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Sid LEDAREN: Vi behöver inte ta modell för vården i livets slutskede
från EU:s mest sekulariserade länder. Den vård som redan kan
ges innefattar också den smärtlindring som behövs.

2

TORSDAG 19 APRIL. NR 16/2018

Vad får en
präst säga
år 2018?
Sidan 5

Högtidligt när
Mariehamn
fick ny herde
Sidan 14

Skriftskolan kan
vara tung för
minoriteter
Noisejubileum
Sidan 4
Sidan 8

Finland utvisar
pastorsfamilj
trots dödsdom

Flydde Pakistan anklagad för
hädelse men finner ingen nåd
hos Migri.
Upplever sig förföljda av våra
myndigheter för sin kristna tros
skull. Sidan 6

Hon gjorde
avtal med Gud
Sidan 2

Helgesson skriver med
värme och självironi
Sidan 8

Vasa tvingas till
hårda sparåtgärder
Sidan 3

Vikström: Våra händer
speglar vem vi är
Sidan 15

2 AKTUELLT

KYRKPRESSEN TORSDAG 19.4.2018 • NR 16
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

PROFILEN: MONA HELLMAN-DAHLQVIST

LEDARE ROLF AF HÄLLSTRÖM

”I en situation när man står lottlös
och bara askan återstår av ens hem
är man ganska tyst.”

När slutet är nära
Fram till millennieskiftet kunde sällskapsspelet
Trivial Pursuit ställa frågan: ”Vilken medicinsk
åtgärd är förbjuden i hela världen? Rätt svar var
”att ta livet av person”.
Under 2000-talet har främst Beneluxländerna öppnat en legal port
till den tidigare förbjudna åtgärden. Hos oss fick medborgarinitiativet att ta in den här möjligheten
som en ”sista utväg för att eliminera outhärdliga smärtor vid livets slut” ett enhälligt nej av riksdagens social- och hälsoutskott.
Annat kunde utskottet inte säga. Rätten till liv är
grundläggande för våra mänskliga rättigheter. De
kristna kyrkorna talar om livets helgd och uppfattningen backas fortfarande upp inom EU, av
Europarådet och av läkarorganisationer.
Men riksdagen kommer att säga ja till en fortsatt utredning och då kan mycket hända.

Hämtar
kraft i
stillheten

Ordet eutanasi borde stå för rätten till en god död,
inte som en möjlighet att bli berövad livet. Med
en god vård i livets slutskede ska det i dag vara möjligt att lindra alla fysiska smärtor. Ribban
ska stå så högt att smärtlindringen sätts in innan
smärtorna kommer.
Så har det inte alltid varit. Många som skrivit
under medborgarinitiativet har personliga erfarenheter av en anhörigs kvalfulla död. Kampen
mot narkotikamissbruk har vägt tyngre än den
goda vården. När döende patienter nekats smärtlindring på grund av risken att bli missbrukare
har medicinerna inte stått rätt i skåpet.
Det är bara några år sedan den inhemska Gemensamt ansvar-insamlingen hade som mål att
öka utbildningen inom terminalvården. Det som
kallas palliativ vård och vård i livets slutskede är
just nu i ett starkt utvecklingsskede där de regionala skillnaderna är stora.
Det är krävande att hålla både patient och anhöriga informerade om vad som komma skall.
Att man inte längre ”gör allt” för en patient när
den aktiva vården avslutas kan för anhöriga vara en chock. Som att i fotboll
plötsligt ändra reglerna och
spela mot eget mål.
Inom vården i livets slutskede har man kanske inte
heller beaktat vården av de
anhöriga tillräckligt. Det är
ju de som blir kvar med sina minnen.
En fungerande vård av döende kan eliminera argumentet ”outhärdlig smärta”
när det gäller kroppen. Men
om man som i Belgien och
Holland godkänner också existentiell smärta av
typ ”livet har förlorat sin mening” blir läget annorlunda. Då är vägen inte lång till att rätten till
liv förvandlas till rätten till att bestämma om sin
död. Det blir en privatsak.

