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ADRESSÄNDRING

”Varför är det en 
sådan obalans 
i indignationen 
över brott mot 
religionsfriheten 
i jämförelse med 
andra över-
tramp?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Människovärdet 
och rätten att tro

den pakistanske biskopen protesterar 
milt men bestämt när det är dags att 
ta ett foto till nyhetsartikeln.

”Please, jag ska åka tillbaka … ”
Resten är ett bråddjup av underför-

ståddheter som för oss i ett relativt re-
ligionslikgiltigt samhälle inte genast 

öppnar sig. Att en person i en känslig och utsatt si-
tuation, till exempel en konvertit eller asylsökan-
de, kan vara skygg för kameran är förståeligt. Men 
att en biskop i ett etablerat och erkänt kyrkosam-
fund i sitt land, unierad med den stora, världsvida 
anglikanska kyrkan, har en likadan ryggmärgs-
reflex, är ovant.

hos oss förutsätter vi att offentliga personer i och 
med sin position också gett avkall på en del av den 
privata sfär som tillkommer alla andra.

De kan förvänta sig att bli fotograferade när som 
helst, var som helst av vem som helst. Också det är 
etiskt betänkligt, för även en minister eller under-
hållningsartist har rätt till ett privatliv. Men för bi-
skop Samuels handlar det inte om eventuella buck-
lor i den offentliga bilden. Det handlar om ett reellt 
hot mot hans liv, hans familj, hans församlingsbor. 
Forskningsinstitutet World Watch listar Pakistan som 
ett av de länder där förtrycket mot religiösa minori-
teter, som de kristna, kallas extrem förföljelse. Den 
yttrar sig på alla områden institutet monitorerar: pri-
vatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som med-
borgare och kyrkolivet.  

Vid sidan av dem följer organisationen också med 
förekomsten av våld och poängsätter slutligen allt 
i en skala som rankar de värsta länderna.

Listan toppas av Nordkorea (93,9) men redan på 
femte plats finns Pakistan, med 86,5 poäng.

biskopen behöver inga poänglistor för att känna till 
farorna. Han vet att han, och många andra pakis-
tanier, saknar skydd för den vrede som kan blossa 
upp av ingenting och riktas mot enskilda indivi-
der – som har få chanser att klara sig ut ur hatvå-
gen med livet i behåll.Vardagen är våld. Däremel-
lan varvas den av misstänk-
samhet och förnedring. I våra 
sammanhang nagelfars både 
jobbannonser och anställ-
ningsförfaranden. I Pakistan 
är det okej att annonsera ut 
de smutsigaste jobben med 
religiös varningsetikett: ”en-
dast för kristna” = dåligt jobb.

religiös diskriminering för-
siggår över hela världen. Men 
den är fortsättningsvis en svår 
bit för världssamfundet. Var-
för är det en sådan obalans i indignationen över 
brott mot religionsfriheten i jämförelse med an-
dra övertramp mot de mänskliga rättigheterna? 
Kanske på grund av att det i de ”upplysta” länder-
na finns en underförstådd tanke om att religion är 
något som så småningom går över och försvinner 
och att det är bäst så. Det är ett felslut. Rätten att 
tro, utöva sin tro, byta tro eller inte tro alls är en 
grundläggande mänsklig rättighet som inte får säl-
jas ut som mindre värd än de andra rättigheterna 
i arbetet för en bättre värld.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Vi vet 
inte alltid 
bäst

Andreas Elfving har ”en komplicerad 
finlandssvensk historia”. Han är född 
i Ekenäs och flyttade som ettåring till 
Grankulla. När han var sex år flytta-
de hans familj till Vasa, där han växte 
upp och studerade. Numera bor han i 
Ingå och jobbar på Sfp:s partikansli i 
Helsingfors. 

– Jag känner mig hemma lite över-
allt! Jag har vuxit in i samhället i Ingå, 
men när jag åker till Österbotten känns 
det också som hemma.

Flyttarna berodde på att Elfving är 
son till en präst i Metodistkyrkan, och 
familjen flyttade efter pappas jobb.

– Det var ett tydligt sammanhang, 
en tydlig identitet. Församlingen var på 
sätt och vis lite av ett familjeföretag, al-
la var involverade. Mamma är musik-
lärare och har alltid spelat och sjungit i 
kyrkan. Och den kyrkliga miljön kän-
des inte trång i Vasa, där många var ak-
tiva i olika församlingar.

Vi kan växa som kristna!
Liksom Andreas Elfving känner sig hem-
ma i Svenska folkpartiet – ett liberalt, 
nordiskt folkparti med högt till tak – 
känner han sig hemma i en kyrka som 
slagit fast att den inte behöver ha rätt i 
alla frågor.

– Den metodistiska tanken har varit 
att vi vet att vi inte alltid har rätt. Meto-
dister har varit aktiva i olika ekumenis-
ka sammanhang, brobryggare och ac-
cepterade i de flesta läger. Kyrkan har 
haft ett samhällsengagemang och en vil-

ja att se ut över de egna sammanhangen.
Han gillar också den tydliga struktu-

ren, där församlingarna inte är helt fri-
stående. Det finns en utomstående in-
syn som garanterar att ingen svävar iväg.

– Och vi har ju en biskop, så det är 
ganska traditionellt och välorganiserat. 
Metodisternas organiserade arbetssätt 
gav upphov till namnet, som ursprung-
ligen var ett öknamn.

Metodistkyrkan har numera fullkom-
lig gemenskap med den lutherska kyr-
kan. Det betyder till exempel att en präst 
i Metodistkyrkan också kan vara präst i 
den lutherska.

Men när samarbetsavtalet förhand-
lades fram märktes också olikheterna.

– För lutheranerna finns det – om man 
hårddrar det – inget efter dopet och kon-
firmationen. Men för metodisterna finns 
tanken om helgelse, att man hela tiden 
utvecklas, aldrig stannar upp.

I prästvigningen, där man använder 
samma formulär som man använt se-
dan 1700-talet, får prästen frågan: ”Tror 
du att du kommer att bli fullkomlig i 
kärlek under din livstid?”

– Och då ska man svara ja. Man strä-
var hela tiden vidare. Jag tycker tan-
ken är ganska fin. Vi accepterar inte att 
vi inte skulle kunna växa som kristna. 
Jag kan lära mig mer, jag kan bli bättre.

Besviken på maktmissbruk
Andreas Elfving har inte varit rebellisk 
i relation till sin trosbakgrund. Han har 
respekterat den genuina tro han sett hos 

sina föräldrar och själv valt att vara ak-
tiv i samma kyrka.

Men när det för några år sedan kom 
fram att det förekommit sexuella över-
grepp mot pojkar inom Metodistkyr-
kan tog han det hårt.

– Det skar hårt i mig, framför allt det 
att jag kände att det fanns folk som vis-
ste eller anade vad som pågick och in-
te reagerade på rätt sätt. Jag har alltid 
tänkt att fördelen med en institution, ett 
system, är att det inte ska vara möjligt 
för en person att missbruka sin makt. 
Men om det blir så att systemet möjlig-
gör att man skyfflar saker under mat-
tan, då känns det fel.

Det har kanske tärt ännu hårdare på 
honom för att han trodde så hårt på sin 
kyrka.

För Andreas Elfving, politisk sekreterare i Sfp, har Me-
todistkyrkan varit en institution han trott jättehårt på 
och blivit gruvligt besviken på. Liksom lutherska kyrkan 
kämpar hans samfund med polarisering och splittring. 
Medicinen? Ödmjukhet.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: ANDREAS ELFVING
”Jag tror ju att kyrkan ska vara ett, 
och nu märker jag att det kan vi 
ändå inte.”
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800 skrev på för en mer human flyktingpolitik
Upprop. Sammanlagt 812 
personer sällade sig till 
Borgå stifts påskupprop för 
att inför påsken visa solida-
ritet med lidande människor 
och särskilt uppmärksamma 
de flyktingar som kommit till 
Finland de senaste åren.

– Jag är inte förvånad, 
men glad över hur snabbt 
det började samlas namn, 
säger Tomas Ray som är 
stiftssekreterare för mission 

och internationellt arbete.
– Vi förstod att det var ett 

angeläget ärende, människ-
or ville gärna skriva på.

Uppropet ifrågasätter och 
efterlyser förändring i hur 
de finländska myndigheter-
na agerar mot människor 
som är i behov av säkerhet 
och skydd mot förföljelser. 
Önskemålet är en humana-
re flyktingpolitik; Borgå stift 
efterlyser återinförandet av 

uppehållstillstånd av huma-
nitära skäl samt möjligheten 
för privatpersoner eller grup-
per att kunna bära ekono-
miskt ansvar för en flykting.

Påskuppropet samla-
de namn bland annat på Fa-
cebook. Många av stiftets 
präster och andra försam-
lingsanställda och -med-
lemmar finns med på listan, 
även namn som Astrid Thors 
och Ulla-Maj Wideroos.

Uppropet och namnlis-
tan förs nu vidare inom både 
kyrkliga och politiska kretsar. 
Biskopen ska delge de övri-
ga biskoparna när de sam-
las för överläggning. Ray be-
rättar att han också skickat 
namnlistan till finlandssven-
ska riksdagsledamöter.

– Ett par har redan hört av 
sig och tackat för initiativet. 
Tillsammans kan vi åstad-
komma mera än var för sig.

– Jag tänkte att allt är så välordnat, 
att inget farligt, inget hemskt någonsin 
kan hända där. Jag började fråga vad det 
är för idé med institutionen om den in-
te fungerar.

Han uppskattar att kyrkan tagit itu 
med det som hänt och bett om ursäkt, 
även om den gjorde det sent.

– Men för mig själv ledde det till en 
kris som gjorde att jag ifrågasatte mitt 
engagemang.

Hotas av splittring
Metodistkyrkan står – liksom den luth-
erska – också inför andra utmaningar. 
Frågan om samkönat partnerskap ho-
tar att splittra den världsvida Metodist-
gemenskapen. Den liberala falangen i 
USA vill driva igenom beslut som gräs-

andreas elfving 
är metodist, 
och när han 
växte upp vad 
den identiteten 
mycket viktig för 
honom. – Idag 
känner jag mig 
lika hemma i 
andra samman-
hang.

ANDREAS ELFVING

POLITISK SEKRETERARE OCH 
INTERNATIONELL SEKRETERARE I 
SVENSKA FOLKPARTIET.

FAMILJ: FRU OCH TRE BARN. BOR I 
INGÅ.

INTRESSERAR SIG SÄRSKILT FÖR 
AMERIKANSK POLITIK. HAR MÅNGA 
POLITISKA KONTAKTER I USA TACK 
VARE SITT ENGAGEMANG I METO-
DISTKYRKAN.

rötterna har svårt för, för att inte tala 
om kyrkorna i Afrika.

– Jag tror ju att kyrkan ska vara ett, 
och nu märker jag att det kan vi ändå 
inte. När vi i väst vet så mycket bätt-
re så måste vi få vår vilja igenom nu, 
och inte om tjugo år då de andra kan-
ske är mogna. Och får vi inte det, då 
får det vara.

Han efterlyser ödmjukhet, en vilja 
att vänta.

– Jag förstår att det absolut inte är 
lätt. Men jag tror ändå att det är vägen 
fram i en global organisation, för vi ser 
ju hur samhället ser ut och vart det är 
på väg. Det är inte klokt att söka en för-
ändring som inte är förankrad.

Som politisk sekreterare i Sfp har An-
dreas Elfving haft stor nytta av det han 

lärt sig i kyrkliga sammanhang.
– Det är ju ganska liknande organi-

sationer. Man talar, försöker övertyga, 
säga sanningen så att andra ska ta den 
till sig. Också Metodistkyrkans organi-
sation påminner mycket om organisa-
tionen inom politiken.

Metodistkyrkans generalkonferens 
arrangeras vart fjärde år i USA, med-
vetet alltid samma år som president-
valet. Där har han representerat Fin-
land och fått träffa metodister från oli-
ka håll i världen.

– Svenskfinlands utmaningar, som 
ibland verkar större än livet, får ett nytt 
perspektiv när man umgås med männ-
iskor som medlat i konflikter i Afrika 
eller förlorat barn till malaria.
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Mäkinen delar 
ut utmärkelser
Ärkebiskop Kari Mäkinen 
har beviljat Sankt Henriks-
korset till rättsodontolog 
Helena Ranta och Luther-
ska världsförbundets ge-
neralsekreterare Mar-
tin Junge, och Mikael Agri-
colakorset till kompositör, 

kapellmästare och obo-
ist Kari Tikka. Ärkebis-
kopen delar ut utmär-
kelserna senare under 
våren.

Helena Ranta får utmär-
kelsen för humanitära in-
satser utomlands. Hon har 
bland annat varit med om 
att utveckla ett system för 
att identifiera lik.

Ranta var 
med och identi-
fierade offer för 
Estoniaolyckan, 

har lett och va-
rit medlem i rättsodonto-
logiska grupper i bland an-
nat Bosnien-Hercegovina, 
Kosovo och efter tsuna-
min i Thailand. Hon vittna-
de också i rättegången mot 

Slobodan Milošević. Ranta 
har betonat att identifie-
ring av lik är en människo-
rättsfråga.

Lutherska världsför-
bundets generalsekrete-
rare Martin Junge får ut-
märkelsen för ekumenis-
ka förtjänster. Junge var 
på 1990-talet ledare för 
evangelisk-lutherska kyr-

kan i Chile där han lycka-
des ge den lutherska kyr-
kan en etablerad ställning. 
Junges mandat som gene-
ralsekreterare för Luther-
ska världsförbundet pågår 
till 2024.

Kompositören, kapell-
mästaren och oboisten Ka-
ri Tikka får utmärkelse för 
sin breda produktion som 

kompositör med verk som 
ofta har sin grund i religi-
ösa kontexter. Tikka har 
komponerat bland an-
nat operorna Frieda, Luth-
er och Rakkaus on väkevä 
kuin kuolema (Kärleken är 
stark som döden). Han har 
också komponerat ora-
toriet Tuhlaajapoika (Den 
förlorade sonen).

KYRKA BELÖNING

– Min vision är hundra kyrkor innan 
jag slutar. Nu är vi uppe i 82.

Det är en av de få gånger under sam-
talet som biskop John Samuels allvar-
samma ansikte spricker upp i ett le-
ende.

Han är biskop för Faisalabads stift 
i Punjabprovinsen i Pakistan. Hans 
kyrka är en ovanlig gemenskap som 
består av fyra protestantiska kyrkor: 
anglikaner, metodister, presbyteria-
ner och lutheraner. Anglikanerna ut-
gör stommen i gemenskapen, som är 
en så kallad unierad kyrka inom den 

Hoppas för sitt folk i Pakistan
ständiga hot mot de kristna i Pakistan gör att också biskop John Samuel vänligt avböjer att få sitt ansikte publicerat, trots hans officiella ställning i det lokala kyrkosamfundet.

När arbetsgiva-
re annonserar ut 
ett jobb ”för en 
kristen” betyder 
det att jobbet är 
ett av de lägsta 
man kan få.
Biskop John 
Samuel

PAKISTAN. Biskop John Samuels kyrka 
är trängd och kringskuren. Hoten mot 
medlemmarna är dagliga, konkreta 
– och dödliga. Men han tror, hoppas 
och bygger kyrkor som ska stå kvar när 
han går.

TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM

världsvida anglikanska kyrkan.
– Det har sin historia i det brittiska 

styret, säger biskop Samuel. Han inty-
gar att samarbetat fungerar bra mellan 
de olika trosinriktningarna.

Alltid hotade i vardagen
Däremot är dödshoten över de krist-
na i Pakistan en ständig realitet. Biskop 
Samuel räknar upp en lång rad attack-
er mot församlingar – också i hans eget 
stift har flera mist livet, när försam-
lingsbor utsatts för bomber, skottloss-
ning eller knivhuggningar.

– År 2009 attackerades två kristna 
kolonier av en mobb i staden Gojra. Nio 
personer brändes levande. De kristnas 
hem brändes ner. Det här hände på mitt 
eget område, säger biskopen.

