön, Aurelia
sö. 4.3 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Mullo (pred), Lidén (lit), Lempa. ÅSFs
ungdomskör (dir. Frank Berger) medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe
må. 5.3 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
tis. 6.3:
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
- kl 19: Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade med Tuuli
Lempa, Domkyrkan. Fritt inträde
ons 7.3:
- kl 10: Familjecafé, Papinholma förs.
hem
- kl 12: Frukostklubben, Suomalainen
Pohja. Ulrika Wolf-Knuts “Med ÅA i
hundra år”
- kl 13: Café Orchidé, Aurelia. Sofia Liljeström “Lek i vuxen vardag”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
- kl18: Bönegruppen, Aurelia
- kl 18.30: Fasteserie om tro och kyrka,
Aurelia. Mia Bäck samtalar med Sofia
Torvalds om hennes bok ”Två kors och
en fisk”
to 8.3:
- kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
- kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wikstedt,
Niemelä
lö 10.3 kl 15: Träff för ensamstående
föräldrar med barn, Aurelia. Anmälning
annika.niemela@evl.fi senast 6.3

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

3 söndag i fastan 4.3:
Gudstjänst kl 12
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan

JOMALA

Sö 04.03 kl.11.00: Högmässa S Äng,
P Blumenthal, E-H Hansen, S Winé, A
Karlsson, konfirmandgrupp.

MARIEHAMN

SÖ 04.03 kl. 11.00: Ungmässa i S:t Görans kyrka. Ungdomskören medverkar.
Kyrkkaffe.
TO 08.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 08.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 01819500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 4.3 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö
församlingshem. Outi Laukkanen, Pipsa
Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 4.3 kl 11.00 Högmässa: Cay-Håkan
Englund, Desire´ Granholm.
Må 5.3 kl 13.00 Symöte: i Korsbäck
skola.
On 7.3 kl 13.00 Vänstugan: i församlingshemmet.
Fr 9.3 kl 18.30 Karasamling: i församlingshemmet. Gunnar Särs berättar om
sin resa till Etiopien.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 2.3 kl 18: Gemensam bönekväll i
Kstads svenska förs.hem. Vi ber för
kampanjen ”Kraft till förändring”. Norrback, Eklöf m.fl.
SÖ 4.3 kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrksal,
Engström, R Bergqvist.
SÖ 4.3 kl 12: Högmässa i Kstads kyrka,
Engström, R Bergqvist.
FR 9.3 kl 18: Konsert med Nina Åström
på BioDux.
LÖ 10.3 kl 19: Församlingsafton i Lfjärds

Sköndal högskola i södra Stockholm samt turnerar både hemma
i Sverige och utomlands.
Under konserten i Marie kapell får vi höra musik av Dietrich
Buxtehude som verkade som organist i Lübeck. Redan under sin
livstid hade han namn om sig både som kompositör och organist och den unge Johann Sebastian Bach vallfärdade till Lübeck

kyrksal, Norrback, talare Kurt-Erik
Nordin. Servering.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 3.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
psalmkväll till förmån för Gemensamt
Ansvar, S.Lindén, Wallin, Sundqvist,
församlingens körer.
Sö 4.3 kl 12: Gudstjänst Ingvesgård,
S.Lindén, S:ta Maria församlingskör.
Sö 4.3 kl 18: Samling på Luthergården
Daniel Norrback, Laudate, S.Lindén.
To 8.3 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga,
B-E Wikström.
Övermark
Fr 2.3 kl 18.30: Ekumenisk samling på
världsböndagen i förs.hemmet, många
medverkande.
Sö 4.3 kl 10: Gudstjänst Ingvesgård,
S.Lindén.
To 8.3 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, gäst: Chamilla Sjöbacka, Jakobsson, Rosengård, Carling.
Pörtom
Sö 4.3 kl 18: Högmässa Sundqvist,
G.Lindén.
Ti 6.3 kl 18.30: Träffpunkt i Velkmoss
byagård för Gemensamt Ansvar, GunLis Landgärds, Carling, musikprogram.
To 8.3 kl 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet, gäst: Jan-Erik Widjeskog,
Blomberg, G.Lindén, Seniorkören.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Fr 2.3 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet, Englund m.fl. Pizzakväll.
Sö 4.3 kl. 14: Högmässa, Englund,
Brunell.
Må 5.3 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet, Norrgård.
Må 5.3 kl. 13: Minior i församlingshemmet, Norrgård.
Ti 6.3 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On 7.3 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet, Brunell.