Hennes värld har rasat samman flera gånger. Men
med Guds hjälp och en positiv livsinställning har Mona
Hellman-Dahlqvist rest sig. Jag finner styrka i stillheten,
säger hon.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

”När döende
nekats smärtlindring på grund
av risken att bli
missbrukare har
medicinerna inte
stått rätt i skåpet.”

Det har visat sig att antalet begravningsgäster
minskar, jordfästningar flyttas fram för att det är
svårt att hitta gemensamma tider. Det är heller
ingen hederssak att vara närvarande vid begravningar och allt fler begravningar sker ”i stillhet”.
När döden blir allt mera privat rubbas också
respekten för livets helgd allt mer.
Rolf af Hällström är tidigare redaktör på Kyrkpressen.

Samma dag som konkursen var ett faktum drabbades den sjuåriga dottern av
blodförgiftning och låg för döden. Några år senare förlorade hon allt då hemmet brann ner.
– En av mina gåvor är ett ljust sinne
och att jag ofta är glad. Jag tycker att vi
ska dela med oss av vår glädje. Det finns
för lite av den idag. Ge ett gott ord till
någon, det kan bli som medicin. Den
största glädjen är ju i påskens budskap
att Jesus lever.
Mona Hellman-Dahlqvist upprepar
ofta bibelordet ”Genom stillhet och förtröstan ska ni bli starka”.
– Har jag problem eller om jag är ledsen stillar jag mig hemma. När svallvågorna lagt sig kan jag gå vidare igen.
Det är en trygghet att veta att finns någon som bryr sig. Det är stort. Jag ber
ofta om Guds ledning.
Efter att huset brunnit sommaren
2007 bestämde hon sig att flytta in på
Inremissionshemmet i Larsmo.
– Den 23:e psalmen kom till mig och
jag räknade med att där finna de gröna
ängarna där Gud ger mig ro.
Stillheten hade hon ännu inte upptäckt 1975. Mannen hade nyss berättat att företaget gått i konkurs då deras sjuåriga dotter klagade på sjukt öra.
– Mina tankar var på annat håll och
jag gav henne råd hur hon skulle hantera det jag trodde var öronvärk.
Men på morgonen hade dottern blåa
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ränder längs halsen. Hon konstaterades ha blodförgiftning i örat och togs
in på sjukhuset.
– I natt avgörs det om din dotter överlever, sade läkaren. Känslan av att riskera förlora sitt barn går inte att beskriva. Där avgjorde jag mig.. Jag gick
på knä och förhandlade med Gud. Det
hade jag varken gjort tidigare eller nu
senare. Jag lovade följa Gud om han ger
mig min dotter tillbaka. Det löftet har
jag försökt hålla.
Flickan kom hem och mannen fick
också en ny tjänst.
– Av konkursen lärde jag mig att
pengar inte är allt här i livet.
Hennes livsväg formades redan som
barn. Mona Hellman-Dahlqvist var tre
år gammal när lovsångerna från Elimkyrkan i Jakobstad drog in henne och
hennes mamma till kyrkan.
– Jag hade aldrig hört lovsånger förr.
Jag gick fram och satte mig på första
bänkraden medan mamma ställde sig
längst bak. Efter det började jag i söndagsskolan i Elim.
Hon fick sin barnatro av sina föräldrar. Hennes mormor var starkt troende och bad för henne.
– Jag tänker på mormor som den som
väckte min Gudstro. Hon förkunnade
för mig. I dag ser jag det som en gåva och jag önskar att hon fått veta vad
det betytt för mig. Mormor lärde mig
också att räkna de lyckliga stunderna.
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Mona Hellman-Dahlqvist konfirmerad i den lutherska kyrkan medan familjen bodde i Sverige.
– Gud kallar oss med jämna mellanrum. I skriftskolan tog jag ställning
till tron.