Det vanliga mönstret är att väcka 
folkmassornas raseri mot de kristna 
genom att anklaga dem eller någon i 
kollektivet för att ha hädat profeten. 
När känslorna väl har satts i brand 
behövs inga bevis eller rättegångar – 
och  följderna för de anklagade är våld-
samma. Pakistans hädelselagar till-
hör de strängaste i världen. Trots att 

ingen har dömts officiellt enligt dem 
har många mist livet därför att de an-
vänds av krafter på lokalplanet. En-
ligt biskop Samuel är myndigheterna 
maktlösa, och rentav rädda, för att göra 
något åt hädelselagarna. De våldsam-
ma krafterna i samhället utmanar och 
skrämmer också landets ledning. År 
2011 sköts ministern för minoritetsfrå-
gor, Shahbaz Bhatti, av sin egen liv-
vakt för att han misshagat talebanrö-
relsen genom att tala för att avskaffa 
hädelselagarna.

– Men vi är starka i tron, säger bi-
skop Samuel.

Han berättar att församlingarna har 
en egen grupp unga, som fungerar som 
en slags säkerhetsvakter för medlem-
marna under gudstjänster och sam-
mankomster. De har lyckats avvärja 
attacker och förhindra att många mist 
livet.

Vill höja livsstandarden
För biskop John Samuel är det viktigt 
att arbeta för att höja både levnads-  
och kunskapsnivån bland de kristna.

– Största delen av vårt folk jobbar 

som gatusopare. När arbetsgivare an-
nonserar lediga jobb skriver de ut ”det 
här är för en kristen” och det betyder att 
det är ett av de lägsta jobb man kan få.

År 1972 nationaliserades alla kristna 
skolor och sattes under statlig övervak-
ning. Många skolor stängdes och per-
sonalen utnämns av regeringen.

– Vi måste få våra skolor öppnade 
igen, för utbildning är lösningen på vå-
ra problem, säger Samuel.

Han talar också varmt för praktisk 
undervisning på gräsrotsnivå – till ex-
empel att ge kvinnor arbete genom att 
lära dem sy eller lära sig att använda 
en dator.

Vad är det som fick dig att bestämma dig 
för att vara kristen?
– Min familj har varit kristen i tre, fyra 
generationer. Min mor och far var ock-
så kristna. De hade ingen utbildning, 
var mycket enkla och fattiga männ-
iskor. Men deras tro var stark. De ha-
de mist två barn, bara min syster hade 
överlevt. När jag föddes presenterade 
de mig som en gåva till Gud, från min 
allra första levnadsdag. 
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Hautala 
kandidat  
i Uleåborg
Rektorn för Raudaskylän 
Kristillinen Opisto, TL Juk-
ka Hautala (f. 1968) har 
ställts upp som kandidat 
i biskopsvalet i Uleåborgs 
stift. Valmansföreningen 

lämnade in sina dokument 
till domkapitlet i Uleåborg 
den 26 mars.

Jukka Hautala vigdes 
till präst 1996. Han avla-
de teologie licentiatex-
amen 2008. Åren 2011–
2017 har Hautala varit ord-
förande för väckelserörel-
sen Herättäjä-Yhdistys. 
Sedan 2004 är han rektor 

för Raudaskylän Kristilli-
nen Opisto i Ylivieska. Han 
är också kyrkomötesom-
bud för Uleåborgs stift.

Kandidatnominering-
en i biskopsvalet i Uleå-
borgs stift inleddes 21.3 
och avslutas 21.5 klockan 
16. Också Kyrkostyrelsens 
kanslichef Jukka Keskitalo 
ställer upp i valet.

Huovinen förrättade dopet
President Sauli Niinistös och presidentfru Jenni Hau-
kios son döptes i lördags i presidentens tjänstebostad 
Talludden av biskop emeritus Eero Huovinen. Pojken 
ska heta Aaro Veli Väinämö Niinistö.

”Namnet Aaro är förknippat med många traditioner. 
Man kan till exempel komma att tänka på Aaro Hel-
laakoski”, säger Niinistö i en intervju för tidningen Ilta-
Sanomat. (Aaro Hellaakoski är en finsk poet.)

Presidentparets son föddes den 2 februari.

”Just nu är predi-
kan i kris.”
Miikka Ruokanen, 
professor i dogmatik, 
i Tuomasmessu-tid-
ningen, som utkommer 
för att fira den 30-åri-
ga finska Tomasmäs-
san. Han menar att 
predikan är prästens 
svåraste uppgift.

DOP PRESIDENTBABY KRITIK PREDIKAN BISKOPSVAL INTRESSE

METOO.– Vi sviker vårt 
uppdrag som kyrka om vi 
inte är beredda att lyssna 
till de här obehagliga be-
rättelserna som handlar 
om maktmissbruk och 
sexualitet.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

Sedan 1990 har Inger Lise 
Olsen jobbat i Svenska kyr-
kan med frågor som rör makt, 
kön och jämställdhet. För 20 
år sedan började kyrkan ar-
beta mer aktivt med att fö-
rebygga och bemöta sexuel-
la övergrepp och gränsöver-
skridanden som sker i kyrk-
liga miljöer.

– Vi började med att bryta 
tystnaden om sexuella över-
grepp. I slutet av 90-talet ta-
lade man inte så mycket om 
att sådant förekom.

Målet var också att bygga 
nätverk och sprida kunskap i 
alla stift. I arbetet ingår bland 
annat förebyggande arbete 
och utbildning för dem som 
leder barn och ungdomar. 
Satsningen började med en 
motion från kyrkomötet och 
Inger Lise Olsen tror det är 
viktigt att arbetet hela tiden 
haft stöd ovanifrån.

Kyrkan är inte annorlunda
– Det har skett en föränd-
ring. Nu när vi vet att det 
här sker, vad vill vi tänka 
på? Vi vet att där människ-
or möts finns det alltid risk 
att någon, som kanske har 
makt, utnyttjar samman-
hanget för egna sexuella be-
hov. Det sker inom skolan, 
inom vården, inom scout-
rörelsen, inom idrotten och 
det sker inom kyrkan, säger 
Inger Lise Olsen.

Kyrkan är precis som alla 
andra sammanhang och ar-
betsplatser, tror hon, men 
med en självbild som säger 
att vi är lite bättre. En sak 
som kan vara särskilt pro-
blematisk för kyrkan är ifall 
teologin och tanken om för-
låtelsen missbrukas och le-
der till att upplevelser baga-
telliseras. Riktlinjerna säger 
att kyrkan ska stå på den ut-
sattas sida.

– Men strukturer, riktlin-
jer och telefonnummer kan 

inte rå på den kultur som 
ännu säger ”det är väl in-
te så farligt”, en kultur som 
är präglad av tystnad, räds-
la, skuld och skam. Det är 
de kulturella uttrycken för 
synen på kvinnor och makt 
och sexualitet som vi mås-
te jobba med, och så ska vi 
dessutom ha etiska riktlin-
jer.

#vardeljus
I höstas samlade uppropet 
#vardeljus, en av 65 svens-
ka uppföljare på #metoo, 
underteckningar av 1 386 
anställda kvinnor i Svens-
ka kyrkan och 300 berät-
telser från den egna verk-
samheten.

– Jag är inte chockerad 
över innehållet, tyvärr, för 
jag har hört så många av de 
berättelserna under 20 år. 
Men jag sörjer ju att det är 
så många. Och nu har vi ba-

ra pratat om kvinnorna. Jag 
vet att det också finns män 
och pojkar som har berät-
telser om sexuella över-
grepp i kyrkliga miljöer, 
säger Inger Lise Olsen.

Uppropet har ändå gett 
arbetet en skjuts framåt: bi-
skoparna har reagerat, ut-
bildning och fortbildning 
har intensifierats.

Berättelserna som kom-
mer ut är besvärande för 
kyrkans självbild, men Ing-
er Lise Olsen betonar att det 

svåraste inte är ifall kvälls-
pressen skriver om det, ut-
an att det fått hända.

Vad kan kyrkan i Finland lära 
sig av det som gjorts i Sverige?
– Det första är att vi var li-
te rädda för att det skulle 
komma in falska anklagel-
ser i början, men vi har haft 
väldigt få. Det andra är att de 
som delar sin berättelse med 
oss säger två saker: Det vik-
tigaste har varit att bli trodd 
och det andra har varit att få 
hjälp att placera skulden – 
”det är inte ditt fel”. Och då 
tänker jag att det viktigaste 
vi kan göra som kyrka är att 
lyssna till berättelserna, lyss-
na och söka kunskap.

Seminariet ”Sexuella trakasserier i 
religiösa samfund”, 14.4 kl. 12 i Hel-
singfors domkyrkas krypta. Anm. 
till omakokemukseni@gmail.com 
senast 13.4.

Kyrkan måste 
lyssna på de utsatta

på lördag besöker Inger Lise Olsen Helsingfors och medverkar i ett seminarium om sexuella 
trakasserier i religiösa samfund. Arrangör är bland annat arbetsgruppen #sanningenbefriar. 
FOTO: PRIVAT

”Riktlinjer kan  
inte rå på en kultur 
präglad av tystnad, 
rädsla, skuld och 
skam.”
Inger Lise Olsen

John Vikström
Hemma i livet
– Tankar om livsmening och hälsa

Vad är viktigt i livet? Ärkebiskop 
emeritus John Vikström bjuder in till 
ett samtal kring hälsa, sjukdom och 
livsmening. Hälsa handlar inte enbart 
om fysiskt välmående, utan den har 
också en psykologisk, social och andlig 
dimension. Och viktigare än något an-
nat är livsinställningen. Ser vi mening i 
livet och vardagen? 
48 sidor. Inb. Fontana Media 21,-      

John Vikström

Hemma
i livet

 Tankar om  
livsmening och hälsa

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

Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

NYHET!

Kunde man tänka sig ett lite barm-
härtigare hälsobegrepp … En syn på 
hälsa som skulle ge oss möjlighet att 
både känna och säga att vi är ganska 
friska, fast det kan värka lite här och 
var och fast vi ibland slarvar lite med 
maten och konditionsträningen. 

”
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Liten, stor bön 
”Herre Je-
sus Kris-
tus, Guds 
son, förbar-
ma dig över 
mig.” Så ly-
der Jesus-
bönen, den 
bön jag bru-
kar be när jag är tom i 
huvudet, trött eller när 
mina tankar snurrar så 
snabbt att de behöver 
bromsas.

Per-Olof Sjögren ut-
kom år 1966 med en bok 
om bönen, och nu kom-
mer boken Jesusbönen 
ut på nytt på förlaget Ar-
tos.

När det gäller den här 
boken känns det välmo-
tiverat. Sjögren var på 
sin tid en andlig ledarge-
stalt inom Svenska kyr-
kan. Han skriver inte sär-
skilt tillgängligt (och är 
inte alls underhållande), 
men han säger viktiga, 
livsnödvändiga saker.

Han redogör för bö-
nens historia och syfte, 
han skriver om hur man 
kan använda den, men 
framför allt för han fram 
vad den kan betyda för 
bedjaren. Det är här jag 
stannar upp och över-
väldigas över hur stor en 
böns sprängkraft kan va-
ra – och då handlar det 
inte bara om bön utan 
om ett sätt att leva sitt 
liv, om att andas tro.

Jag inser att jag ber Je-
susbönen men att jag 
gör det drömmande, 
halvhjärtat, vekt.

Jag inser att jag inte 
förstått sådant jag trod-
de att jag förstod.

För Sjögren är Jesus-
bönen en sorts univer-
salmedicin mot inte ba-
ra det som är ont utan 
också mot de egna vill-
farelserna. ”… det är inte 
endast mina direkt on-
da tankar och begär som 
ska tiga utan också så-
dana tankar som jag 
producerar i bästa väl-
mening, till exempel min 
uppfattning om Jesus, 
min tolkning av Jesu ord, 
ja, till och med min tro 
på honom.”

Det här är en bok att 
läsa långsamt, om och 
om igen. Den känns an-
språksfull, till och med 
sträng, men ibland be-
höver man stränghet.

 ¶ SOFIA TORVAldS

PRESENTATION

Bli provocerad, det är bra
BOK

Denna framtid är vår. 
Astra 100 år-antologi

Förlag: Förlaget 2018

Denna framtid är vår är en 
jubileumsantologi utgiven 
för att fira den 100-åriga fe-
ministiska tidskriften Ast-
ra. Den innehåller texter och 

bilder av ”några av Svensk-
finlands främsta feminister”, 
som det står på bakpärmen.

Jag gillar kombinationen 
av text och bild. Det är sällan 
illustratörer får vara med på 
samma villkor som skriben-
terna, och den här gången 
tycker jag dessutom att de 
bidrar till diversiteten på ett 
viktigt sätt. Det är nämligen 
just mångfalden av åsikter 
och perspektiv som är den 
här bokens styrka. Många 
gånger kände jag att jag ha-
de lättare att närma mig bil-

derna än texterna, och ett 
av de bidrag som talade 
starkast till just mig var Nina 
Grönlunds verk ”Maskulini-
teter som gråter”.

När feminister kommu-
nicerar om feminism för de 
fram väldigt olika saker. An-
tologins texter är ofta djupt 
personliga och lyfter fram 
smärtpunkter som av olika 
skäl blivit avgörande för just 
den skribenten/konstnären. 
Ibland är det mina smärt-
punkter, ibland delvis mina 
smärtpunkter, ibland inte alls 

mina. Det finns somt som 
jag, också feminist, ställer 
mig djupt oförstående till.

Ändå märker jag att den 
här antologin på många sätt 
öppnade mina ögon. Jag 
upptäckte mönster som jag 
inte sett förr, jag såg sådant 
som ingen skrivit om just 
nu men som jag kände igen 
i mitt eget liv efter läsning-
en av andras texter. Där-
för rekommenderar jag bo-
ken varmt för alla som frågar 
sig vad det här med patriar-
katets förtryck nu till exem-

pel kunde betyda. Ni kom-
mer säkert att bli provoce-
rade, men det är bra.

På grund av mina egna 
personliga upplevelser in-
tresserade jag mig särskilt 
för texter som handlade om 
barn: hur det är att ha barn, 
bristen på barn, längtan ef-
ter barn. Det här är inte en 
bok som erbjuder några lös-
ningar eller svar, men den 
erbjuder synvinklar, och det 
är för det mesta intressan-
tare än svaren.

 ¶ SOFIA TORVAldS

Han har 
gjort resor i 
apostlarnas 
fotspår

från sin soffa har Åke Lillas 
koll på kyrkan och Stora 
bron i Nykarleby. 

Han har koll på kyrkan. Från hemmet 
på Seminariegatan har han enaståen-
de utsikt över Nykarleby kyrka. Det 
är ändå inte där Åke Lillas tjänstgjort. 
Han gick i pension som kyrkoherde i 
Vörå. Det påminner han också om un-
der samtalets gång.

Men Lillas har också koll på kyrko-
historia. Han är fascinerad av platser 
där de tidiga kristna verkat och av spå-
ren av dem. Vanligtvis i form av  kyr-
kobyggnader. Sedan 1977 då Åke och 
Ann-Lis Lillas reste till Israel första 
gången har de regelbundet gjort re-
sor till länder där de första kristna levt.

– Det har blivit totalt ett tjugotal re-
sor, kanske flera. Vi har rest åtta gång-
er till Israel, fyra gånger till Turkiet, två 
till Italien och Grekland. Vi har också 
rest till öarna i Medelhavet. Elva gång-
er har vi lett gruppresor med samman-
lagt över 300 deltagare. Vi leder inga 
grupper längre utan numera reser vi 
med ett annat par.

Utgående från resorna har Åke Lil-
las gett ut två böcker som han kall-
lar andaktsböcker, varav den senaste 
I apostlarnas fotspår utkom under pås-
ken. Den första boken På Bibelns vägar 
utkom 2006, bägge på Slef-Media.

– Kärnan är femton andakter med 
anknytning till de bibliska platserna där 
Jesus, lärjungarna och de första krist-
na verkat. I andakterna utgår jag från 
någon faktauppgift från platsen. I bo-
ken ingår ett sextiotal bilder, säger han.

Mest bibliska efter Israel
Den förra boken handlade om Israel. 
Den färska boken handlar mera om 
Turkiet. Den rör sig i Apostlagärning-

ANDAKTSBOK. De bibliska platserna och deras historia 
fascinerar Åke Lillas. Tillsammans med hustrun har han 
gjort över tjugo resor till Israel, Turkiet och andra länder 
för att söka spår efter tidig kristenhet. 