KORSHOLM

Sö 4.3:
kl 10 Högmässa: i kyrkan, BergströmSolborg och Nordqvist-Källström.
kl 18 Taizémässa: i Smedsby församl.
gård med Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström och Kör för alla.
Ti 6.3:
kl 14 Karaträffen: i Smedsby församl.
gård.
To 8.3:
kl 18-19 Må bra promenad: varje torsdags kväll för alla som vill komma ut
och röra på sig. Start från Niklasvägen 3
i Smedsby.
Fre 9.3:
kl 9.30-11 Pulkadag: vid ruinerna i
Gamla Vasa. Varm saft o korv.
Ti 13.3:
kl 12-14 Anmälningsdag och besöksdag
till dagklubben: Gäller ny termin för 3-5
åringar, kom och bekanta er.

KVEVLAX

Sön 4.3 kl 10: Högmässa, Store, Andrén.
Mån 5.3 kl 19: Bön för bygden i krubban.
Tis 6.3 kl 19: Bön och Bibel i krubban.
Ons 7.3 kl 10: Föräldra-barngrupp i
drängstugan.
Ons 7.3 kl 13: Andakt på Akuten.
To 8.3 kl 9.15: Karakaffe i ds.

MALAX

SÖ 4.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
TI 6.3 kl. 18: Ekumenisk bön 18 i KH.

PETALAX

Sånggudstjänst till förmån för Gemensamt Ansvar: sö 4.3 kl. 18 i kyrkan.
(OBS tiden!) Björklund, Brunell, Norrgård. Kyrkokören medverkar. Kyrktaxi.
Andakt: to 8.3 kl. 13 i Westerhemmet
modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets
samlingssal.

REPLOT

Sö 4.3 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Kontunen, Wargh.

SOLF

Sö 4.3. kl 10: Högmässa, Ann-Mari Audas-Willman, Karolin Wargh. Kyrkkaffe.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö
3.3 kl 9.30 i stora förs.salen, Skolhusg.
28. Emma Audas: Äktenskapet. Pris 7€.
Högmässa: sö kl 13 Hänninen, Rainer
Holmgård.
Pilgrimsmässa: to 8.3 kl 9 Lundström,
Blomqvist, Heikus.
Forum för mission: lö 10.3 kl 9.30-15 i
stora förs.salen, Skolhusg. 28. Martin
Sandberg, Tomas Ray, Eva o Ove Gädda,
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Emilia Piltcha, Tua Sandell, Marianne
Sandström, Jarkko Willman, Mikael
Forslund. Avgift 10€ (kaffe o lunch).
Anm. senast 5.3 kl 14 tfn 06 3261 309,
pastorsexpedition.vasa@evl.fi
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Gina Rivera.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl 19 Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Sö 4.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Frantz. Textläsare Madelén Ahlvik,
kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 5.3 kl. 18: Samvaro och bibelläsning
hos Kerstin och Bengt Forsblom.
Ti 6.3 kl. 18.30: Symöte i Ytteresse
bönehus.
On 7.3 kl. 18: Församlingskören övar i
Achreniussalen.

JAKOBSTAD

TO 1.3 kl. 17.00: Världsböndagssamling
hos Fagerholms, Sundbyvägen 325.
Start kl. 16.45 från rådhuset i Jakobstad
med bilar.
FR 2.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.
SÖ 4.3 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Lunch.
SÖ 4.3 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads
kyrka, Turpeinen, Anderssén-Löf,
Östman, Jakobstads damkör, dir. AnnChristin Storrank.
SÖ 4.3 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus. Olavi Forsbacka. Kaffeservering.
SÖ 4.3 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret, Anderssén-Löf. Lovsång: Esse
församlings ungdomskör. Barnfokus.
TI 6.3 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Hans Häggblom.

KRONOBY

Mässa: sö 4.3 kl 10:00 i fh, Wallis,
Ellfolk-Lasen, Hästö läslag.
Seniorcafé: må 5.3 kl 09:00 i lilla salen,
gäst Barbro Berglund.
Karagruppen: ti 6.3 kl 18:00 i fh.
Föreläsning: ti 6.3 kl 19:00 i Söderby bönehus, Tore Jungerstam, David Lövsund,
sång och musik.
Musiklekis: on 7.3 kl 09:30 i fh.

LARSMO

Sö 4.3 kl. 10 Högmässa: Lassila, Mary
Frantz. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Risöhäll.
kl. 19–20.30 Bön i församlingshemmet:
inför Evangelisationskampanjen ”Kraft
till förändring”, som inleds 5.3.
Evangelisationskampanjen ”Kraft till
förändring” startar i Österbotten: Det
ordnas kampanjcaféer i Holm bönehus
måndagar och torsdagar med start må
5.3. Servering av salt och sött. Caféet
är gemensamt med Larsmo baptistförsamling.
Må 5.3 kl. 18-21: Kampanjcaféet i Holm
bönehus öppnas, dragspelare medverkar.
To 8.3 kl. 18-21: Kampanjcafé i Holm
bönehus, sång Victoria Asplund.
Välkommen med!