Prioriterade familjen

1963 blev hon uppställd i en Miss Jakobstad-tävling som hon vann.
– En gentleman i Helsingfors läste
om tävlingen i tidningen och bestämde
sig för att henne ska jag ha. Han körde
till Jakobstad, kom med rosor till mig,
choklad åt mamma och cigaretter åt
pappa. Jag sveptes med och tre månader senare var vi gifta.
– Det talade jag inte med Gud om. Jag
blev tagen. Det måste ha varit kärlek.
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Ett år senare kom det första barnet. Vi
var gifta över trettio år.
Som ung prioriterade hon familjen
och arbetet.
– Senare har jag gjort en omprioritering. Nu sätter jag Gud först, familjen på andra och arbetet på tredje plats.
Men det betyder inte att jag valt bort familjen. Familjen är min rikedom. Jag får
bära dem i bön för jag är själv ett bönebarn som blivit buren av förfädernas och släktingarnas böner. Jag tror
på bönens kraft. Annars hade jag inte överlevt.
Mona Hellman-Dahlqvist har vant
sig vid att vända sig till Gud i både glädje och sorg.
– Livet går inte alltid på räls. Det är
helt klart att jag inte klarat mig utan

Efter branden har Mona
Hellman-Dahlqvist skapat sig
ett nytt hem.
Hon har också
återfunnit sitt
andliga hem.

Gud. Min tro har vuxit av att se Gud ta
tag i de problem som jag själv inte klarat av. Men i en situation när man står
lottlös och bara askan återstår av ens
hem är man ganska tyst.
– Jag var inte arg på Gud, för jag tror
att han finns som stöd i svårigheterna.
Hon befann sig i Hangö sommaren
2007 när hon fick telefonsamtal om att
huset står i brand.
– Jag ville genast hem för kunna att
förstå det som hänt och starta sorgeprocessen. Jag visste ju att allt brunnit.
Men jag hade svårt att förstå att det såg
ut som det gjorde. När jag såg det kastade jag upp.
Musiken är viktig för Mona Dahlqvist. Hon har intervjuat flera artister
i olika kyrkor.

– Efter branden var det stillheten som
gällde. Men efter att mamma gått bort
för fem år sedan tog en vän mig med till
kyrkokören. Cirkeln slöts när jag återfann min plats i den lutherska kyrkan.
Jag blir uppbyggd av sångtexterna som
också följer kyrkoåret.
Hon var nyligen på Arja Saijonmaas
konsert i Jakobstad.
– I en sång beskriver hon ensamheten som sin lycklighet, sin bästa och
sista vän. Men Jesus har lovat vara med
oss i alla dagar intill tidens ände. Även
om jag bor ensam så är jag inte ensam.
Jag har Herren med mig. Jag njuter av
den ensamheten. Jag har också ett hopp
om att få träffa mina kära efter döden.
När vi vet att vi får mötas igen är sorgen inte lika stor.

Vasa säljer fastigheter
inbesparingar. Vasa
kyrkliga samfällighet säljer
fastigheter och säger upp
hyresavtal för att stärka
en belastad ekonomi. Senast i maj 2019 avslutas
verksamheten i Dragnäsbäcks kyrka, Lepikko lägergård, Sunnanvik församlingshem, Skogsbergets församlingshem, bönehuset i Tervajoki och
missionsshopen på Han-

delsesplanaden 30 – och
flyttas till samfällighetens
andra fastigheter.
När gemensamma kyrkofullmäktige fattade beslutet förra veckan framfördes också ett förslag
om att stryka Dragsnäsbäcks kyrka från den här
listan, men förslaget förlorade med rösterna 16–
30. Tre ledamöter röstade blankt.

Att avstå de här lokalerna är en del av samfällighetens fastighetsstrategi.
Senast förra året avstod
Vasa kyrkliga samfällighet
flera fastigheter: en klubblokal i Storviken, Päivärantafastigheten i Sundom
samt scoutlokalerna på
Storalånggatan och Metviksgatan.
Bakgrunden är att en
minskande befolkning och

mindre skatteintäkter försvagar samfällighetens
ekonomi, samtidigt som
den också belastas av nuvarande och kommande
stora investeringar.
Den strikta budgeten
tvingar församlingarna i
Vasa att spara 2–3 miljoner årligen under de närmaste tre åren.