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

arnas och i brevens tidevarv. 
–  Turkiet är det mest biliska landet 

efter Israel. Orterna för Uppenbarel-
sebokens sju församlingar låg alla där. 
Paulus missionsresor gick alla genom 
Turkiet och många av församlingarna 
som han skrev brev till låg också där. 
Kristendomen har varit  mycket fram-
trädande i Turkiet men i dag är det näs-
tan inget kvar av den. 

Lillas säger att de bibliska berättel-
serna blir mera verkliga när man be-
söker platsen. 

– När man läser om dem i Bibeln ska-
par man en egen bild av platserna, men 
när man besöker dem på ort och stäl-
le förankras de i verkligheten. Jag vill 
förmedla att det Bibeln berättar om in-
te är taget ur luften utan att det verk-
ligen har hänt.

Han hoppas att de som besökt nå-
gon av platserna genom böckerna ska 
uppleva en igenkännandets glädje och 
att de som aldrig vart där ska få en in-
sikt om platsen. 

– Det som finns kvar av den tidi-
ga kristendomen lyfts inte fram i dag. 
Många platser ligger inte lättillgängli-
ga, utan vi har fått köra över hundra 
kilometer för att ta oss dit. Och då har 
det kanske bara varit  ruinerna av en 
kyrka kvar ett se. 

Spännande platser
Som de platser han fascineras mest av 
nämner Lillas Nicea, som heter Iznik 
i dag, Istanbul och Assuan i Egypten.

–  Det finns ingen biblisk koppling till 
Assuan men nog kyrkohistorisk. När 
kristendomen förklarades som den en-
da godkända religionen i romarriket av 

Teodosius den store år 380 skulle det bli 
slut med alla hednagudstjänster. Men i 
Assuan fortsatte Isiskulten i Philetemp-
let ändå till 500-talet. Då högg man in 
kors i templets pelare, byggde ett altare 
och gjorde om det  till en kristen kyrka.

När dammarna i Assuan byggdes på  
1900-talet  kom templet  att tidvis ham-
na helt under vattnet. Då beslöt UNES-
CO att templet skulle flyttas. Man för-
dämde holmen, sågade templet i styck-
en och byggde upp det på en närbelä-
gen holme. 

–  En annan spännande plats är Nicea. 
Efter att Konstantin den store år 313 er-
känt kristendomen som en religion vid 
sidan av alla andra upphörde förföljel-
serna. I östra Medelhavsområdet hade 
då en rörelse, arianismen spridit sig. Den 
leddes av Arius som menade att Jesus 
var en perfekt människa, en god lärare 
och ett föredöme. Men han var inte Gud. 

Det såg Konstantin som en fara för 
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Vackert böljande debut
BOK

Jaga vatten

Författare: Ellen Ström-
berg
Förlag: Schildts & Söder-
ströms 2018

Jaga vatten är en roman om 
en flickuppväxt i ett Öst-
erbotten där bönehusen 
står tätt. Ändå blir den ald-
rig en uppgörelse med bö-
nehusen, de används bara 
som en fond för huvudper-
sonens stundvis hetsiga ut-
forskande av den egna sex-
ualiteten. Bara i Jakobstads-
trakten kan det här hända, 
tänker jag när jag förgä-
ves försökt föreställa mig 
Strömbergs scener med ex-
empelvis Johanneskyrkan i 
Helsingfors som fond. Det 
säger något om platsen i ro-
manen att kopplingen sex 
och utsikt mot bönehu-
set blir en studie i utmaning 
och provokation. På en an-
nan plats skulle bönehuset 
ha varit mer av en byggnad i 
mängden.

Ellen Strömbergs roman 
berättas i korta nedslag 
som böljar fram och tillba-
ka över ett flickliv, ett ungt 
kvinnoliv. Det är barndom 
hos morföräldrar, studieliv, 
tonårstid och vuxenblivan-
de om vartannat. Det hade 
kunnat bli en salig bland-
ning, men Strömberg har 
en imponerande förmåga 
att skapa struktur i böljan-
det så att läsaren småning-
om urskiljer en tydlig rörelse 
framåt och börjar ana hur 
en tematik knyts ihop med 
en annan.

Huvudpersonen Rakel 
växer som sagt upp om-
given av bönehus, i en fa-

milj som gli-
der isär och 
med en mor 
som försvin-
ner frivilligt. 
Hon och bäs-
tisen Hanna 
hänger ihop 
genom barn-

domslekar, tonårsangst och 
tidigt vuxenliv, skenbart all-
tid på varandras sida. Än-
då känns både uppdelning-
en av makt mellan dem och 
Rakels tillkämpade obrydd-
het inför uppdelningen 
smärtsam. 

Man skulle kunna tycka 
synd om Rakel, men man 
gör det sällan. Ellen Ström-
berg skriver nämligen fram 
Rakel med ett envist driv 
och en lika envis motvilja 
mot att snegla mot den eg-
na utsattheten. Också när 
hon avverkar Hannas av-
lagda pojkvänner som sö-
ker fysisk tröst hos henne 
känns det ofta som om det 
är hon som tar makten och 
vägrar låta sig utnyttjas.

Det är inte bara sexuali-
teten som gör Strömbergs 
text kroppslig. Den är också 
fylld av träffsäkra beskriv-
ningar av hur saker dof-
tar, känns, smakar. Aldrig i 
form av utbroderat bloms-
terspråk men ofta kärvt re-
alistiskt, ibland till och med 
äckligt – utan att kän-
nas utstuderat. Jaga vatten 
är en debutroman så väl-
skriven att jag flödar ige-
nom den och låter bilder-
na den skriver fram ström-
ma över mig. Efter att jag 
läst ut den plockar jag upp 
den och läser om enskil-
da sidor och låter de kor-
ta kapitlen stå för sig själva 
– det gör de nämligen ock-
så med beröm.

 ¶ ERIkA RönngåRd

ellen strömberg debuterar med en roman om flickor och 
maktkamp. FOTO: nICklAS MATTSOn

både riket och kristenheten. Han sam-
mankallade då till det första ekume-
niska konciliet år 325 i sitt sommarpa-
lats i Nicea. 

– Över trehundra biskopar från hela 
kristenheten diskuterade den här frå-
gan. Atanastasius hävdade där att om in-
te Jesus var Gud kan han inte ha försonat 
världen. Den ståndpunkten godkändes. 

Från det konciliet härstammar också 
den niceanska trosbekännelsen. I den 
nämns att Jesus är sann Gud och sann 
människa. 

På 500-talet byggde kejsaren Justini-
anus I kyrkan Hagia Sofia i Nicea. Han 

byggde också en mera känd kyrka med 
samma namn i Konstantinopel (Istan-
bul), Katarinaklostret i Sinai, Johannes-
basilkan i Efesus där Johannes är be-
graven och Födelsekyrkan i Betlehem. 

– I tusen år var Hagia Sofia i Istanbul 
världens största kyrka, tills 1626 då Pe-
terskyrkan i Rom byggdes. Samma år 
byggdes också Vörå kyrka.

På 1300-talet byggdes kyrkan i Ni-
cea om till moské efter att muslimerna 
kommit. På 1920-talet lät Atatürk ändra 
Hagia Sofia i Nicea till museum.

– Vi besökte Nicea 2011. Då hade 
byggnaden nyligen renoverats. Bara 

några månader senare blev den mos-
ké på nytt. 

Över 3000 kyrkor
Också Medelhavsöarna Cypern, Rho-
dos, Sicilien och Malta nämns i boken.

– På den lilla holmen Malta finns över 
300 kyrkor, en del av dem är stora ka-
tedraler.  Statistiskt sett är Malta det 
mest kyrksamma området i hela Euro-
pa. Där går folk också i kyrkan. Där led 
ju Paulus skeppsbrott på väg till Rom. 
I boken finns en bild på stranden han 
tog i land.

I sommar ska Åke Lillas föreläsa om 
vissa av platserna under ett seminari-
um på Evangeliföreingens årsfest i Ter-
järv. Platserna är Perge, Nicea, Assuan 
och Istanbul med Hagia Sofia.

Men före det ska Åke och Ann-Lis Lil-
las göra en ny resa. Den blir inte biblisk.

– Vi ska på blomsterresa till Hol-
land i mitten av april. 

”Kristendomen har varit mycket framträdande i  
Turkiet men idag är det nästan inget kvar av den.”

PÅ TVÄREN EMELIE WIKBLAD

En korg med vantar och hopp om medmänsklighet
Jag inser redan när spår-
vagnen kör iväg att vantar-
na ligger kvar på sätet. Li-

ka snabbt inser 
jag att vägen 
till nästa håll-
plats är grusig 
och blöt och 
att jag knap-
past skulle hin-

na springa dit.
Det är en världslig sak, 

som Karlsson på taket skul-
le säga, men de handsticka-
de vantarna var en gåva och 
det skulle gräma mig om jag 
inte försökte få tillbaka dem. 
Så ett par dagar senare tar 
jag den halvtimmeslånga 
omvägen via hittegodsbyrån. 

Egentligen finns det andra, 
viktigare, saker jag borde an-
vända den här eftermidda-
gen till och kanske är jag lite 
stressad. Att promenera den 
sista biten i solen och lyss-
na på en podcast hjälper mig 
ändå att varva ner lite.

Datummärkta plastkor-
gar med borttappade hand-

beklädnader står radade på 
hyllor som fyller en hel vägg. 
Efter en liten stunds grävan-
de i rätt korg hittar jag en 
vante och så – ja! – den an-
dra. Jag sätter mig och vän-
tar med min kölapp.

Mannen som har könum-
ret före mig får tillbaka sin 
plånbok och låter glad och 

lättad när han konverse-
rar med en äldre man som 
just återfått sin ryggsäck. Jag 
kommer att tänka på ett ex-
periment som en tidnings-
redaktion gjorde för ett antal 
år sedan, där de satte ut tolv 
plånböcker i 16 stora stä-
der världen över. Helsingfors 
klarade sig bäst i testet: elva 

plånböcker återlämnades.
Tanken på den enkla 

medmänskligheten i det hö-
jer också mitt humör. När 
det är min tur i kön beta-
lar jag fyra euro för mina eg-
na vantar och promene-
rar vidare i slasket till tåg-
stationen – och det känns 
helt okej.
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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

25jubileumsår!

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

PÅ HYRESLÄGENHETER
STOR EFTERFRÅGAN

NUNNAUUNI VASA
Skeppsgatan 13 Minimanis affärsfastighet, Vasa

Bottenviksvägen 33, Jakobstad
Jan Fagerholm 0504112295

Nunnauuni Joya

4390€
Höjd: 1536mm
Bredd: 912mm
Djud: 530mm
Vikt: 1500kg

Marknadens effektivaste 
ackumulerande Spis!

1 (1) 

K A U P P I A S K A T U   1 6   C ,   2 0 1 0 0   T U R K U 
P .   0 1 0   3 9 6   3 6 0 0 

A R K K I T E H D I T @ C C - M . F I 

Luolavuorentie 7a 
Tyyppiasuntopohjat ja julkisivu Luolavuorentielle 
 
 
 

 

Bostäder att hyra 
Folkhälsans seniorbostäder vid  
Luolavuorivägen 7A, Åbo

Vi erbjuder nu enrummare 
1 rum + kv 32,5 m²

Bostäderna på Luolavuorivägen är 
för dig som vill bo självständigt, men 
samtidigt ha människor omkring dig.

Vill du veta mera? Gunilla Fröberg 044 788 6312.

Bo hemma
på Folkhälsan

Leschehemmet har för tillfället några rum lediga och 
miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende 
med utbildad svenskspråkig personal dygnet runt. 
Kosthållet förestås av en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. 
För kortare perioder erbjuds intervallvård.

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

Leschehemmet
Ett svenskspråkigt servicehem, i havs-
nära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad 
svenskspråkig personal dygnet runt. Husets egna 
kockar tillreder god mat. Vi erbjuder även sjukskötar-
tjänster, husläkare, fysioterapi, frisör och fotvård 
samt mångsidiga aktiviteter.  För kortare perioder 
erbjuds intervallvård. För tillfället har vi lediga rum.
Kontakta föreståndare Carin Stenvall 
för mera information, 040-134 9970
carin.stenvall@ leschehemmet.org

Uthyres
1r+kv, 32,5 km² seniorbostad.  
Genast ledig!
044 788 6312 Gunilla Fröberg

Bo hemma
på Folkhälsan

Fullständig begravningsservice sedan 1912

KARIS 
Köpmansg. 18, 044 509 1817 

INGÅ, SJUNDEÅ
044 509 1817

EKENÄS
Gustav Wasas g. 14, 044 509 1818

D E J O U R    24 h   0400 473 391

HANGÖ 
Bulevarden 9, 044 509 1819

Enkel vigsel lockar allt fler 

en kyrklig vigsel 
kan, till skillnad 
från vad många 
tror, vara ytterst 
enkel att genom-
föra. FOTO: PEXELS 

PAR. Många väljer i dag magi-
straten för en snabb vigsel. Är 
kyrkan för krånglig också för 
sina egna medlemmar?

I dag väljer många par att gifta sig bor-
gerligt. Också i de fall där båda hör 
till kyrkan gifter sig dryga 40 pro-
cent vid magistraten. Enligt Juhana 
Laine, som undersökt fenomenet i 
sin pro gradu- avhandling i teologi, 
beror det dels på praktiska orsaker, 
dels på missuppfattningar om kyrklig 
vigsel. ”Vi ville gifta oss snabbt och 
enkelt. Ingen planering, ingen stress, 
inga gäster, inte ens vittnen”, kom-
menterar en av de 50 respondenterna 
i Laines undersökning. ”Eftersom jag 
var höggravid kändes borgerlig vig-
sel som det enklaste alternativet. Vi 
bestämde oss för att sköta undan den 
officiella biten innan barnet föddes”, 
svarade en annan.
 
Är en kyrklig vigsel besvärligare att ordna 
än en borgerlig?
– Nej, kyrklig vigsel är definitivt in-
te besvärligare att ordna. Det är kan-
ske till och med enklare då prästerna i 
regel är väldigt flexibla med tidpunk-
ten och platsen för vigseln, säger Jo-
han Terho som är församlingspastor i 
Johannes församling.

Han tror att missuppfattningen om 
kyrkliga vigslar beror på ordet kyrka 
och att man lätt associerar kyrkobygg-
naden med stora festligheter.

– Men en vigsel i kyrkan kan va-
ra väldigt liten med endast brudparet, 

prästen och två vittnen på plats. Och 
en kyrklig vigsel måste ju inte alls ske 
i kyrkan, den kan äga rum i princip var 
som helst. Det enda som måste förbe-
redas är hindersprövningen som ock-
så behövs vid borgerlig vigsel. 

Tio minuter mitt i skogen
En av de enklaste vigslar Johan Terho 
själv förrättat var ute i naturen.

– Brudparet hade i förväg utsett en 
plats vid en naturstig där de önskade att 
vigseln skulle äga rum. Det var vack-

er utsikt över området just där. Vigseln 
tog cirka tio minuter och stämningen 
var mycket familjär. På plats var brud-
parets närmaste vänner och föräldrar.

Terho tror att kyrkan kan vara precis 
lika smidig som magistraten.

– Och mycket personligare, om du 
vill det. Före vigseln får man träffa präs-
ten som viger och då kan man tillsam-
mans fundera på hur vigseln ska se ut 
för att passa just en själv.

En kväll i nöd och lust
Mer information om såväl snabba vigs-
lar som stora kyrkbröllop blir det ons-
dagen den 18 april klockan 18-20 i Hög-
bergsgården när församlingarna bjuder 
på Nöd och lust-kväll. Där finns det 
möjlighet att lyssna till vigselmusik, 
gå igenom vigselformuläret och ställa 
de frågor som man går och grunnar på 
när det gäller vigsel och bröllop. 

– Det är ett perfekt tillfälle att ställa 
frågor och få reda på exakt vilka möj-
ligheter det finns för en kyrklig vig-
sel, säger Johan Terho som själv del-
tar i kvällen.

Det är också möjligt att anhålla om 
hindersprövning under kvällen.

 ¶ nInA öSTERhOlM

VILL DU VETA MER?

• En infokväll om vigsel ordnas 18.4 
kl. 18–20, i Högbergsgården, Hög-
bergsgatan 10.
• Från kl. 17.30 finns det möjlighet att 
anhålla om hindersprövning.
•  Det bjuds på kaffe och bröllopstårta.
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den tjUgotredje september 2005 föddes 
vår förstfödde son. 