NEDERVETIL

TO 1.3 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka
Vårdcenter, Store.
TO 1.3 kl. 19.00: Läsmöte hos Pirkko
och Stefan Vikman, Viitavesi läslag.
FR 2.3 kl. 13.00: Andakt med nattvard
i pensionärshemmet, Store, Smedjebacka.
SÖ 4.3 kl. 10.00: Gudstjänst i fh, Store,
Smedjebacka.
SÖ 4.3 kl. 11.00: Efter gudstjänsten KU:s
årsmöte i fh.
SÖ 4.3 kl. 13.00: Läsmöte hos Markku
Enlund och Ann Sunabacka, Jolkka läslag.
ON 7.3 kl. 13.00: Symöte i fh.
ON 7.3 kl 19.00: Läsmöte hos Mervi och
Måns Hansén, Pelo läslag.

NYKARLEBY

GEMENSAMT
Dagklubbsanmälan för hösten: barn
födda 2013/14. Anmäl inom mars till
ann-charlott.ek@evl.fi el. 040 8687061.
CENTRUM
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
-kl 18 Samtal i soffan: fh, tema Topelius,
Bo Kronqvist o Anci Holm
Må kl 13 Missionssymöte: Forsby
byagård
-kl 14 Socklot missionskrets: bönehuset
-kl 18 Kenyamissionen: fh, Charles
Isaksson
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Östman, Ringwall
On kl 13.30 Symöte: prästg.

för att låta sig inspireras. Jörgen
Lindström kommer att framför
Passacaglia i d-moll av Buxtehude och Preludium och fuga amoll av J.S. Bach. Georg Böhms
mest kända verk, variationsverket Ach wie nichtig, ach wie
flüchtig, kommer vi också att få
höra i konserten. Som avslutning
blir det musik av Felix Mendelssohn; en orgelsonat i B-dur. Den

To kl 14 Församlingscafé: Monäs klubblokal, gäst Göran Näs. Monå- o Kantlaxbor speciellt inbjudna.
JEPPO
Sö kl 10 Högmässa: Östman, Johanna
Sandberg
Ti kl 17.30 Juniorstart: fh, Emma Mård.
Taxi 16.50 Pla Uf via Funkis
-kl 18 Bibelsits: fh
To kl 19 Läsmöte: hos Maria o Mats
Lindborg, Östra Jeppov. 292, östra nedre
läslaget

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Fr 2.3 kl 14: Andakt i Pedersheim, Eklund, Sandstedt-Granvik
Fr 2.3 kl 20: Ungdomskväll Night Café i
Kyrkhemmet i Bennäs
Lö 3.3 kl 19: Sammankomst i Kyrkhemmet i Bennäs, Fredrik Snellman
Sö 4.3 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, lit.
Häggblom, pred. Erikson, SandstedtGranvik, textläsare Kristina Fors, dörrvärdar Lövö
Sö 4.3 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning
Må 5.3 kl 13: Symöte i Forsby bykyrka
Må 5.3 kl 13.30: Karby-Sundby symöte i
Sundby byahem

historiska Normann-orgeln i Marie kapell invigdes i maj för mindre en ett år sedan.
Konsertserien i Marie kapell arrangeras av Karlebynejdens Orgelvänner r.f och stöds av Mellersta Österbottens kulturfond.
Det är fritt inträde till konserten
men programblad kan köpas för
10 euro.

Må 5.3 kl 19.30: Bibel och bön i Forsby
bykyrka
Ti 6.3 kl 13: Lövö Symöte hos Elisabet
Emet, Gun-Maj Näse
Ti 6.3 kl 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende, Emet
On 7.3 kl 12: Träff för pensionärer och
daglediga i Kyrkostrands församlingshem, Henry Nygård, lunch och
eftermiddagskaffe 12 €, anmäl före 2.3
till församlingskansliet tfn/sms 0403100440
Må 12.3 kl 18.30: Bennäs bönehusförening årsmöte i Kyrkhemmet i Bennäs
Fr 16.3 kl 9.30: Kvinnofrukost i Kyrkhemmet i Bennäs, ”Vad betyder några
euron i verkligheten” Camilla SkrifvarsKoskinen, Eklund, frukost 5 €, anmäl
före 14.3 till församlingskansli tfn/sms
040-3100440, medarrangör FMS

PURMO

Sö 4.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
Må 5.3 kl. 18.30: Mariamoments utfärd
till kvinnokväll i Punsar bönehus. Gemensam start kl. 18 från prästgården.
- Kl. 18.30: Drängstugans personalmöte
i prästgården.
- Kl. 19.30: Salamu i Kyrkhemmet.