MONA HELLMANDAHLQVIST
PENSIONÄR, TIDIGARE HEMMAMAMMA, RESELEDARE, JOBBAT MED
KONST, TEVE OCH RADIO MED MERA.
FÖDD OCH BOSATT JAKOBSTAD.
HAR FYRA BARN, NIO BARNBARN
OCH ETT BARNBARNSBARN.
SATSAR PÅ BARNBARNEN, TYCKER
OM MUSIK, BLOMMOR OCH TRÄDGÅRD.

Blumenthal vill bli herde i Saltvik
TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten
i Saltviks församling har
inom utsatt
ansökningstid
sökts av Peter
Blumenthal. Det
meddelar domkapitlet.
Blumenthal är för närvarande tf. församlingspastor

i Jomala församling.
Domkapitlet
meddelar samtidigt att kyrkoherdetjänsterna
i Kronoby församling, Jomala
Församling samt
Replots församling
inom utsatt ansökningstid inte fått några
sökande.
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”Det har hänt mycket de fem sena
KÖNSSENSITIVITET. En aktuell webbenkät
visar att skriftsolan kan kännas ångestfylld
för dem som tillhör en könsminoritet eller
sexuell minoritet. Men på Kyrkostyrelsen
har man medvetet gått in för att förändra
förlegade attityder och skriftskoltraditioner
– och resultaten syns redan.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Regnbågsföreningen Malkus gjorde i
höst en webbenkät som undersökte hurudana erfarenheter personer som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet har av skriftskolan. Över 70
procent av dem som svarade uppgav att
lägerarrangörerna inte beaktade den
mångfald som fanns, och 42 procent
tyckte att skriftskolan varit en ångestfylld upplevelse. 22 procent hade
hört en präst fälla negativa eller osakliga kommentarer om sexuella minoriteter eller könsminoriteter.
– Det är klart att kyrkan – liksom
många andra institutioner– fortfarande har mycket att göra på det här området. Vi vet att en majoritet av ungdomarna tycker att skriftskolan som
helhet är en bra upplevelse. Men just
bland dem som tillhör könsminoriteter
eller sexuella minoriteter finns personer som upplevt skriftskolan som ångestfylld. Vi behöver större medvetenhet, mer utbildning.
Det säger Jarmo Kokkonen, chef för
Kyrkans central för fostran och familjefrågor. För ett par år sedan disputerade
han med en avhandling om könsfrågor
och skriftskolans ritualer.

många ungdomar som tillhör
en sexuell minoritet upplever
skriftskoltiden
som tung. FOTO:
ARKIVBILD/SARA
EKSTRAND

Nya vindar blåser på många håll

Kokkonen påpekar att majoriteten av
dem som svarat på Malkus webbenkät
är 20–50-åringar, och att det har hänt
mycket i den finska skriftskolan under
de fem senaste åren.
– Inställningen till könssensitivitet
har förändrats både bland finländare
i gemen och bland kyrkans anställda.
Samma frågor diskuteras i skolan och
på många andra områden – nu senast
i filmbranschen.
– Det är en gemensam fråga och utmaning som synliggör sådant som tidigare funnits under ytan. Framför allt
kyrkans ungdomsverksamhet tror jag
klarar jämförelsen med många andra
gemenskaper, vilket inte betyder att
vi inte skulle ha mycket att göra ännu.
Kokkonen säger att kyrkans utmaning är att den har så starka traditioner,
traditioner som förändras först när vi
medvetet går in för att förändra dem.
– Det kan ha att göra med lekkultur, med strukturer, till exempel med
det traditionella bastubadet med skilda turer för flickor och pojkar. När det
gäller bastubad har det alltid varit klart