Frans Ragnar Thelonius. 
Jag lindade honom inte, jag lade ho-

nom inte i en krubba, han föddes med 
kejsarsnitt och jag spydde resten av da-
gen, men trots avsaknaden av krubba 
var det något gudomligt med honom.

Som det är med alla barn. 

då min förstfödda föddes och låg i sin 
plastsäng, recenserade jag böcker. Jag 
var frilanskritiker och hade tagit en bunt 
recensionsböcker med till BB. Särskilt 
bråttom med deadline var det inte, det 
var snarare jag som behövde förankring-
en, beviset på att allt var som tidigare. 

Ja, mitt barn fanns plötsligt i denna 
världen, men jag är den samma. Jag vil-
le bevisa för alla och mig själv att jag var 

precis som innan. 
Barnet uppvisade några år senare 

samma tendens. Vart han än gick ville 
han ta med en särskild leksaksbil. Som 
ett tecken på att han visserligen flytta-
de på sig, men något av det tidigare livet 
hela tiden fanns i hans hand. 

Han var tre, och jag var nästan tret-
tio när jag släpade med recensions-
böcker till BB. Vi kan småle vänligt åt 
min naivitet, som jag ändå tror är väl-
digt mänsklig. 

Världen förändras men jag vill stan-
na kvar i det som var. 

Två dagar efter att vår son föddes, tog 
jag en haltande promenad runt sjukhu-
set. Det var sensommar, så vacker som 
en sommardag kan bli, och jag satte mig 
på en bänk och grät. Aldrig mera en-
sam, aldrig mera jag. För alltid förälder. 

Sen gick jag in och blev mamma.
Det har jag varit sen dess, självklart 

och okomplicerat.

vad jag inte förstod då jag tog med mig 
recensionsböcker till förlossningsavdel-
ningen, var att jag skulle vilja förändras. 
Självklart hinner man recensera böck-
er på BB, men det viktigaste innan var 
inte viktigt efter. 

Det begrep jag inte innan jag blev 
mamma. Att jag fortfarande visserli-
gen kan vara samma människa, men 
att jag inte längre vill. Världen föränd-
rades, och jag valde helhjärtat att inte 
stanna kvar i det som var. 

Nu fanns han i världen, hur skulle jag 
kunna förbli?

en god vän ska snart få barn. Hon berät-
tade att de planerar att både amma och 
ge flaska: ”Så blir man inte så bunden.”

Fast det är ju inte amningen som gör 
dig bunden, tänkte jag, det är kärleken. 
Bunden blir du oavsett och du kommer 
att vilja vara bunden. Det är det mest 
magiska: du vill vara bunden. Inget i 
världen hindrar dig från att surfa i Ka-
ribien två veckor efter förlossningen, 
men du kommer inte att vilja. 

Det är den förändringen som är så 
smärtsam och ljuvlig,

i den här artikelseriens begynnelse fanns 
en liten ruta med en slags programför-
klaring. Jag formulerade den inte, det 
var någon i Kyrkpressens redaktion 
som skrev något om ”tro trots varda-
gens slitningar”. Av fyra ord är tre fel. 

Tro gör jag inte trots vardagen, utan 
tack vare den, och vardagen är inte fylld 
med slitningar, den är guldskimrande. 

Vardagar är underverk, de också.

jag tycker om sömniga frukostar med 
brödsmulor och myslikrav. Jag tycker 
om luciamorgnar och skolavslutningar, 
tisdagar då en ska till scout och den an-
dra på fotboll, tomma kylskåp och rest-
soppa, elräkningar och skatteåterbäring, 
överfulla garage som verkligen borde stä-
das, kläder som fått hål och kläder som 
krympt i skåpet, dammsugning och vik-
ta lakan, panik efter skridskor och gläd-
je över kompisar som ringer, sömniga 
kroppar som ligger tätt intill och lam-
pan som ska skydda för spöken i natten. 

Vardagen är det bästa jag har. Det är 
den som är beviset på att vi hör ihop, 
att vi väljer varandra, att vi har varan-
dra, att vi finns i varandras liv. Vardagen 
kittas ihop av intorkad havregrynsgröt 
och jag älskar varje minut.

en popUlär bild som livstilscoacher gär-
na använder är den med tårtan. Vi ska 
föreställa oss en tårta, och bitarna är de 
olika elementen är vårt liv. Blir jobb-
biten för stor, är familjebiten för liten. 
Är kompisbiten jättestor, kanske egen-
tiden är förfördelad. Och så rosen, som 
ska föreställa den lilla extra kryddan, 
kanske tv-serien på kvällen. 

Tårtliknelsen är motbjudande. Eller: 
fördelningen av tårtbitarna är vidrig.

Skulle min familj vara en tårtbit i mitt 
liv? Den är ju själva fundamentet.

Min tårta bygger jag så här: 
Underst lägger jag en sockerkaks-

botten. Den är familjen, själva stad-
gan. Sen kommer vaniljkrämen, den 
är till exempel jobbet. Så kommer en till 
sockerkaksbotten, familjen igen. Syl-
ten, som till exempel kan vara mina 
vänner, en till familjebotten, som följs 
av marsipanen runt tårtan. Marsipanen 
symboliserar tron som omsluter allt. 

En bit av den här tårtan får varje dag 
något av allt. Utan den stabila familje- 
sockerkakan skulle fyllningen rasa 
ihop och bli en enda sörja (Jo jo, mar-
sipanen skulle ändå omsluta det hela 
och är inte det en fin liknelse: en tro 
som omsluter också sörjan som ska fö-
reställa ett liv?).

vår andra son föddes en fredag i au-
gusti 2009. 

Bror Erik Viking.
En vecka senare promenerade hela 

den nya familjen hem från sjukhuset, 
och hemma i kylskåpet hittade jag en 
förpackning yoghurt. Jag förstod mig 
inte på den där yoghurten. Hur kun-
de den stå där, och vara fullt ätlig, va-
ra precis som yoghurtar ska vara, trots 
att hela världen förändrats?

Hur kan en yoghurt ha hållbarhet 
över något så vidunderligt som mitt 
barns födelse?

Karin Erlandsson är jour-
nalist och författare.

FAMILJELIV. Hur kan en yoghurt ha hållbarhet över nå-
got så vidunderligt som mitt barns födelse? Den frågan 
ställer sig Karin Erlandsson denna vecka. Och konsta-
terar samtidigt att familjen är det som ger hennes livs 
sockerkaka stadga.

TEXT: KARIN ERLANDSSON

”Vardagen är 
det bästa jag 
har. Det är den 
som är bevi-
set på att vi hör 
ihop, att vi väl-
jer varandra, att 
vi har varandra, 
att vi finns i var-
andras liv. Var-
dagen kittas 
ihop av intorkad 
havregrynsgröt 
och jag älskar 
varje minut.”
Karin Erlandsson

Yoghurtens hållbarhet 
och en annan bit tårta

IllUSTRATIOn: MAlIn AhO
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SKÄRGÅRDSLIV

Steelprop Finland Oy Ab
Alholmsvägen 40, 68600 Jakobstad
info@steelcraftpropellers.fi
+358 505621121 Markus
+358 505971798 Björn www.steelcraftpropellers.fi

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av 
Båtar upp till 30 m och 200 ton.
Alholmsvägen 40
68600 Jakobstad

www.hfbryggan.fi    
info@hfbryggan.fi
+358 6 3476 100

Badbryggor
Rörpontonbryggor

Betongbryggor
Småbåtshamnar
Transportflottar

Willy’s 650
Willy’s X6 (Nyhet)
Willy’s 4400
Willy’s Combi(Nyhet)

Tillverkning och försäljning Willys Boats
Landola Hallen , Jakobstad Tel. 040 7536 359
Återförsäljare, Åland. Vårdö Båtvarv och 
Vinterförvaring tel. 040 723 52 75

willys boats
www.willysboats.com

Återförsäljare, info
och videofilm

KAARTOS
Båt & 

Snöskotersafari
Ove 050-530 8062, 

Björkö
Turer i Kvarkens natur-
världsarv. Med båt eller 

skoter, sommar 
som vinter.

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

Styr ut till havet!
www.kumi-jarvinen.com

Bosundvägen 55, Bosund 
Tfn 040 173 4688

Öppet: vard. 8-16.30, lö 9-12.30www.seamac.fi

Årets nyheter:
• Rival båtar

• Tohatsu MFS20E marknadens 
lättaste 20 hk, 

elektronisk insprutning
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
TO 12.4 KL. 13: MISSIONSKRETSEN, 
Musikrummet 
KL. 18: JAKTEN PÅ BIBELN, Café 
Ankaret
FR 13.4  KL. 17: TRÄFF PÅ  ROSTE-
RIET PAAHTIMO, Mannerheimg. 2. 
Kom om du önskar sällskap!
LÖ 14.4 KL. 10-14: Insamlingen 
GEMENSAMT ANSVAR med GA-
börsen vid S-Market i Näse
LÖ 14.4 KL. 16: KNATTEKYRKA, Lilla 
kyrkan, Smeds, Lindström, Lepistö,  
Strömfors, Eklöf, Tollander. Berät-
telsebibeln delas ut till 6-åringarna. 
Kollekt i form av leksaker. 
SÖ 15.4: KL. 10 GUDSTJÄNST, 
Emsalö kapell, Smeds, Helenelund
KL. 12.15: HÖGMÄSSA, Domkyrkan, 
dopmusikal med barnkör, damkör 
och bänd, Björkholm-Kallio, Lind-
gård, Helenelund, Tollander, Clas 
Abrahamssons gudstjänstgrupp
KL. 13.30: MISSIONSLUNCH, för-
samlingshemmets Sal, Runebergsg. 
24. Meny: Köttbullar och mos, 
sallad, ugnsstekta rotsaker, moc-
carutor, kaffe, saft. Pris: 12 € vuxna, 
8-12 år 8 €, 5-7 år 5 €. Sjömans-
missionskretsen har lotteri
KL. 18: VISOR och SNACK(S) om 
hunger och längtan Viskväll med 
Mats Fontell och Jan-Erik Andelin 
för Gemensamt Ansvar, Café Anka-
ret, Runebergsgatan 24. Ingång från 
gården. Inträde 10 €
TI 17.4 KL. 12: ANDAKT MED LUNCH, 
församlingshemmets Sal
KL. 13.30: MÄNNENS SAMTAL, för-
samlingshemmets Musikrum
ON 18.4 KL. 13: MARIAKRETSEN, 
församlingshemmets Musikrum
KL. 13: RINGEN, Café Ankaret i för-
samlingshemmet
KL. 17: MISSIONS- OCH BIBEL-
KVÄLL, Café Ankaret i församlings-
hemmet 
TO 19.4 KL. 18: FREDSCAFÉ, för-
samlingshemmets Sal
ANMÄLNINGAR till sommarens lä-
ger, sommardagklubb och höstens 
dagklubbar för barn pågår. Anmäl 
ditt barn elektroniskt via på www.
domkyrkan.fi. Dagklubbarna är 
avgiftsfria.

 ¶ LAPPTRÄSK
lö 14.4 kl. 10.30: Nappeklubb för 
3-6 åringar i församlingshemmets 
källare, EL
sö 15.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
SuLö, Rita Bergman 
on 18.4 kl. 13.15: Barnklangen i fh, JE
on 18.4 kl. 14.15: Efterklangen i 
fh, JE

 ¶ LILJENDAL
fre 13.4 kl. 10: Öppet café för alla 
åldrar i Mariagården, Emma Ådahl
sö 15.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
SuLö, Rita Bergman
sö 15.4 kl. 14: Högmässa i Andre-
askapellet, SuLö, Rita Bergman
to 19.4 kl. 9.30: Vuxen-barn 
gruppen i Mariagården, EL
to 19.4 kl. 14: Andakt i Rosenkulla

 ¶ LOVISA
Fr 13.4 kl. 18.30: Musikinstitutets 
elevkonsert i församlingshemmet
Sö 15.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
Blom
Sö 15.4 kl. 12.15: Högmässa med 
musikal i Borgå domkyrka. Dop-
musikalen Festen av Karin Runow 
framförs av Diskanten, Lovisak-
langen, Sibbo barnkör, Damkör och 
kyrkband
Må 16.4 kl. 18: Samkristet förböns-
möte i församlingsgården
Ti 17.4 kl. 11-13: En Euros Café i för-
samlingshemmet
Ti 17.4 kl. 13: Pensionärsföreningen i 
församlingsgården
To 19.4 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
På kommande:
Lö 21.4 kl. 11-14: GA- och famil-
jejippo i församlingshemmet

 ¶ PERNÅ
Sö 15.4.:
- kl. 10 Högmässa: i Pernå kyrka, 
Silfvergrén, Fogelberg
Må 16.4.:
- kl. 13 Klubin goes Senior: i 
Prästgården, Krogars, Buddas

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
Sö 15.4 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. 
Hjälpledarna välsignas. Camilla 
Ekholm, Katja Korpi, Kjell Lönnqvist, 
Mauriz Brunell. Bandklubben deltar.
Må 16.4 kl. 15: Diakonisyföreningen. 
Samling i församlingshemmet i Kyr-
koby. Annika Lumme.
On 18.4 kl. 10: OBS datumet! Böne-
promenad. Vi inleder med bön och 
andakt vid Prästgården och avslutar 
med en frivillig promenad. Annika 
Lumme.
On 18.4 kl. 13: Äldre i Söderkulla. 
En samtalsgrupp för äldre personer 
med andakt, diskussion och sång. 
Servicehuset Linda. Katja Korpi.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Fredag 13.4 
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan 
deltar i Nallegudstjänst i Johan-
neskyrkan.
kl. 10: Nallegudstjänst i Johannes-
kyrkan. Repo-Rostedt, Hollmerus. 
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Jo-
hannessalen, Högbergsgatan 10 
D. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Söndag 15.4 2 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Repo-Rostedt, Enlund. Kyrk-
kaffe.
Måndag 16.4 
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. 13: Samtalsgruppen i Majblom-
man, Sanitärsgatan 4-6. Stefan 
Djupsjöbacka.
kl. 13-14.30: Kaffe med Johannes 
församling på Folkhälsan/Verksta-
den, Mannerheimvägen 97. Salenius
Ti 17.4 
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 

med Anna Pulli.
kl. 13–14.30: Träffpunkt. Högbergs-
gatan 10 D. Program med Anhild 
Träskman. ”Från Pernå till Drumsö”
kl. 13.30–14.30: Musiklek för 
0–3-åringar i Bokvillan, Tavastvä-
gen 125. Hollmérus.
kl. 17.30: Andakt i Drumsö senior-
hem. Westerlund.
On 18.4 
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacobs församlingssal. Drumsö på 
1940-talet i ord och bild med Inari & 
Bo Grönholm & Benita Ahlnäs 
kl. 16–18.30: Family Fun i S:t Jacob. 
Lappalainen.
kl. 18: Körmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist, Tomas 
vokalensemble. Musik av Torsten 
Stenius 100 år.
To 19.4 
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, 
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Jo-
hanneskyrkan.
Middagsbön: i Johanneskyrkan, 
vardagar kl.12.
Johannes församling välkomnar 
Dig till en rekreationsdag för ande, 
kropp och själ: på Helsingfors kyrk-
liga samfällighets ö Svartholmen 
29.5 2018. Program med Kristoffer 
Streng / kantor i Vörå församling 
(musik och vittnesbörd). Lunch, 
fritid och mässa med församlings-
pastor Johan Terho. Start kl. 9.30 
vid Edesvikens båtbrygga. Retur 
till samma plats ca. 17.00. Pris 20€ 
vilket inkluderar resor och måltider. 
Anmälan senast 22.5 till diakonissan 
Karin Salenius tfn. 09-2340 7724 
eller per e-post karin.salenius@
evl.fi 
Välkommen på semesterläger: till 
Labbnäs/Kimitoön 11-15.6 2018. 
Programmet består av andakter, 
gemenskap, god mat, vistelse i 
vacker miljö mm. Resor inklusive 
helpension 200€. Med på lägret är 
diakonissorna Karin Salenius och 
Barbro Ollberg samt församlings-
pastor Johan Terho. Anmälan och 
närmare information senast 26.4 
till diakonissan Barbro Ollberg tfn. 
09-2340 7704 eller barbro.ollberg@
evl.fi

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti, 
to, fre kl. 9-14.
Matteuskyrkan: är öppen må-fr kl. 
10-14. Kom och sitt ner i lugn och 
ro, tänd ett ljus eller njut av en kopp 
kaffe. Aulacafét är också öppet. 
Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 15.4 kl. 10: Högmässa, Stefan 
Forsén, Mimi Sundroos, söndags-
skola, kyrkkaffe i Olavussalen.
Sö 15.4  kl. 15: OPEN HANDS – 
välgörenhetskonsert, Mrs Bighill 
Singers,Tomas och Maria Höglund 
& Staffan Strömsholm. Samer Saad 
(Irak),Kristian Thulesius, konferen-
cier, Ida Schauman, Finlands Flyk-
tinghjälp, Eva Biaudet 
Biljetter 20 / 10 euro (-16 år), under 
skolåldern gratis, vid ingången eller 
via förhandsköp marianne.sun-
droos@evl.fi 
Intäkterna går till Finlands Flykting-
hjälps arbete I Finland.  
Avskedskaffe för A-kantor Mimi 

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

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

Kollekt kallar man den 
offergåva som sam-
las in under gudstjäns-
ten. Under urkyrkans tid 
tog församlingsmed-
lemmarna med sig skör-
deprodukter som dels 
användes vid nattvar-
den, dels delades ut till 
behövande. Även i vår 
tid händer det att man 
samlar in matkollekt.