Ti 6.3 kl. 13: Kenyamissionsgrupp hos
Kerstin och Karl-Anders Lasén.
- kl. 19.30: Kraft till förändring, infokväll
och planering i Kyrkhemmet.
To 8.3 kl. 14: Nattvard i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
- Kl. 19.30: Projektkör inför påsk startar
i Kyrkhemmet, Johansson. Alla intresserade är välkomna med!
- Kl. 19.30: Kvällssamling i Åvist bykyrka, Albert Häggblom.

TERJÄRV

SÖ 4.3:
- kl 10 Gudstjänst i kyrkan: khden, Leni
Granholm.
- kl 19 Andakt och gemenskap: i Kortjärvi.
TI 6.3 kl 19: Läsmöte med Granö läslag
i församlingshemmet. Värd: Leni Granholm.
Obs! ON 7.3: Finsk bibel- och samtalsgrupp inhiberad.
TO 8.3 kl 19: Kvinnodagen i förs.h. Gäst:
Ann-Britt Hedman. Kvinnobanken arrangör.
FR 9.3 kl 18: Bön och lovsång i förs.h.,
Tuisku Winter.

Ber samma böner
på tusen språk
BÖN. Världsböndagen
börjar när gryningen kommer i Tonga och slutar 40
timmar senare i Alaska.
Samma gudstjänst firas på
mer än tusen språk i över
170 länder.
Vad är Världsböndagen?
– Det var år 1887 som man
först började samla kvinnor
till förbön. Initiativet växte till en nationell, ekumenisk böndag. På 1920-talet
spreds idén från Nordamerika vidare. I början kallades
dagen ”Kvinnornas internationella böndag” men numera har man ändrat namnet till ”Världsböndagen”,
berättar Britta Lassus, som
är med i den finlandssvenska kommittén för Världsböndagen.
I Finland firas Världsböndagen för 58:e gången. Som
traditionen bjuder sker det
i morgon, den första fredagen i mars. Årets tema är
”Allt Gud skapat är mycket
gott”. Materialet till Världsböndagens gudstjänst – som
översätts till olika språk och
firas över hela världen – har
i år sammanställts av kvinnor i Surinam i norra Sydamerika.
Vilka kyrkor är inkluderade?
– I princip kan alla kristna kyrkor och samfund vara med, säger Britta Lassus.
I Finland finns både en
finskspråkig och en svenskspråkig kommitté som arbetar med böndagen utgående
från det material som sammanställts. Den finlandssvenska består av represen-

Världsböndagen firas alltid den första fredagen i mars.
Årets tema är ”Allt Gud skapat är mycket gott”. FOTO: PIXABAY
tanter för sex olika samfund:
Ella Enberg (Missionskyrkan
i Finland), Tuula Sahlin (Finlands sv. Metodistkyrka) Rut
Nordlund-Spiby (Finlands
sv. Baptistsamfund), Christina Långström (Frälsningsarmén), Barbro Holmberg
(Finlands sv. Pingstmission) och Britta Lassus som
representerar den evangelisk-lutherska kyrkan.
– Varje år är någon av
dessa ansvarig för Världsböndagens program och
utser vilket biståndsprojekt
som får ta emot världsbön-

”Vi ber speciellt
för bevarandet
av den natur som
Gud skapat.”
Britta Lassus

dagssamlingarnas kollekter. I år är det Frälsningsarméns fadderarbete i Bolivia som får ta emot de medel
som samlas in.

För naturen och barnen

– I årets program ber vi speciellt för bevarandet av den
natur som Gud skapat (miljön håller på att förstöras på
olika sätt i Surinam och i hela vår värld) och för människorna i Surinam, om möjlighet för barn och unga att få gå
i skola – en fråga som är aktuell i de flesta utvecklingsländer, säger Lassus.
Världsböndagskommittén
skickar ut gudstjänstprogrammet till församlingarna runt om i Svenskfinland.
– Vår förhoppning är att
materialet ska användas vid
en ekumenisk gudstjänst på
olika orter.
¶¶Emelie Wikblad
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Vad varje nära anhörig

borde veta?

jubile
umså
r!

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ HYRESLÄGENHETER

1000-tals nöjda kunder kan inte ha fel!
Vi står till Er tjänst under hela hyrestiden.