Kyrkostyrelsen fat-
tar beslut om de ge-
mensamma kollekter-
na som alla församlingar 
deltar i. Varje församling 
gör också upp en plan 
för vart kollekten går i de 
övriga fallen.

Källa: evl.fi/ordlista

I KLARSPRÅK

Tack Jesus för att 
du vill vara också 
min gode herde. 
Tack för din när-
varo i både gläd-
je och sorg. Tack 
för din kallelse till 
evigt liv.
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Jockum Krokfors.

103, 849, 287,  
101 (N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Guds hjord
Denna söndag kallas ”Den 
gode herdens söndag”. Det 
latinska namnet för söndagen 
är Misericordia Domini, Her-
rens barmhärtighet.

Jesus är den gode herden. 
Som den högste herden sän-
der han sina lärjungar att vaka 
över Guds hjord.

OM HELGEN
Inspirationsdag för församlingarnas förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM
lördagen 21 april 2018 i Jakobstad

Inbjudna talare är Kjell Herberts, forskare vid Institutet för 
samhällsforskning vid Åbo Akademi och May Wikström, 
chefredaktör för Kyrkpressen.

Anmälningar till Församlingsförbundet, kontakt@forsam-
lingsforbundet.fi, senast 16.4.2018.
Verksamhetsledare Kalle Sällström på Församlingsförbun-
det svarar på frågor, kalle.sallstrom@forsamlingsforbun-
det.fi.

VÄLKOMMEN PÅ 
FÖRTROENDEFORUM!

”Den som går in 
genom mig skall bli 
räddad. Han skall 
gå in och han skall 
gå ut, och han skall 
finna bete.”

Läs mera i 
Joh. 10:1–10.

”Visor och 
snack(s) om 
hunger och läng-
tan.”

Viskväll med Mats 
Fontell och Jan-Erik 
Andelin på Café Anka-
ret i Borgå sö kl. 18.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
13–19.4

FÖRSTA LÄSNINGEN
Mika 7:14–20

ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 13:20–21

EVANGELIUM
Joh. 10:1–10

Andra söndagen efter 
påsk. Temat är ”Den 
gode herden”.

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN JOCKUM KROKFORS

FOTO: hAnnA-MAdElEInE AndERSSOn

vi firar den gode herdens söndag i våra kyrkor och läser 
den 23. psalmen som psaltarpsalm. Bilden av Gud och 
Herren Jesus som den gode herden hör till de mest äls-
kade Gudsbilderna. Så var det för de första kristna, som i 
förföljelsetider nere i katakomberna i Rom avbildade Je-
sus som herde. Och så är det också i vår tid i det att Her-
depsalmen hör till de mest älskade bibelorden i vår Bibel.

I Herdepsalmen har vi en härlig beskrivning av Guds 
närhet i livets ljusa stunder: De gröna ängarna, de lug-
na vattnen och de rätta vägarna. Alla har vi väl upplevt 
något av detta: Barndomens somrar, hemmets trygg-
het, goda vänners stöd och fantastiska naturupplevel-
ser. Många kan också berätta om tider av speciell Guds-
närvaro: Väckelsetider, omvändelsebeslut, upplevelse 
av förnyelsens vindar, och gånger då Gud kändes spe-
ciellt nära vid en bönestund eller vid nattvardsbordet. 
O, vad vi behöver dessa stunder! Tider av kraftpåfyll-
ning av och vila i Gud.

I Herdepsalmen möter vi också livets mörka sidor. Kan-
ske var det just beskrivningen av den gode herdens när-
varo i den mörkaste dal som för de förföljda kristna blev 
så viktig. Också för oss är det här löftet sant och fast: Gud 
är nära också under de svåra dagarna i livet.

Herdepsalmen avslutas med en framtidsvision. Där 
finns bilden av ett dukat bord, en överfull bägare och 
ett kungligt mottagande i Guds hus.

Kära vän! Gud kallar dig och mig till fest! Herden kallar 
oss i dag att följa Honom: Att leva i Guds rike, där Han är 
nära både i framgången som i motgången. Att både leva 
i mottagande tro i dag och att leva i Guds rike i evighet. 
En herdekallelse till gemenskap.

 ¶ JOCkUM kROkFORS

Jockum Krokfors jobbar för tillfället som 
kyrkoherde i Kronoby församling.
 
I dag vill han be om att allt bättre lära  
känna den gode herdens röst och kallelse  
i sitt liv.
 
Hans tips: Försök i ditt andaktsliv att med-
vetet ge utrymme för tystnad och öva dig  
i att lyssna till Guds tilltal.

Gud är nära
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Sundroos hålls efter avslutad kon-
sert ca 16.45 i Olavussalen.
Ti 17.4 kl. 10 och 10.45: Musiklek, 
klapp och klang, för 1-4 år, Daniela 
Strömsholm.
Ti 17.4 kl. 11.30: Musiklek, gung 
och sjung, för 0-12 mån, Daniela 
Strömsholm.
Ti 17.4 kl. 18.30: Matteus kyrkokör 
övar i Matteussalen. Niels Burg-
mann
On 18.4 kl. 12.15-13.30: Motion och 
mission med Ben Westerling varje 
onsdag.  Vi samlas utanför Mat-
teuskyrkan och går på promenad. 
Gruppen kommer överens om 
insamlingsändamål och insamlings-
belopp  för Finska Missionssällska-
pets projekt Motion&Mission. Se 
närmare på FMS hemsida.
On 18.4 kl.13.30-14.30: Allsång 
med VårTon i Kvarnbäckens mång-
sidiga servicecentrum
On 18.4 kl. 15-18: Öppet hus för 
ungdomar.
On 18.4 kl. 16.45-18: Text & Tro, 
Vi samlas inför följande söndags 
mässa runt psalmerna och texterna 
i Olavussalen i nedre våningen.
On 18.4 kl. 18: MU-mässa, kort 
mässa med bönevandring. Ungdo-
mar medverkar. Kyrkfika efteråt.
To 19.4 kl. 9.30-12: Familjeklubben i 
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare 
Marianne Bergström.
To 19.4 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.
To 19.4 kl. 13-13.45: Meditation 
och avslappningsövningar med My 
Ström-Rantamäki. Vi gör övningar 
för att kunna stilla oss inför nuet, 
öppna oss för Gud och en chans 
att utforska dina känslor. Deltagare 

får komma fritt utan anmälan. My 
leder en ca 30 min avslappningsöv-
ning som varierar lite gång till gång, 
tillfället avslutas med 15 min. samtal 
om upplevelsen.
To 19.4 kl. 15: Popkör för barn med 
Daniela Strömsholm. Övning till kl. 
16.00 i Matteussalen, 2 vån. Möjlig-
het att fika och chilla till ca. 16.30.
Samtalslunch för seniorer 20.4 kl. 
12-14: Överskötare (pens.)Kristina 
Pappila. Vardagsrutiner- helgtra-
ditioner. På gott och ont? Anmäl 
senast tisdag 17.4 kl. 14 till kansliet, 
matteus.fors@evl.fi eller tfn 09 
2340 7300. Meddela eventuella 
matallergier vid anmälan. Lunchav-
gift 5 euro.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net 
Fre 13.4
kl.10 Musiklek i Haga: En rolig stund 
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och 
smörgås. Hagasalen, Vesperv. 12. 
Katrin Björklund
Lö 14.4
kl.10 Petra-frukost: Kom och njut av 
lyxig frukost, skön musik och trevlig 
gemenskap på Café Torpet. Karolina 
Sjöberg talar om att leva med funk-
tionshinder. Frukost för 8€/5€
Sö 15.4
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka: 
Tegels. 6. Daniel Björk, Peter Hilli. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka: Brofogdev. 12. Daniel Björk, 
Peter Hilli. Kyrkkaffe
kl.15.30 Petrus Bön: Vi ber för vår 
församling och vår stad i Södra Haga 
kyrka, övre salen
kl.16.30 Puls-gudstjänst: Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Tuomas 
Metsäranta. Barnkyrka & CoolKids i 
samband med gudstjänsten
Må 16.4
kl. 19 Samtalsgrupp för män: För 
män i alla åldrar. Gruppen träffas en 

gång i månaden i Hagasalen på Ves-
perv. 12. Ledare Stig-Olof Fernström
Ti 17.4
kl.10 Musiklek i Malm: En rolig stund 
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och 
smörgås. Malms kyrka, Kommunalv. 
1. Juliana Mikkonen
kl.13 Dagscafé: Andakt, bingolotteri, 
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 
förbönskvällarna i Munkshöjden 
fortsätter. Talare Fredrik Kass. Bengt 
Lassus och Peter Hilli medverkar. 
Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3. 
Barnpassning ordnas. Förbönste-
lefonen öppen tisdagar kl.12-14, 
tel.09-23407171. Välkommen med!
Ons 18.4
kl.13 Bibeleftermiddag: Stig-Olof 
Fernström undervisar. Vi dricker 
kaffe, ber och sjunger. Hagasalen, 
Vesperv. 12
kl.13.15 Petrus barnkör: i Hoplaxsko-
lans Hagaenhet, musiksalen. Ledare 
Francine Mabinda
Övrigt
Ons 25.4 
kl.17.30 Cable: Kursstart på Café 
Torpet, Köpingsv. 48. Anmälan till 
kansliet. Mer info på hemsidan
Lö 28.4
kl.10 Missionsbrunch: Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Anmälan till kans-
liet senast 26.4. Mer info på hemsi-
dan och facebook
Lö 5.5 
kl.10.30 Kvinnobrunch: Hagasalen, 
Vesperv. 12. Anmälan till kansliet 
senast 30.4. Mer info på hemsidan 
och facebook
16-20.6 Bibeldagar för hela familjen 
i Houtskär: Sommaren närmar sig 
och så gör också årets Bibeldagar! 
Kom med på sköna dagar i skärgår-
den för att få vara stilla inför Guds 
ord. Huvudtalare är Hans Lindholm 
från Uppsala. Vi samlas för gemen-
skap, uppbyggelse och vila. Bin-
dande anmälningar till Petrus kansli 
(petrus.fors@evl.fi / 09-2340 7100) 
senast inom maj månad. 180€ vux-
na, 90€ för barn 3-12 år. Barn under 
3 år gratis. Bussavgiften inte inräk-
nad. För paketpris för familjen, tag 
kontakt med Stig-Olof Fernström 
på stiga@bof.nu eller på tel.050-
3416219. Varmt välkommen!

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Tomasmässan: Tomasmässa firas 
24.4 kl. 18 i Johanneskyrkan. Info Ulf 
Skogström: ulf.skogstrom@evl.fi.
Mässor i Taizéstil: Firas 13.4 och 
4.5 kl.18 i Domkyrkans krypta. 
Taizésånger, bibeltexter, nattvard 
och tystnad. Mässan är trespråkig 
och efteråt bjuds det på kvällste. 
Info Jessica Högnabba: jessica.
hognabba@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 be-
står 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 ut-
landet +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 hel-
singforsare professionell samtals-
hjälp vid problem i parrelationen 
och i krissituationer. Vi samtalar 
med dig om frågor som berör par-
relationen, familjen och dig. Du kan 
komma ensam, med din partner 
eller med andra familjemedlemmar. 
Samtalen med mottagningssekre-
terarna och familjerådgivarna kostar 
inte något och är konfidentiella. 
Samtalen förutsätter inte att du är 
medlem i kyrkan. Ring tidsbeställ-
ningens nummer 09 2340 2555 
vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgdagar 
10–18. Mer info www.helsingfors-
forsamlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 15.4. um 11 Uhr: Gottesdienst 
(Matti Fischer)

 ¶ OLAUS PETRI
Lö 14.4 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. Finspångs musiksäll-
skap, Finspångs församlings kam-
marstråkar, dir. Thord Eriksson.
Sö 15.4 kl. 11: Högmässa. Timo Vii-
nikka, Hanna Laakkonen-Yang.
Ons 18.4 kl. 10: Musiklek för alla. 
Sussi Isaksson leder.
To 19.4 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). 
Sussi Isaksson leder.
To 19.4 kl 13.30: Musiklek (3-6 år). 
Sussi Isaksson leder.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor: 
Lö 14.4. Olars kyrka, finska sidan, 
kl. 15 konfirmation av Cityskrift-
skolan. Jäntti, Kronlund. 
Sö 15.4. Esbo domkyrka kl. 12.15. 
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe i 
Sockenstugan. 
Karabacka kapell kl. 10. Kanckos, 
Wikman. Kyrkkaffe. 
Hagalunds kyrka kl. 12. Ahlbeck, 
Wikman. Kyrkkaffe.
Ungdomsmässa: Olars kyrka, 
svenska sidan, on 18.4 kl. 19.  
Kanckos, Kronlund.
Familjeklubbar: För föräldrar med 
småbarn, vi träffas kl. 9.30-11.30. 
Sökö kapell varje ti. Köklax kapell 
varje on. Mattby kapell varje to. 
Klubbarna är gratis, ingen för-
handsanm.
Samlingar för seniorer och dagle-
diga: Köklax kapell ti 17.4, Södriks 
kapell on 18.4, Karabacka kapell to 
19.4, alla samlingar kl. 13-14.30.
Församlingslunch: Olars kyrka, 
svenska sidan, ti 17.4 kl. 12-14. 
Pris 5 €.
Symamsellerna: Vita huset, Präst-
gårdsgr. 1, varje tisdag kl. 16-19. Vi 
stickar, virkar, syr, väver m.m. för 
internationell diakoni och mission. 
Nya medlemmar välkomna. Tema-
tisdagar under våren.
Österut längs Kungsvägen: För-
samlingsutfärd to 24.5. Andakt i 
Sibbo gamla kyrka, förmiddags-
kaffe och besök på Norrkulla gård, 
guidning på Sibbesgården samt 
lunch. Vi åker med beställd buss, 
start vid Olars kyrka kl. 8.30, Esbo 
domkyrka kl 8.45 och Kalajärvi ka-
pell kl 9.05. Hemfärd ca kl. 15. Mer 
information senare, men det går 
bra att anmäla sig redan nu: Nina 
Wallenius, 050 432 4323 eller nina.
wallenius@evl.fi
Öppen mottagning: Esbo svenska 
församlings kansli, Kyrkog. 10, varje 
to kl. 10-12. Kom och träffa dia-
koniarbetaren för samtal! Du kan 
komma in i olika kortare ärenden, 

beställa längre tid till själavård, för 
utredning av ekonomiska bekym-
mer m.m.

 ¶ GRANKULLA
To 12.4 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- 
och förbönsgrupp i övre brasrum-
met, Catherine Granlund.
Fr 13.4 kl. 13.30-16.30: Smyck-
eseftermiddag för pensionärer i 
dagklubbens kök i klubbhuset. Vi 
tillverkar smycken och smyck-
esänglar. Anmälningar senast 12.4 till 
Yvonne Fransman 0504430045 eller 
Karin Nordberg 0503436885/ karin.
nordberg(at)evl.fi. Materialavgift 5 €. 
De 12 första ryms med.
Sö 15.4 kl. 12: Högmässa, Ulrik San-
dell, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Kl. 12: Söndagsskola i Klubb 97, Pippi 
Collander och Märta Backman.
Ti 17.4 kl. 9.30: Familjelyktan i 
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli 
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och 
brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrum-
met, Heli Peitsalo
On 18.4 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen 
i övre brasrummet.
To 19.4 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- 
och förbönsgrupp i övre brasrum-
met, Catherine Granlund.
Kl. 18.30: Kärlekens tid – körkonsert 
i kyrkan. Graziakören, mammakören 
Änglaklang och Medarbetarkören 
under ledning av Heli Peitsalo. Vi firar 
församlingen 40 år! 
Fritt inträde, programblad 10€ till 
förmån för Graziakörens resekassa 
till Nordiska Kyrkosångsfest i Oden-
se, Danmark.
FÖRSAMLINGSRETREAT 4-6.5.2018 
PÅ SNOAN I LAPPVIK, HANGÖ: 
Tema: Med tomma händer. Retreat-
ledare är prosten Elsa Tenhonen.  
Pris 80 €/ förs. medl. 160 €/andra. 
Anmälningar senast 23.4 till försam-
lingens kansli, 
tfn 050-500 7000 eller Arla Nykvist, 
tfn 040 502 9756. 
BARNLÄGER PÅ SJÖMANSRO I 
HANGÖ: 
För barn i åk 1-6. Tid 23-26.7.2018. 
Pris 80 €. 
Anmälningar till kansliet, tfn 050-
500 7000 eller grankulla.sv.fors@
evl.fi 
Mer info: Marlen ”Maami” Talus-
Puzesh, 050-301 7467. 
Vid anmälningen behöver vi veta, 
barnets namn, adress, ålder, dieter, 
allergier samt vårdnadshavarens 
kontaktuppgifter.

 ¶ KYRKSLÄTT
Fr 13.4 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme 
i Bredbergets klubblokal, Mytvägen 
1 C 3.
Fr 13.4 kl. 13-15: Effa för barn i åk 
3-4 på Hörnan.
Sö 15.4 kl. 12: Knattemässa i Kyrk-
slätts kyrka. Rönnberg, Åkerlund, 
Punt.
Sö 15.4 kl. 11-14: Internationell 
lunch, 10/5 € och bakluckeloppis i 
församlingshemmet till förmån för 
Gemensamt Ansvar insamlingen. 
Platsreservering (10 €) till loppisen 
t.o.m. 13.4 av Gun Pettersson tel. 
0500 462 243.
Må 16.4 kl. 10-13: Måndagsgrup-
pen samlas i församlingshemmet, 
transport.
Må 16.4 kl. 18.30: Sång och bön i 
koret på Kyrkslätts kyrka med Lars-
Henrik Höglund.
Ti 17.4 kl. 10-13: Tisdagscafé i 
Prästängens klubblokal, Grandala-
vägen 2.
On 18.4 kl. 15-17: BC på Hörnan för 

åk 7 och uppåt.
To 19.4 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik 
på Solstugan, Hindersbytorg 2 B. 
Församlingen bjuder på kaffe/te. Ta 
mellanmål med.
To 19.4 kl. 17-20: ungdomskväll på 
Hörnan för dem som gått i skriban 
och vill träffas på nytt för att t.ex. 
tala eller bara ta det lugnt. Sam-
varo, en lätt kvällsbit, avslutas med 
en kort andakt.
Fr 20.4 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 15.4 kl 11: Gudstjänst i SvH, 
Charlotte Dick-Röstad, Paula Sirén
Ti 17.4: Obs. ingen Mammis eller 
Tisdagsklubben
Ons 18.4: Obs. inget Onsdagskaffe!

 ¶ VANDA
SÖ 15.4 kl. 10: Högmässa, välsig-
nelse av hjälpledare, Helsinge kyrka 
S:t Lars. A. Paavola, K. Andersson, 
Heidi Åberg-Ylivaara. Välkommen 
efter högmässan på kyrkkaffe i Ba-
garstugan.
TI 17.4 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i 
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 18.4 kl. 9.30-12: Familjecafé i 
samarbete med Folkhälsan, Ström-
fårav. 13, Myrbacka
ON 18.4 kl. 13-17: Pysselcafé för barn 
i åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 18.4 kl. 14: Dickursbykretsen, 
Folkhälsanhuset, Vallmov. 28
ON 18.4 kl.18: Missionskväll. Mia 
Westerling presenterar årets utjäm-
ningskampanj med temat En söndrig 
själ – ge nytt hopp åt krisdrabbade. 
Kvällste och andakt. K.Andersson. 
Fritt inträde. Bagarstugan, Kurirv.1.
TO 19.4 kl. 9.30: Sångstund för barn 
med Anders, Myrbacka kyrka/S:t 
Martins kapell
FR 20.4: anmälning senast (via för-
samlingens hemsida) till GA Spurten 
28.4. Start kl. 12 från Bagarstugan.
FR 20.4: reservera tid i kyrkan och ta 
senast kontakt med Martin Fagerudd 
eller www.kastepaiva.fi om du öns-
kar döpa ditt barn under Dopdagen 
6.5 i Helsinge kyrka S:t Lars.
Sällskaps- och brädspelskvällar för 
ungdomar: ons, i regel jämna veckor 
kl. 18 i församlingens utrymmen, 
Vallmov. 5 A, 2 vån.
Man kan anmäla sig till sommar-
lägren: via församlingens hemsida 
www.vandasvenskaförsamling.fi

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 15.4:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka, 
hjälpledarvälsignelse. M. Puiras, 
Nygård, Wikström.
-kl. 18 Kvällsmässa: Bromarvs 
kyrka. M. Puiras, Lindroos.
Ti 17.4
-kl. 18 Musikmeditation med Bi-
ber och Bach: Tenala Kyrka. Frida 
Backman, violin. Fritt inträde, pro-
gramblad 15€.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 15.4:
- kl 10.00 Högmässa: Degerby kyr-
ka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann. 
Kyrkkaffe på Rosenberg.
Ons 18.4:
- kl 14.00 Syföreningen: Prästgår-
den. Björklöf.
To 19.4:
- kl 9.00 Ekumenisk bön: Vårberga, 

Njut och gör gott!
Sö 15.4 kl.15-16.30 ges en konsert i Matteuskyrkan 
(Åbohusvägen 3) till förmån för Finlands flyktinghjälp.

Huvudartister är sångarna Tomas och Maria Höglund 
samt Mrs Bighill Singers. På altviolin asylsökande Sam-
er Saad från Irak. Ida Schauman från Finlands Flykting-
hjälp och riksdagsledamot Eva Biaudet, känd för arbe-
te med människorätts- och flyktingfrågor intervjuas av 
konferenciern Kristian Thulesius.

Biljetter vid dörren: vuxna 20 euro, under 16 år 10 
euro, barn under skolåldern gratis.

KONSERT VÄLGÖRENHET

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 13.4 Rea Anner, Helsingfors (re-
pris från 28.6.2017) Sö 15.4 9.03 Ett 
ord om helgen Må 16.4 Deborah Mi-
randa, Helsingfors Ti 17.4 Johanna 
Evenson, Hammarland Ons 18.4 Jan 
Tunér, Ekenäs To 19.4 Monica Heikel-
Nyberg, Grankulla.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 13.4 Camilla Ekholm, Borgå Sö 
15.4 Den gode herden. Textläsare: 
Sofia och Henrik Böckelman. Pro-
ducent: Hedvig Långbacka. Må 16.4 
Helena Hult, Jakobstad Ti 17.4 Gun 
Geisor, Borgå Ons 18.4 Barbro Näse, 
Karis To 19.4 Kring Zacharias Topeli-
us psalm Sanningens Ande, nummer 
322 i psalmboken. Johan Klingenberg 
och Hedvig Långbacka.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 15.4. Gudstjänst med Kristi-
nestads svenska församling. Predi-
kant och liturg: Daniel Norrback. Or-
ganist: Olle Nilsson. Kantor och kör-
ledare: Anna-Karin Martikainen. 
Sång: Kristinestads och Lappfjärds 
kyrkokörer. Musik: Gitarr- och kan-
telegrupp. Textläsare: Gerd Metsä-
ranta.

RADIO & TV

VEGA VEGA VEGA

 

Lördag 14.4
11.00  Inledningsmöte – Låt er förvandlas! 
13.30  Seminarier:
 • Anpassning eller förnyelse? 
 • Herre lär oss att be – att praktiskt be för  
 varandra 
 • Förlåtelse
15.45  Förbön- och lovsångsmöte
18.00  Festkväll – Tillsammans på Guds uppdrag
21.00  Jatkot för ungdomar

Söndag 15.4
11.00  Högmässa – Den gode herden 
13.00  Avslutningsmöte – Oaser i livets öken

Huvudtalare Leif Nummela.

Barnprogram på lördag: 
BarnOas (7-12 år), Barnmöten kl. 11, 15.45 och 18.00. 
Utelekar kl. 13.30 (utekläder med!) MiniOas ordnas 
samtidigt för 3-6 åringar.
   

Plats: Oravais kyrka och församlingscenter, 
Kimovägen 19, Oravais

Mera information www.oas.fi/aktuellt/

Arr. Oasrörelsen i Svenskfinland och Vörå församling

Hjärtligt välkomna!
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adr. Storkyrkov. 48, Ingå.
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: Försam-
lingshemmets källarvåning. Eklund
- kl 19.00 Gaudete-körens 15-
års festkonsert: Ingå kyrka. Dir. 
Marianne Gustafsson Burgmann. 
Guldkanten medverkar. Fritt inträde, 
programblad 5 €.
Mera information: www.ingafor-
samling.fi

 ¶ KARIS-POJO
Kvällsmässa, to 12.4: 
kl. 18.30 i Svartå kyrka
Högmässa, sö 15.4: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Ingen högmässa i S:ta Katarina 
kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 15.4. kl. 13.00: Högmässa 
i Virkby kyrka. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.
Ti 17.4. kl. 13.30: Svenska kretsen 
i Virkby kyrka. Taxi.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 15.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, 
Grönqvist, Lehtonen. Ledarkursens 
avslutning. 
On 18.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Grönqvist, Lehtonen. 
Nagu kapellförsamling:
Sö 15.4 kl. 17: Kvällskyrka med nattvard 
i Nagu församlingshem, Granström, 
Heikkilä.  
Korpo kapellförsamling:
Sö 15.4 kl. 15: Gudstjänst i Korpo kyrka 
med välsignelse av Korpo FBK:s nya 
fana. Killström, Granlund.  
Houtskär kapellförsamling:
Sö 15.4 kl. 11: Gudstjänst i Houtskär 
kyrka, Lagerroos, Heikkilä. 
Iniö kapellförsamling:
Sö 15.4 kl. 13: Gudstjänst i Iniö kyrka, 
Vuola.

ÅBO
lö 14.4 kl 15: Träff för ensamstående 
föräldrar med barn, Aurelia
sö 15.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Lidén (pred), Mullo (lit), Söderlund. 
Barnhörna. Kyrkkaffe
må 16.4:
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia
- kl 18: Pilgrimage and the St Olav Wa-
terway - Pilgrim på havet. Aurelia. En 
kväll om pilgrimsvandringar och St Olav 
Waterway. Samlingen hålls på engelska. 
Medverkande: Jolanta Lundgren, An-
dreas Andersson och James Simpson.
ti 17.4 kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 18.4: 
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma 
församlingshem
- kl 10.30: Anhörigvårdarcafé, Kvar-
tersklubben
- kl 12: Frukostklubben, Suomalainen 
Pohja. Cecilia Sahlgren ”Hur blodkärl 
uppbyggs och hur man undersöker 
blodkärl”
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. ”Hem-
lig gäst”
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
to 19.4 kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
Församlingsbyrån i Aurelia är stängd 
16–20.4.2018 pga planeringsvecka.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
2 sö e påsk 15.4: 
Högmässa kl 12 
Ingemar Johansson och Johanna Even-
son

JOMALA
Lö 14.04 kl.18.00: Musikal ”Festen” i 
Mariehamns kyrka ,Mariehamns och 
Jomalas barnkörer, Band, E-H Hansen, 
A Hallbäck, Anders Laine
Sö 15.04 kl.11.00: Högmässa, Lauda-
mus, P Blumenthal, E-H Hansen, A 
Karlsson
Ti 17.04 kl.18.00: Loppis med barntema 
S Wine
To 19.04 kl.11.30: Sopplunch i Olofsgår-
den, S Äng, E-H Hansen, A-L Biström

MARIEHAMN
LÖ 14.04 kl. 11.00: Konsert, Musikale 
Festen, Mariehamns och Jomala för-
samlings barnkörer, Anders Laine, Eva-
Helena Hansen.
SÖ 15.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans kyrka.
SÖ 15.04 kl. 15.00: Sinnesromässa i S:t 
Görans kyrka. Kaffeservering i försam-
lingshemmet från kl. 14.00
TO 19.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t 
Görans kyrka.
TO 19.04 kl. 12.00: Sopplunch i försam-
lingshemmet. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Söndag 15.4 kl. 19.00: Kvällsgudstjänst i 
Sunds kyrka. Carolina Lindström, Marina 
Sapronova.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 15.4 kl 11.00: Högmässa, Cay-Håkan 
Englund, Deseré Granholm.
Ti 17.4 kl 15.30: Böne och bibelgrupp i 
pastorskansliet.
Ti 17.4 kl 19.00: Träffpunkten i Taklax 
bönehus.
On 19.4 kl 13.00: Sjömansmissionen i 
andelsbanken i Harrström.

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 13.4 kl 19: Pärlbandet i Kstads förs.
hem. ”Vardagsbön” – vi delar erfaren-
heter med varandra. Kl 21 nattvards-
mässa, Gunilla Teir, Erica Norrback.
FR 13.4 kl 19: Ekumenisk bönesamling 
i Saalem
SÖ 15.4 kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrk-
sal, Norrback, Martikainen
SÖ 15.4 kl 13.03: Radiogudstjänst i 
Kstads kyrka, Norrback, Martikainen, 
Nilsson, Lappfjärds och Kristinestads 
kyrkokörer, kantele- o gitarrgrupp
MÅ 16.4 kl 19: Samling för konfirmand-
föräldarar (alla grupper) i Kstads förs.
hem
ON 18.4 kl 11.15: Pensionärssamling i 
Kstads förs.hem, Johan Eklöf
FR 20.4 kl 19: Café magasinet. Kvällens 
gäst: Viktor Metsäranta. Tema ”Min väg 
till Jesus”

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 14.4 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria, 
S.Lindén orgel.
Sö 15.04 kl 12: Gudstjänst Lövdahl, 
S.Lindén.
Sö 15.4 kl 18: Förbön o lovsång i 
Rangsby bykyrka, Carl-Johan Nylund, 
A.Jakobsson, G.lindén, lovsångsgrupp, 
E.Tikkala, Carling.
Må 16.4 kl 18: Väntjänsten i förs.hem-
met.
On 18.4 kl 12: Pensionärssamling i förs.
hemmet, Jakobsson, Örn, Carling, 
S.Lindén.
On 18.4 kl 18.30: Alphakursen startar i 
förs.hemmet, ”Vem är Jesus?”
To 19.4 kl 13: Dagssamling i Böle by-
stuga, Lövdahl, Wikström.
50-års konfirmander: Du som konfir-
merats i Närpes kyrka år 1968 är med 
maka/make/vän hjärtligt välkommen 
på 50-års träff söndag 24.06.2018. 
Högmässa kl 12. Efteråt mat och kaffe 
(15 euro/pers.), program o fri samvaro 
i förs.hemmet. Anmäl senast 15.6 till 
+358 (0)6 220 4200 eller narpes.pas-
torskansli@evl.fi meddela ev. dieter.
Övermark
Sö 15.4 kl 10: Familjegudstjänst Löv-
dahl, Rosengård, dagklubben, minior, 
barnledarna.
Sö 15.4 kl 14: Träff i förs.hemmet 
för minnessjuka o deras anhöriga, 
J.Juthborg, Carling.
Pörtom
Fr 13.4 kl 18: Cafékväll för kvinnor i 
förs.hemmet, gäst Gun-Lis Landgärds, 
B.Söder, Carling.
Sö 15.4 kl 18: Familjegudstjänst Ingves-
gård, Rosengård, dagklubben, minior, 
junior, barnledarna.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Fr 13.4 kl. 20: Ungdomskväll i försam-
lingshemmet.
Sö 15.4 kl. 14: Högmässa, Englund, NN.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund 
har semester 18.4-26.4 och 29.4-3.5. 
Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM
To 12.4:
kl 18-19 Må bra promenad: kom varje 
vecka på torsdag o rör på dig. Start från 
Niklasvägen 3 i Smedsby.
Lö 14.4:
kl 9.30-11 Pappa-barn samling: i 
Smedsby församl.gård. (ingen samling i 
Smedsby 13.4)
Sön 15.4:
kl 11 Högmässa: i kyrkan, Lindblom och 
Westerlund.
Ti 17.4: 
kl 13 Pensionärskrets i Helsinghörnan.
kl 14 Karagruppen: i Smedsby församl.
gård.
To 19.4: 
kl 13-15, 70-75 års fest i församlings-
hemmet Gamla Vasa för jubilarer under 
året.
To 26.4:  
Diakonimottagningen är stängd:

KVEVLAX
Sön 15.4 kl 10: Högmässa, Store, An-
drén.
Sön 15.4 kl 11: Misionslunch i fh.
Tis 17.4 kl 19: Bön och Bibel i krubban.
Ons 18.4 kl 18: Kvällssyföreningen.
To 19.4 OBS tiden! Kl 9.15: Karakaffe-
sångövning för damer och herrar i fh.
Petsmo Bönehusförening: Årsmöte 
26.4 kl 18 hos Saga och Jarl Björkstrand, 
Kvevlandervägen 4A, lägenhet 15 i 
Kvevlax. Välkommen.