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | info@espoonhautaustoimisto.fi

Hedra minnet
H

Oy N&N Locus Ab Aff [A]
Smedsgatan 13, 00150 Helsingfors
tel. (09) 17 17 44, fax. (09) 17 00 45
locus@locus.fi, www.locus.fi

Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
B
Blomsterarrangemang,
unika kistor,
urnor.

MARKNAD
UTHYRES

Nu även i BORGÅ.

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

Möblerad 2:a 62m2 i Esbo
med inglaserad balkong
och terrass uthyres ett år i
taget men max 2 år.
Bussar till metron går 50m
ifrån. Hyra 900€ inkl. el och
vatten. Tel:
+358451513415,
Anne.

Hur kan
kyrkan växa i
vår tid?

PROGRAM
Fredag 9.3 klockan 19
Lördag 10.3 klockan 10, 14 och 19
- seminarier klockan 11 och 16
Söndag klockan 10:30 och 13

BARNPROGRAM
Ordnas för både yngre och äldre barn
under hela lördagen och söndagen

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09 239 2882

MERA INFO
www.kyrkhelg.fi eller
Bengt Lassus (050 551 4807)
ARRANGÖRER
Petrus församling och flera väckelserörelser
INGEN ANMÄLAN BEHÖVS

LEDIGA TJÄNSTER
Vill du bli ordinarie

DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE

SÄLJES
Idyll - ljus modern tvåa 58 m
5 min från Kyrkslätt centrum
Fp 65 479 € / Sp 89 000 €
Tfn 040 5141 205

HUVUDTALARE
Håkan Sunnliden, Sverige

9-11.3.2018

Södra Haga kyrka,
Vespervägen 12, Helsingfors

FÖRBINDELSER
Tåg: E, L, P, S, U, A
Buss: 40, 41, 52, 550, 552

Vi rekommenderar
tidsbeställning.

Fin totalrenoverad tvåa i
Ekenäs centrum 62kvadrat.
Inglasad balkong,lugnt
bolag. Ledig 1.5 Hyra 680e,
vatten 22e.
Tel 050-5174224

KYRKHELG

2

i Esbo svenska församling? Arbetet börjar 23.4.2018
eller enligt överenskommelse. Rikta din ansökan senast
15.3.2018 före kl. 15.00 till Esbo församlingar, Registraturen
PB 200, 02771 Esbo, e-post kirjaamo.espoo@evl.fi.
Annonsen i sin helhet: www.esboforsamlingar.fi/jobb

Ratkaisukeskeinen
Kristillinen
terapiakoulutus (80op)

Karleby kyrkliga samfällighet
lediganslår tjänsten som

Kristillinen Terapiainstituutti

vid Mellersta Österbottens
familjerådgivningscentral.

Helsingissä 21.-22.9. 2018
Turussa 23.-24.11 2018 (myös ruotsiksi)
www.kristillinenterapia.fi

direktör
Ansökningstiden utgår måndag 12.3.2018 kl. 15.
Hela platsannonsen finns på hemsidan nedan,
inkl. länk till elektronisk sökblankett.
karlebykyrkligasamfallighet.fi/arbetsplatser

KUNGÖRELSE

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Pörkenäs sällskapet r.f. kallas
till årsmöte måndagen
19.3.2018 kl.18.30 vid
Pörkenäs lägergård.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 8
mars 2018 klockan 18 i Församlingarnas hus, Tredje
linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer att föredras
vid sammanträdet är från och med 28.2.2018 framlagd
på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner och på den kyrkliga samfällighetens
anslagstavla, adress Tredje linjen 22.
Föredragningslistan och protokollet kan läsas på
webben: www.helsinginseurakunnat.fi/hallinto.
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.
Helsingfors, den 16 februari 2018
Ordförande

Du behövs hos oss
som präst!
För fyrahundra år sen kom finländare till vår bygd och startade
svedje-jordbruk hitlockade av svenska statens löften om skattefrihet
och egna markarealer. Sen dess är finländaren en hjälte i våra trakter
och de allra flesta som bor här har finska förfäder. Vi har bevarat
boningar och gårdar från den här tiden som en del av vårt kulturarv.
Området kallas för ”finnbygden” och ”finnskogen” och vi har ett
Finnskogscenter: https://varmlandsmuseum.se/besok-oss/filialer/
torsby-finnskogscentrum
Vi hoppas att historien kan upprepa sig och att det från Finland vill
komma fler finländare. Vi har arbetsuppgifter för en präst! Vi söker en
präst för vårt församlingsarbete där det i tjänsten ingår att arbeta med
gudstjänster och kyrkliga handlingar som grund. I övrigt kan innehållet utformas efter gåvor och förmågor. Arbetsspråket är svenska.
Vi erbjuder en fast tjänst där du på arbetstid får möjlighet att förbätrra
dina kunskaper i det svenska språket. Vi hjälper till med bostad och
stöd att även eventuell medföljande ska få jobb. Vi är ett dynamiskt
pastorat med fyra församlingar och befinner oss 10 mil norr om
Karlstad och bara 20 mil från Oslo. Se mer på: www.svenskakyrkan.
se/fryksande
Intresserad? Skicka e-post (på engelska eller svenska) till vår
kyrkoherde Johan Bonander om varför just du tror att du passar
att vara verksam som präst hos oss.
E-post: johan.bonander@svenskakyrkan.se
Tel: (+46705150440)
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INKAST MARIA SUNDBLOM LINDBERG

GUD KÖN

B som i björn och
beslutsångest ...

Androgyn gudsbild

Valfläsk och fastlagsbullar har varit min
diet sen mitten av januari. Uppkrupen
i soffhörnet har jag smaskat mandelmassa och försökt att engagera mig i de
män och kvinnor som ivrigt sträckt upp
handen och vill leda mitt land och min
kyrka. Om vinnaren är självklar och inte min kandidat så gör jag hellre annat än plikttittar
på valdebatter som kvällsunderhållning. Så var det
med presidentvalet.
Om jag inte ens får rösta är det svårt att bli riktigt
entusiastisk. Så var det med ärkebiskopsvalet. Men
samtidigt som jag torkade bort grädden från mungipan så hojtade någon i Facebookflödet till och tyckte
jag var märklig som inte var sömnlös och uppkopplad på dagen D. ”Du är ju präst! Det är ju din ledare,
det är väl viktigt?”
Det är otroligt viktigt, men när systemet är sådant att
bara några få grupper får rösta så är det ju självklart
att man blir utanför. Utanför och lite maktlös. Maktlös
sitter sällan längst fram när någon församling öppnar
dörrar för duell mellan konservativ och liberal, mellan kvinna och man. Om man nu inte hänger på låset till panelkvällen men ändå försöker skapa sig en
uppfattning från soffan så är alla kandidater märkligt
suddiga på bild. Det är emot hela ämbetet att framhäva sig, så kandidaterna blir faktiskt nästan konturlösa i all sin ödmjukhet och klokhet. Men jag är också
kvar mellan kudde och filt för att jag inte är helt säker på vem som skulle få min potentiella röst. Jag vet
att Vikström skulle klara uppdraget briljant men Inkinen är en kvinna och jag har väntat rätt länge på att
få en kvinna som herde.
I flera tusen år har vi väntat på ett delat ansvar och
möjlighet att också kvinnor skulle kunna leda en organisation där det ändå främst är kvinnor som fyller kyrkbänkar, körer och kretsar. Det är som ett val
mellan hallon och mandelmassa: Båda är otroligt goda men man har bara 3,50.

”I flera tusen år
har vi väntat på
ett delat ansvar
och möjlighet att
också kvinnor
skulle kunna leda en organisation där det ändå
främst är kvinnor som fyller
kyrkbänkar, körer och kretsar.”

Jag drar upp filten till hakan
och började fundera på mina ärkebiskopar. Kari Mäkinen har jag hållit gudstjänst
med en gång. Han var saklig
och sansad. Han har satt fram
värmeblåsare när de politiska vindarna har varit iskalla.
Han har lovat skydd för dem
utan hem och han har målat hoppfulla regnbågar över
äktenskapslagen men annars
har han inte haft en så stor
plats i min kristna vardag.
Inte för att han inte skulle ha
förtjänat den utan för att han
inte synts i de svenska medier och forum som jag följer.
Han har inte vänt sig så mycket mot Borgå stift och
Svenskfinland och Svenskfinland har kanske inte
heller frågat efter honom. Plötsligt inser jag att John
Vikströms kultstatus inte bara har att göra med att
han var en intellektuell fotbollsspelare med stora och
banbrytande visioner för både kyrkan och människan utan att han också var svenskspråkig. Han var
den första svenskspråkiga ärkebiskopen och han behövde aldrig vända sig mot det svenska för han stod
mitt i det. Fastän skrivbordet fanns i Åbo så hade
han ett ben i Kronoby och ett på Kumlinge. Han hade bott i Borgå och studerat i Helsingfors. Vi, liksom
resten av Norden, förstod vad han sa och han talade
dessutom så tydligt att även näringslivet och politikerna hängde med i nödvändigheten att bli en ansvarsfull människa.
På samma sätt som det är otroligt värdefullt och symboliskt viktigt att vår president kan förstå och uttrycka
sig på två språk så är det otroligt viktigt och värdefullt
att hela den finländska kyrkans gemensamma ledare också kan göra det. Alla präster behöver inte förstå
svenska, alla biskopar behöver inte tala det andra inhemska, men en ärkebiskop får gärna lyssna och tala
till oss på både finska och svenska. Jag stiger upp ur
min soffa och beklagar att jag fattade sent. Men inte
försent. Heja Björn!
Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Det finns ”många sätt att
namnge och beskriva Gud
i Bibeln” men ändå aldrig
Gud som Moder, menar Malena Ahlskog i KP 8. Jag önskar kontra via Jürgen Moltmann, The Source of Life, s.
35. Fortress Press 1997 (min
övers./parenteser). ”Eftersom de troende föds på nytt
av Helig Ande, kan vi tänka oss Anden som de troendes ”moder” och feminin på samma sätt som Johannes evangelium beskriver Hjälparen (παράκλητος/
paráklētos: advokat, sakförare, hugsvalare i Karl XII:s
Bibel, försvarare i 1917 översättning)”.
Vidare skriver Moltmann
”Om Helig Ande är Tröstaren som hos Johannes, då
tröstar hon ”som en moder”
(Jesaja 66:13) och är sålunda den moderliga tröstaren
av sina barn. Språkvetenskapligt lyfter det här också fram femninum-formen
på Jahves ande, Ruach. Ande är i hebreiskan ett femininum, ett neutrum i grekiskan och på latin ett maskulinum”. Bibeln använder alltså helt på eget bevåg ord på
Gud som traditionellt sätt är