MALAX
SÖ 15.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan. 
Tornberg, Lax.
SÖ 15.4 kl. 14: Gudstjänst i Betel. Kyr-
kokören, Trallarna. Emma Backman 
och Wilhelm Bonn sång. Pred. Camilla 
Klockars, kantor Katri Lax.
ON 18.4 kl. 12: Tro i vardagen i KH. Sång, 
diskussion och kaffe.
TO 19.4 kl. 19: Diskussionsgruppen 
Amici i KH.
TO 17.5 kl. 13-15: Cable i FH. En kurs 
tillsammans med andra, som hjälper dig 
att via gemensamma erfarenheter hitta 
dina styrkor och lära dig att använda 
dem, samt lägger grunden för föränd-
ringar och gemenskap som stärker 

ett aktivt deltagande och påverkar dig 
positivt. Kursen fortsätter torsdagar och 
fredagar kl 13-15; 18.5 i Övermalax FH, 
24-25.5 i Petalax prästgård och 7-8.6 
i Bergö FH. Anmälan till diakon Patrica 
Strömbäck, 050-338 1059 eller Heddy 
Norrgård, 050-442 0994.

PETALAX
Högmässa: sö 15.4  kl. 11. Englund.
Syföreningen: on 18.4 kl. 13.30 i försam-
lingshemmet.
Andakt: to 19.4 kl. 13 i Westerhemmet 
modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets 
samlingssal. Björklund.
Kvinnofrukost: lö 21.4 kl. 9.30 i försam-
lingshemmet. Susanne Blomqvist talar 
om ”Kreativitetsglädje - skrivande som 
en resurs för välbefinnande”. Anmäl dig 
senast 19.4 till Marléne 050 4499606 
eller Heddy 050 4420994. Pris: 5 €.

REPLOT
Sö 15.4 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Emilia 
Kontunen, Heidi Lång.
Sö 15.4 kl. 12.30: Högmässa i Björkö. 
Emilia Kontunen, Heidi Lång.
Ons 18.4. kl. 13: Mathörna i Björkögår-
den. Gäst: Ann-Mari Audas-Willman. 
Anmäl för maten senast må 16.4 till 
Lähdesmäki eller Nystrand. Mat 10 €/
pers.

SOLF
Högmässa: 15.4 kl 10. Audas-Willman, 
Wargh
Söndagsskola: kl 10 i församlingshem-
met
Lewisgruppen: 19.4 kl 18.30 hos Anders 
Blomberg. Vi läser kap 12-15 i C.S. Le-
wis: Om bön.
KYRKOSTÄMMA: söndag 15.4. kl 16-18 
(med början i kyrkan) 
Fil. dr Holger Wester presenterar sin 
färska forskning om den unika altar-
uppsatsen i Solfs kyrka, och hur den 
kommit till Solf från Hudiksvall i Sverige. 
Andakt, prosten Ingmar Weckström. 
Kaffe i Församlingshemmet. Efteråt 
information och diskussion om försam-
lingsvalet som hålls 18.11.2018, där Solfs 
församling, för åren 2019- 2022, skall 
välja ett församlingsråd och sina repre-
sentanter i Korsholms kyrkliga samfäl-
lighets gemensamma kyrkofullmäktige. 
Välkommen!

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Missionslunch: lö 14.4 kl 11.30-13.30 i 
stora förs.salen, Skolhusg. 28. 8€/4€ 
barn 4-12år. Andakt kl 11.30 Henry Bys-
kata. Lotteri, försäljning, barnhörna.
Orgelkonsert: med Erica Nygård lö 14.4 
kl 18. Fritt inträde.
Högmässa: sö kl 13 Brunell, Heikius.
Morgonbön: to 19.4 kl 9 Jern, Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm David Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Stilla mässa: sö kl 18 Lundström, Jern, 
Kullman.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl 10 Lindblom, Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Lö 14.4 kl. 19: Sammankomst i kyrkan.
- kl. 19: Bibelhelg vid Mästarens fötter 
i Ytteresse bönehus, Albert Häggblom, 
Hans Sandberg, sång- och musikpro-
gram.
Sö 15.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Gran-
lund, Sundelin, Pedersöre sångkör, dir. 
Mikael Björklund. Textläsare Sven-Erik 
Forsblom, kyrkvärdar Ytteresse nedre.
- kl. 14: Bibelhelg vid Mästarens fötter 
i Ytteresse bönehus, Charles Isaksson, 
Bengt Forsblom, barnkören.
- kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar 
bönehus.
- kl. 19: Gemenskapskväll i Achrenius-
salen, ”Guds omsorg”. Gun-Maj Näse, 
Sonja Smedjebacka, Harry Kronqvist, 
KU:s projektkör, trumpetsolo Kaj Laak-
so. Servering.
Ti 17.4 kl. 18.30: Symöte i Ytteresse 
bönehus.
On 18.4 kl. 12: Lunch för daglediga i 
Achreniussalen, Albert Häggblom. Anm. 
senast 13.4 till 0403100458.
To 19.4 kl. 13: Pensionärssångarna i Es-
sehemmet.

JAKOBSTAD
FR 13.4 kl. 19.00: Ung gudstjänst i 
Församlingscentret, Anderssén-Löf, 
Wester.
LÖ 14.4 kl. 10.15-11.45: Fokus Sport i 
Rådmans skola. Handboll. Introduktion 
av Mikael Martelin. Inneskor. Föräldrar 
och barn spelar med och mot varandra. 
Intervju med gäst! 5 €/familj. 
Info Nyström tfn 050-0618094 eller 
Storbacka tfn 040-6411777.
LÖ 14.4 kl. 19.00: Sammankomst i 
Skutnäs bönehus, Sven-Erik Olsen, ra-
diering 98,0 Mhz, kaffeservering.
SÖ 15.4 kl. 12.00: Gudstjänst i kyrkan, 
Björk, Östman, Oldboyskören, dir. Ann-
Christin Storrank.
SÖ 15.4 kl. 14.00: Sammankomst i 
Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas, 
Sven-Erik Olsen, radiering  98,0 Mhz, 
kaffeservering.
SÖ 15.4 kl. 17.00: Fokus i FC. ”Uppen-
barelseboken 2018!”, Björk. Lovsång 
Hanna Wiklund. Barnfokus.
SÖ 15.4 kl. 18.00: Sammankomst i 
Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand, ra-
diering 98,0 Mhz, kaffeservering.
TI 17.4 kl. 13.00: Tisdagssamling på Sta-
tion I, Tomas Portin.
ON 18.4 kl. 17.30: Diskussionstillfälle om 
gudstjänstförnyelse i Församlingscen-
tret. Inleds med servering.
TO 19.4 kl. 19.00: Vardagspaus – för 
kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

KRONOBY
Ungdomssamling, pulka med smörgå-
sar: lö 14.4 kl 19:30 lilla salen. 
Gudstjänst: sö 15.4 kl 10:00 kyrkan. 

Krokfors, Ellfolk-Lasén,  Merjärv läslag.
Seniorcafé: må 16.4 kl 09:00 lilla salen. 
Gäst Bo Kronqvist. 
Kvinnogruppen: to 19.4 kl 18:30 hos 
Ann-Britt Svenlin. Gäster Lotte och 
Karin Mård. 
Dagklubben: anmälningar till höstens 
dagklubb lämnas in inom maj. Anm. 
blanketter finns på kronobyforsamling.
fi/dagklubben

LARSMO
To 12.4 kl. 18.30 Kvinnocafé i Holm 
bönehus: Helena Tornberg medverkar. 
Tema: ”Skapad till att skapa”.
Sö 15.4 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Han-
nes Uunila, sång: Evelina Sundvik. Kyrk-
kaffe. Kyrkvärd: Gertruds.
Sö 15.4 kl. 18 Sångkväll med Topelius-
psalmer: i kyrkan. Medverkande bl.a. 
Anna-Lena Anderssén, Marina Rinta-
mäki, Nina Enkvist, Hannes Uunila. Kol-
lekt uppbärs till förmån för ny kyrkorgel. 
Arr: Orgelföreningen i Larsmo.
To 19.4 kl. 19 ”Kraft till förändring”-
kväll i församlingshemmet: Nina Åström 
sjunger och berättar om sin livsvandring 
med Jesus. Servering.

NEDERVETIL
FR 13.4 kl. 13.00: Andakt i pensionärs-
hemmet, Wallis.
SÖ 15.4 kl. 10.00: Gudstjänst, Carola 
Salo-Back, Robert Ståhl. 
SÖ 15.4 kl. 19.00: Gemenskapskväll 
i Esse fh, avfärd från Nedervetil fh kl. 
17.45.
TO 19.4 kl. 19.00: Önskepsalmafton 
i kyrkan till förmån för Gemensamt 
Ansvar, Smedjebacka och Kyrkokören. 
Önskemål om psalmer kan ringas till 
kantorn eller kansliet.
FR 20.4 kl. 18.30: Tvåspråkig 4 G kväll i 
fh, Peter Silfverberg.

NYKARLEBY
GEMENSAMT
Loppis i Nykarleby fh 26-27.4: to 16-20, 
fr 10-16. Info: Sandra G. 040 8687067
CENTRUM
Fr kl 19 Lovsångskväll: fh, Jan-Gustav 
Björk
Sö kl 10 Högmässa: Edman, Ringwall, 
kyrkokören
Må kl 14 Socklot missionskrets: bö-
nehuset
-kl 18 Kenyamissionen: fh, Timo Sai-
tajoki
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
MUNSALA
Fr kl 19 Vårauktion: Pensala bönehus
Sö kl 12 Högmässa: Sundstén, Lönnqvist
Ti kl 19 Missionskafé: Pensala bönehus, 
Joel Snickars
On kl 13.30 Symöte: prästg.
JEPPO
Sö kl 19 Rysk-svensk kvällsmässa: 
kyrkan, Östman, Andrey Heikkilä, Lönn-
qvist, sång Olena o Volodymer Skatcho. 
Kyrkkaffe i fh.
Ti kl 18 Bibelsits: fh
On kl 13 Andakt med HHN: pensionärs-
matsalen

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 13.4 kl 14: Andakt i Pedersheim, Esse 
församling
Biskopsvisitation 13-15.4: Biskop Björn 
Vikström besöker församlingen. Alla är 
hjärtligt välkomna med!
Fr 13.4 kl 17.30: Biskop Björn Vikström 
besöker i Missionsstugan, andakt kl 
18.30 
Lö 14.4 kl 19: Under kyrkspiran, festkväll 
i Kyrkostrands församlingshem, med-
lemmarna är vår församling – det firar 
vi, alla välkomna! Medverkar gör bl a 
Kyrkokören, St Olofskören, Manskören, 
Spelmanslaget, aftonandakt B. Vik-
ström. Missionsstugans lotteri och ser-
vering till förmån för Gemensamt Ansvar
Sö 15.4 kl 10: Festmässa i kyrkan, lit. 
Häggblom, pred. biskop Björn Vikström, 
Kyrkokören, St Olofskören, Sandstedt-
Granvik, Pandey, textläsare Birgitta 
Holmvik, dörrvärdar Karby,  efteråt 
lunch i församlingshemmet till förmån 
för Gemensamt Ansvar. Efter lunchen 
visitationsstämma. Till stämman kallas 
församlingens alla medlemmar.
Sö 15.4 kl 15: Sammankomst i Flynäng-
ens bönehus, Kristian Gäddnäs
Må 16.4 kl 13: Symöte i Forsby bykyrka
Må 16.4 kl 13.30: Sundby-Karby symöte 
i Sundby byahem, Häggblom
Ti 17.4 kl 13.30: Symöte i Hedbo seni-
orboende, Strängbandet, lotteri, gåvor 
mottages

PURMO
To 12.4 kl. 19.30: Upptäckargrupp – 
kraft till förändring i prästgården.
Sö 15.4 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Blomqvist.
Må 16.4 kl. 14: Café i Föuskällarn. Mari-
anne Käcko om sin senaste bok.
- kl. 19.30: Salamu i Kyrkhemmet.
On 18.4 kl. 19: Mariamoment, bönekväll 
i prästgården.
On 25.4 kl. 18: Missionsbasar i kyrk-
hemmet, gäst Anna Dahlbacka.

TERJÄRV
Vårdagar kring ordet i Kortjärvi: 
- FR 13.4 kl 19 Möte i Kortjärvi bönehus, 
Ingvar Dahlbacka, Niklas Wallis, kantorn, 
önskesånger. 
- LÖ 14.4 kl 19 Möte i Kortjärvi bönehus, 
Ingvar Dahlbacka, Bo-Greger Nygård, 
Terés-kvartetten, kantorn.  
SÖ 15.4: 
- kl 10 Högmässa, N. Wallis, kantorn. 
- kl 11-13.30 serverar Kvinnobanken 
söndags-brunch i förs.h.  
- kl 19 Konsert med Vetelin mieskuoro i 
kyrkan, dir. Simo Kangas. Programblad 
10 €. 
ON 18.4 kl 13: samlas Sorgegruppen 
i förs.h
FR 20.4 (kl 18.30) Lovsångsmässa 
inställd.

LEDIGA TJÄNSTER

Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning söker en

SAKKUNNIG för invandrararbete
Arbetsuppgifterna omfattar stöd för församlingar och 
utbildning av personal i frågor angående invandring, 
kulturell mångfald och internationellt arbete, ekumenisk 
och religionsöverskridande samarbete samt främjande av 
samhällsrelationer och påverkansarbete.

Ansökan med bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och bör 
lämnas in senast 4.5.2018 kl. 15 via den elektroniska 
rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat.

Hela platsannonsen och mera information om tjänsten 
finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat.

Vill du bli ordinarie 

UNGDOMSARBETSLEDARE 
i Esbo svenska församling? Arbetet börjar
13.8.2018. Rikta din ansökan senast 24.4.2018 
före kl. 12.00 till Esbo församlingar, Registra-
turen, PB 200, 02771 Esbo, e-post kirjaamo.
espoo@evl.fi. Annonsen i sin helhet:
esboforsamlingar.fi/information-kansli/jobb 

 
Tjänsten som ordinarie KANTOR  
i Pedersöre församling är ledig att sökas.  
Tjänsten förutsätter högre högskolexamen. 
 

Du vill utveckla församlingens musikliv tillsammans med 
församlingens andra kantor och övriga i arbetsteamet.  
Du är öppen för samarbete med grannförsamlingarna.  
Du har åtminstone den examen, som tjänsten förutsätter 
och goda kunskaper i tal och skrift i svenska.  
 

Tjänsten tillträds 1.9 2018. Prövotid 6 månader. Lön enligt  
kravgrupp 602 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal.  
Före tjänsten tillträds skall godkänt läkarintyg och utdrag ur  
Straffregistret företes.  
 

Ansökningarna riktas till Församlingsrådet i Pedersöre församling, 
märke: ”kantor”, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad och skall vara 
hos oss senast den 30.4 2018 före kl. 16.00. 
 