”Den bibliska gudsbilden är minst sagt, åtminstone androgyn. Tydligast är dock att
beskriva gudsbilden transkönad, då det inte
går att indentifiera gudomlig helhet via ett
absolut givet kön.”

moderliga. Och säg nu inte
att Anden är något helt annat än Gud! När Anden sänker sig som en duva över Jesus i Jordan, berättar Lukas
om en röst:
”Du är min älskade son,
du är min utvalde”. Notapparaten till Nya testamentet 1981 från Svenska Bibelsällskapet ger en annan läsart: ”Du är min son, jag har
fött dig idag”. Här hänvisas
till Psaltaren 2:7 där Herren
uttryckligen föder. Det finns
också en till läsart för Anden. Det är vind. Jesus säger
i Johannes 3:5 ”Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds
rike”. Och i 3:8 ”Vinden blåser vart den vill och du hör
den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far”. Grundtex-

tens ord betyder vind, redan
i 3:5. Även om det är översatt
till Ande. Vinden syftar bakåt till Bibelns första blad där
Guds Ande svävar över djupen. Uttryckligen Guds Ande, Ruach.
Vi är fästa vid våra favoritbegrepp, såklart. Bibeln
könar trots det inte Gud enligt snäv modell, utan använder oftare än noterat
både neutrala och feminina beskrivningar, definitivt
inte enbart maskulina begrepp. Men de har getts sanningsmonopol av männen
för att bereda rum för män
och hålla kvinnor underställda, i ett pinsamt cirkelresonemang där män ska
ha den uppgiften som liknar Gud som givare, medan kvinnan ska vara den tigande mänskliga mottaga-

ren av Gud och mannen.
Vi behöver ändå inte läsa
långt i Skriften för att konstatera att Gud också beskrivs med kvinnliga attribut, kvinnan med gudomliga attribut, till exempel
kvinnan som en ”hjälp till
mannen” i skapelseberättelsen används också om
Gud själv och om Messias.
Så Herren som föder, lyfter
upp i famnen som en moder, skriar som en födande
kvinna över hycklare och Jesus som kallar sig själv för
hönsmodern som samlar sina kycklingar under vingarna, har för länge sedan övergivit de traditionella mansrollerna och kvinnorollerna.
Den bibliska gudsbilden
är, minst sagt, åtminstone androgyn. Tydligast är
dock att beskriva gudsbilden transkönad, då det inte går att identifiera gudomlig helhet via ett absolut givet kön. Paulus är också på
samma linje, då han gestaltar
att vi i Kristus ”icke är man
och kvinna” utan alla är ett.

Monika Pensar
teol.kand.