Närmare information ger kyrkoherde Hans Häggblom  
tel. 0403100441 eller hans.haggblom@evl.fi. 

Raseborgs kyrkliga samfällighet 
lediganslår tjänsten som

chef vid familjerådgivnings-
centralen Raseborg
Ansökningstiden utgår torsdagen den 26.4.2018 kl. 12.
Hela platsannonsen finns på hemsidan nedan:

www.raseborgsforsamlingar.fi

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!
Tidningen trycks på ett 

finländskt miljömärkt papper 
som till största delen 

består av returpapper.
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ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4 rum + kök uthyres i centrum 
av Jakobstad. Hyra 770 + 20 e 
vatten per person. Garantihyra. 
Rök- och spritfri, inga husdjur. 
Tel: 044-9800902 Annica

Uthyres i Brändö, Vasa, 2 r + 
kokvrå 40 m2. Tvättmaskin och 
bilplats ingår. Ledig 1.5.2018. 
Hyra 425 euro + vatten 20 euro 
per månad. Tel 050-3200343

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖPES

Vi är ett ungt par som
söker ett hem med
möjlighet att odla egen
mat. Antingen i Åbo eller
1-2 timmar från Åbo. Både
hyra/köp
möjliga. Tel: 0440 664 958

Familj önskar hyra bostad i
Larsmo, Risö/Holm.
040-5107644

Skötsam kyrkligt anställd
söker lägenhet i västra
eller centrala H:fors fr.o.m.
1 juni. Maxhyra 700/mån.
mikaela.steffansson@hotm
ail.com/0504141346 Nyrenoverad tvåa med

balkong uthyres i
Smedsby, Korsholm. Hyra
550€. Tel: 0503047857

Fredsg 8,Vasa, 32 kvm,
rum+litet kök, balk. 460
e+18 e. Genast ledig.
050-5949003

Fin etta i Eira, H:fors. 31,5
m2. Hyra
700e/mån+vatten 25e.
Ledig 1.5. 040-5432775.

Vi är ett ungt par som
söker ett hem med
möjlighet att odla egen
mat. Antingen i Åbo eller
1-2 timmar från Åbo. Både
hyra/köp möjliga. Tel: 0440
664 958

På stendagarna medverkar  
följande stenbutiker:

Kivilähde – Kaavin Kivi Oy,
Kiviveistämö Levander Oy,

Loimaan Kivi Oy och
Suomen Kivivalmiste Oy.

Den som under stendagarna beställer en ny sten  
får med S-kortet -10 % rabatt och därtill Bonus.

Stenbutikernas representanter på verksamhetsställena:
se datum

hok-elannonhautauspalvelu.fi

HOK-Elantos Begravningstjänsts

STENDAGAR 9.–20.4.

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster 
för privatpersoner, företag och organisationer. 

Du kan även ta laboratorieprover 
utan läkarremiss hos oss.

Tel. 06 781 2080  
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes
Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med 
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.

   

Orolig mage?

Känslig tarm – IBS
Var tionde finländare lider av känslig 
tarm (IBS) utan fastställd diagnos. Ty-
piska symptom är uppsvälldhet, di�usa 
magbesvär luftbesvär, förstoppning el-
ler diarré.
Sunwic IBS är ett livsmedel för speciellt 
medicinskt ändamål för kostbehandling 
av känslig tarm (IBS) och förstoppning.

I hälsokosta�ärer och på apotek.

För en mage 

i balans.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

HÄRMÄ SPA

Vi betjäner er 

på svenska! 

Inkvartering i dubbelrum, frukostar, 2 x lunch eller
middag från buffébordet, fri tillgång till spabadet
och gymmet samt inträde till dansen.
Gäller t.o.m. 31.5.2018.

Spasemester
149€/2 dygn/pers.

Danspaket
70€/dygn/pers.
Inkvartering i dubbelrum, frukost, 
fri tillgång till spabadet och gymmet 
samt inträde till dansen.

Spring Sale Helsinki 
– inlämning pågår

Stockholms Auktionsverk presenterar vårens Spring Sale Helsinki  
auktion 16 - 21 maj på Södra kajen 14 i Helsingfors. Vi söker finländsk 
och rysk konst, samt antikviteter. 
 
Välkommen för inlämning och värdering till Södra kajen 14,  
Helsingfors, vardagar kl 11-17. Vi erbjuder även fri hemvärdering.
 
Kontakta våra specialister för värdering
 
Helena Laakso | helena.laakso@auktionsverket.com | 050 518 06 16 
Dan von Koskull | dan.vonkoskull@auktionsverket.com | 040 527 01 19

auktionsverket.fi

MARKNAD
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PROFETIA ISRAEL

Om Jerusalem
Jerusalem omtalas hundra-
tals gånger i Bibeln. Hedna-
folken skall samlas till strid 
mot Jerusalem och Jerusalem 
skall bli en lyftesten för alla 
folk enligt profeten Sakar-
ja. USA har nyligen erkänt 
Jerusalem som Israels hu-
vudstad. 

Den 17 december 2017 
hölls därefter ett möte i FN 
där 128 länder röstade för 
en resolution som fördöm-
de beslutet att erkänna Je-
rusalem som Israels huvud-
stad! Otroligt, Jerusalem är ju 

israelernas huvudstad. Irans 
målsättning är att Israel skall 
upphöra att vara en stat inn-
an år 2040. 

I Teheran skall man fi-
ra Israels utplåning med en 
festival den 21 april. Värl-
dens länder skaffar hellre 

affärskontrakt med Iran än 
kritiserar landets maktha-
vare. Perserna, alltså irani-
erna, skall ingå i Gogs krigs-
tåg mot Israel enligt Hese-
kiel 38. 

I maj har Israel varit en 
självständig stat i 70 år. Ta-

let 70 har haft stor betydel-
se i judarnas historia. Många 
av Bibelns profetior har re-
dan gått i uppfyllelse. 

En av de återstående är 
att Messias kommer till Ol-
jeberget i Jerusalem när hed-
nafolken angriper Jerusalem 
(Sakarja 14:4). Den profeti-
an ser ut att småningom gå 
i uppfyllelse.

regina kreander
Grankulla

Berusad  
svensk präst 
fick varning
En präst i Strängnäs stift i 
Sverige har fått en skriftlig 
erinran sedan det fram-
kommit att han druckit sig 
berusad under en konfir-
mationsresa till Rom se-

naste sommar. Prästen 
svarade i ett yttrande till 
domkapitlet att ”han dock 
inte är mer än människa”. 
Det här rapporterar tid-
ningen Eskilstuna-Kuriren.

Det var på resans sista 
dag som prästen drack sig 
rejält berusad vid ett res-
taurangbesök vilket leddet 
till att en grupp 15-åriga 

konfirmander tvingades 
klara sig själva i den ita-
lienska huvudstaden.

Domkapitlet anser i sin 
motivering till varning-
en att mannen ”försatt sig 
i ett tillstånd där han inte 
var att räkna med” och att 
han ”i avsevärd mån ska-
dat det anseende en präst 
bör ha”.

PRÄST TROVÄRDIGHET

Att längta, 
men stanna

när jag var barn brukade jag var-
je år få åka med farmor från Va-
sa till Helsingfors. Där bodde vi 
en vecka hos min älskade fas-
ter med familj. Det var en fan-
tastisk vecka, med allt ett barn 
någonsin kan önska sig. På tå-

get dikterade jag mina berättelser för farmor 
som snällt skrev ner dem i häften som spara-
des. Hon kunde konsten att roa oss med små 
medel. Hon lyssnade, var fullt närvarande. Vi 
åt medhavda smörgåsar och det var okej att 
peta bort de förhatliga 
kumminfröna ur brö-
det. I Helsingfors vänta-
de besök på Borgback-
en och Högholmen och 
förtrollade upplevelser 
av balett och klassisk 
musik. 

Jag såg fram emot 
Helsingforsbesöket he-
la året, men ett år, jag 
var kanske fyra, fick jag 
förskräcklig hemläng-
tan. Jag grät och grät, 
längtade till Åland och 
mamma och pappa. 
Farmor frågade om jag ville att vi skulle åka 
hem tidigare. Hon kunde ändra biljetterna. 
Hulkande förklarade jag för henne: ”Nej, nej! 
Jag vill stanna! Men man måste väl få läng-
ta i alla fall!”

jag minns händelsen idag för att farmor åter-
berättade den så många gånger. Att hon tyckte 
det var så klokt och så självklart – man kan 
både längta förskräckligt mycket, men än-
då vilja stanna.

Människan är född till världen. Vi är sat-
ta att leva, arbeta, älska och förvalta alla go-
da gåvor, men vi är samtidigt medborgare i 
Guds rike. Vi bär dopets vattenstämpel i hjär-
tats pass. 

Vi lever i påskens tid. Påskdagens sol har 
gått upp för människan. Guds rike är både re-
dan här och ännu inte helt. Den första påsk-
liljan slog ut i full blom och vi vet vad som 
väntar alla andra knoppar. För första gång-
en strömmar värme ut ur den öppna graven, 
vårvärme för dig och för mig. Vårt fjärilslar-
viga jag skall en gång få gona in sig i en lud-
dig puppa, ligga där tills det är dags att veck-
la ut våra granna vingar. 

en morgon brister alla fåglar ut i gapskratt. 
Mesar, finkar, sparvar och sångare fnittrar 
så de trillar av sina grenar. En ängel var här 
och dansade konfetti över alla backar. De ly-
ser av sippor, örter, lökar. Vid stranden lig-
ger ekan leende och väntar på sjösättning vit 
som ett dopbarn.

Min längtan efter Gud var kanske Guds 
längtan efter mig och Gudsriket, det växer 
ibland oss. Det är påsk på jorden.

Katarina Gäddnäs är författare och  
teologistuderande.

”Hulkande för-
klarade jag för 
henne: Nej, nej! 
Jag vill stanna! 
Men man måste 
väl få längta i  
alla fall!”

INKAST KATARINA GÄDDNÄS

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

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

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

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

OPINION INFORMATION

HEMMABLIND KYRKA

Olämplig läsning
”Du förintar alla som är 
otrogna mot dig” (Första 
läsningen, tredje årgång-
en/Psaltaren 73: 23–28). Så 
citerar prästen i radioguds-
tjänst, påskannandag. Hela 
Svenskfinland lyssnar på ett 
våldsbejakande rudiment 
som rimmar illa med Borgå 
stifts bejublade Påskupprop 
”i solidaritet med alla lidan-
de” och specifikt asylsökan-
de och flyktingar. Har kyr-
kan blivit så hemmablind 
att den inte ser sina egna 
förtryckande kraftord och 
skrämmande strukturer? 

Kom inte och säg att kris-
tendomen är fridsamhetens 
och mildhetens religion, 
jämfört med andra, påstått 
mindre belevade versio-
ner av mänsklig bristfällig 
skriftställning, kring inbillat 
heliga ideal om trohet mot 
Gud, om präster i tjänst un-
der påsken ska vara tvung-
na att uttala dessa hotord åt 
hoppfullt församlade asyl-
sökande och övriga åhörare. 

Kunde man ha hoppat 
över den hatiska referen-
sen? Eller tar det för myck-
et på den kyrkliga stolthe-
ten? Det är ansvarslöst och 
känslokallt att i direktsänd 
gudstjänst på allmän ra-
diokanal, som kyrklig in-
stitution följa en uppen-
bart förlegad förrättnings-
handbok och insinuera att 
Herren avlivar av hjärtans 
lust. Må vara att övrigt i den 
mässan och andra mässor i 
landet, mest handlade om 
kärlek och uppståndelse. 
Några förflugna ord i bör-

jan av en i övrigt livsbeja-
kande gudstjänst ruinerar 
ändå hela förrättningens 
budskap. Speciellt, om de 
inte ges någon förklaring i 
varken predikan eller bö-
nerna. Så ta då bort råhe-
ten om den är så oviktig 
och välj en annan text, det 
ges alternativ i handboken 
och utbudet är stort. Annars 
blir det kollaps i tänkan-
de människors hjärnkon-
tor, när inledningen rapar 
upp mordiskhet och sex-
uell våldsanspelning. Hur 
ska en kyrklighet kunna le-
va sin sanning om rättrå-
dighet och medmänsklig-
het om den samtidigt god-
känner ett våldsamt religi-
öst språk, eller inte ens hör 
det i sin egen förkunnelse? 

Det är dubbelmoral att 
intyga trygghet och kyrko-
frid åt utsatta grupper och 
sedan bejaka råhet för att 
det står så i Bibeln. 

Det fanns en tid då Herren 
Gud och övriga som iden-
tifierar sig som hankön, på 
basen av heliga urkunder 
kunde kalla kvinnor, spe-
cifikt sin hustru, för hora 
och anklaga henne för otro-
het, beskylla henne för att 
intressera sig för andra re-
ligioner och kulturer och 

straffa henne med sexu-
ella övergrepp. Så berät-
tar t.ex. Hesekiel om vad 
som händer Herrens ”hit-
tebarn och hustru” Jeru-
salem, för att hon är otro-
gen mot Herren och ”horar” 
med andra kulturer. Ordet 
hora förekommer 21 gång-
er på 63 verser. I medeltal i 
var tredje vers i kapitel 16 
säger Herren ”Du din ho-
ra” åt en stad, sin hustru, 
det som antas vara kvinn-
ligt och otroget. Det är 16 
gånger för mycket! 

Herren hotar (vers 37–
40) att öppna Jerusalem 
(fysiskt våld) och blotta 
hennes kön (sexuellt över-
grepp) och riva av hen-
ne kläderna så hon är helt 
naken och låta Jerusalems 
älskare slita henne i bitar 
(gruppvåldtäkt). Vi har här 
en sadistisk styckmördare 
i Bibeln, en sexuellt per-
verterad Gud som dyrkats 
i årtusenden för sin svart-
sjuka och våldsamma ten-
denser i mötet med annor-
lundaskap. 

En sådan ska inte väl-
komnas över en modern 
kyrkas trappa. Dessvärre 
har det redan hänt och hela 
den kyrkliga institutionen, 
samt utväxter i form av fri-

församlingar, bönehus och 
väckelserörelser utövar 
systematiskt ideologiskt 
våld på utsatta grupper, på 
personer av annan religi-
ös övertygelse, homosex-
uella, transpersoner, kvin-
nor och flickor, försvars-
lösa barn, samt personer i 
livsfara som söker sin till-
flykt till en fredens och kär-
lekens religion, genom att 
välkomna med ena handen 
och slå med den andra han-
den. Det här sker så länge 
kristendomen blint predi-
kar och radierar våld direkt 
ur sin urkund – förtryck, 
förnedring, underställdhet 
och förakt. Varken texter-
na eller kyrkorna är då ett 
sunt alternativ, utan ett för-
tryckande instrument som 
inte förmår identifiera sin 
egen våldsutövning som 
övergrepp mot männis-
kors integritet, utan kallar 
det lögnaktigt för omvän-
delse, att ”komma till tro” 
och att ”lyda Herrens Ord”. 

Är det så vi önskar i vår 
egen fisförnämlighet? Vill 
vi verkligen applådera en 
gudomlig gruppvåldtäkt 
och övriga beskrivning-
ar av handlingsmetoder 
gentemot ”otrogna”, som 
redan gett långvariga kon-
sekvenser i till exempel hur 
kvinnor behandlas av män 
i kristna miljöer, i hemmen 
och i församlingarna, bara 
för att ”det står så i Bibeln” 
och handboken? 

monika ”el kabong” pensar

”Det är dubbelmoral att intyga trygghet och 
kyrkofrid åt utsatta grupper och sedan be-
jaka råhet för att det står så i Bibeln.”

”Världens länder skaffar hellre affärskon-
trakt med Iran än kritiserar landets makt-
havare.”



Två präster står vid sidan av vägen och håller upp en skylt där det står: ”Slutet är nära! Vänd om
 nu innan det är för sent!” En passerande bilförare ropar “G

alningar!” och gasar på förbi dem
. 

N
är bilen svänger i kurvan hör de ljudet av skrikande däck och sedan ett stort plask. D

en ena prästen vänder sig till den andra och säger: ”Tror du inte att vi i stället borde sätta upp en skylt 
som

 säger att bron är avstängd?”
NÄSTA VECKA får vi veta varför en körövning 
är veckans höjdpunkt.
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