Billy Graham hade inflytande
TILLBAKABLICK. President George Bush kallade
honom Amerikas pastor.
Han blev också kallad den
protestantiska påven.
Evangelisten Billy Graham
hade ett politiskt inflytande.
TEXT: JOHAN SANDBERG
– Han var en genuin person
som inte skydde några medel
att sprida det kristna budskapet. Han förde en kamp mot
Sovjet och han vann den. Det
är imponerande, säger Olav S
Melin som träffade Billy Graham två gånger.
Medan Melin var chefredaktör för Kyrkpressen reste han till Denver, i USA där
Billy Graham gjorde en av sina Crusade-kampanjer. Det
var innan kampanjen i Finland 1987.
– Jag satte mig på första raden under presskonferensen
och då jag fick ordet berättade jag vem jag var och varifrån jag kom. Han tände
på det eftersom han besökt
Finland 1954 medan han
smugglade biblar till Sovjet.
Jag följde med kampanjen i
Denver under en vecka.
Melin beskiver Graham
som en evangelist som poängterade det evangelikala
budskapet om vikten av det
personliga trosbeslutet och
att bära den personliga tron
med sig i vardagen.
– Från det är steget till
framgångsteologi kort.

Kyrkpressen rapporterade om Billy Grahams besök i
Helsingfors år 1987.
Under sin veckolånga
kampanj i Helsingfors 1987
samlade Graham sammanlagt 185 000 personer till
Olympiastadion i Helingfors. Det var startskottet till
det som idag kallas Helsinki Missio.
– Jag skrev då att han höll
samma tal som han hållit i
Denver förutom att han hade
bytt ut namnen på de amerikanska sponsorerna till finländska.
Melin tycker att man bugade för mycket för Graham
i Finland. Det gjorde till och
med kvällstidningarna.
Författaren till en av biografierna över Graham,
journalisten David Aikman
beskriver Graham som ödmjuk med enastående moral. Melin håller inte riktigt
med om att han var ödmjuk.
– Han var väldigt ameri-

kansk och hade sin roll och
sitt budskap klart för sig.
Men han träffade aldrig en
kvinna på tumanhand. Då
hade han sin fru eller någon annan med sig.
Billy Graham var rådgivare
till flera amerikanska presindenter med början från
Harry Truman.
– Han hade speciell betydelse för Ronald Reagan och
Richard Nixon. Senare sade han att han ångrar att han
påverkade Nixons efterträdare Gerald Ford att ge Nixon åtalseftergift till en följd
av Watergateskandalen.
Tack vare sina kontakter
till Reagan blev Billy Graham
också inbjuden till Sovjet Det
var i Moskva Melin träffade
honom andra gången.
– Det var då den ryska
kyrkan firade tusenårsjubileum 1988 i Kreml. Jag frå-

gade Graham hur det kändes att komma till landet dit
han smugglat biblar. De sovjetiska myndigheterna kände till vad han gjort. Han svarade: ”outgrundliga är Herrens vägar”.
Också det ryska folket
kände till Graham.
– Han skulle hålla ett möte
i en ortodox kyrka. Den var
proppfull redan två timmar
inne mötets början.
Enligt biografiförfattaren Aikman kritiserade
Dan Rather, nyhetsankare
på CBS, Graham för att han
accepterat en inbjdan till
en fredskonferens i Moskva 1982.
Den konferensen öppnade upp för Graham att bli inbjuden också till andra östblocksländer. Han kände på
sig att kommunismen höll
på att falla vilket den gjorde
1989. Rather medgav senare att han hade fel och Graham hade rätt, skriver Aikman i ett inlägg på Facebook.
På femtiotalet tackade Billy Graham nej till att kandidera i presidentvalet. Aikman berättar att en politisk
medelinsamlare lovat att
Graham har en miljon dollar på sitt bankkonto nästa
dag om han ställer upp.
– I dagens förgiftade politiska och kulturella atmosfär
är nåd och förlåtelse de mest
saknade offentliga dygderna
i USA. Vi amerikaner kommer att sakna Billy Grahams
exempel de närmaste åren,
avslutar Aikman.

NÄSTA VECKA får vi veta hur det är att växa upp
som barn till en präst.

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Påskresa
28.3–2.4

Den unge Billy Graham predikar i fängelset och inleder med orden:
– Vad roligt att så många av er har kommit ut ikväll...

Tel. 0400-88 4963, Terjärv

Tel. +46 390 41800

Behöver Ni utrymme för festen,
Kom så ordnar vi resten.

* Lunchbuﬀé vardagar kl. 10.30-14
* Pizza-meny vardagar från kl 15 fram �ll en �mme innan stängning
* 60 si�platser i restaurangen och 36 på terrassen
* Vi erbjuder också Ala cartemeny och privatbeställning vid behov.
Ring , så ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,
www.restaurang-marinas.ﬁ

Willy’s 650
Willy’s X6 (Nyhet)
Willy’s 4400
willys boats
Willy’s Combi(Nyhet)
www.willysboats.com
Tillverkning och försäljning
Willys Boats
Landola Hallen , Jakobstad Tel. 040 7536 359