att det ska vara olika turer. Men i dag
har det blivit möjligt att tacka nej eller
tvätta sig ensam, vilket man kan vilja
göra av många olika orsaker. Här syns
en ny sensitivitet: de unga kan vända
sig till en vuxen och säga hur det känns.
Finns det församlingar där de unga på
skriftskollägret kan få höra till exempel
att homosexualitet är synd?
– Det är inte omöjligt. Det finns stora
skillnader mellan till exempel församlingar i huvudstadsregionen och små
landsortsförsamlingar. I skriftskolan
jobbar över 3 000 personer, där kan
finnas människor som tänker att homosexualitet är synd och sedan säger
det högt. Samtidigt är det viktigt att se
den stora bilden och majoritetsåsikten.
Kärnan i kyrkans ungdomsarbete,
säger Kokkonen, är ordet respekt. Det
innebär att man kan vara av olika åsikt
och ändå komma överens.
– Unga utgår inte från att alla måste

vara av samma åsikt om allt, men de
märker om det inte finns en respekt
för och ett ärligt möte inför en annan
åsikt. Om vi inom kyrkan inser att man
kan se på de här frågorna på olika sätt
som kristna och ändå dela samma nattvardsbord, då har vi kommit långt.

Polariserade åsikter

Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig inom skolsamverkan och konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen, tycker liksom Kokkonen att församlingarna
under de senaste åren blivit betydligt
bättre på att ta hänsyn till frågor kring
sexualitet och könsidentitet.
– En självutvärdering som finska
konfirmander gjorde per telefon efter förra sommarens läger visade att
en överväldigande majoritet kände
att skriftskolan varit en mycket trygg
miljö.
Men hon vet också att frågan är svår
och åsikterna polariserade. Under dis-

Under veckoslutet 20–
22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens
Sångfest i Vasa.
På lördag framförs musi-

Ökad medvetenhet

Den nuvarande konfirmandplanen tar
upp frågan om könssensitivitet, men
utan att diktera vad man ska eller inte
ska säga. Det står till exempel så här:
”En trygg skriftskola förutsätter en
tillräcklig förståelse för könssensitivitet. De unga befinner sig i ett mycket
känsligt uppväxtskede. Under konfirmandtiden är de unga på många sätt
i nära kontakt med varandra, bland
annat i lekar och bollspel. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur
man rör vid andra, till exempel i lekar, och likaså hur man talar till an-

FÖRKUNNARE UR TIDEN

MUSIK BARN

Sångfest
lockar barn
till Vasa

kussionerna under Ungdomens Kyrkodagar ifjol blev det uppenbart att åsikterna om homosexualitet och hur den
ska tolkas utgående från Bibeln går
kraftigt i sär mellan ungdomar från
olika regioner och församlingar.
– Man kommer inte ifrån att frågan
knyts till bibelsyn.

kalen Festen! och på söndagen medverkar barnen
i gudstjänsten i Trefaldighetskyrkan. Gudstjänsten
sänds i Yle Vega i maj.
Barnens Sångfest ordnas
av Domkapitlet i Borgå stift
och Vasa svenska församling. Sångfesten ordnas vart
tredje–fjärde år med olika värdförsamlingar. Till fes-

ten i Vasa har 23 barnkörer
med totalt 240 barn anmält
sig. Den sydligaste barnkören kommer från Borgå
svenska församling och den
längst norrifrån från Karleby svenska församling. Det
kommer också körer från
Åland.
Barnens Sångfest ordnas för att församlingarnas

barnkörer och deras ledare ska ha något att se fram
emot och ett konkret mål
att öva inför.
– Barnens Sångfest stärker gemenskapen mellan
församlingarna och stärker motivationen att arbeta
med barnkörer, säger Dan
Andersson som är kantor i
Vasa svenska församling.

Sven Reichmann är borta

Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann
har avlidit. Reichmann inledde sin karriär som läkare och forskare. Hans existentiella intresse och längtan att hjälpa människor i kris ledde honom till ett livsuppdrag inom själavård och kristen undervisning. Han
var välkänd också i Finland, som han besökte många
gånger. Böckerna Vad är sanning och Kulturen utan
Gud ledde till debatter också i finlandssvensk press.
Sven Reichmann föddes den 7 april 1938 i Bromma och
avled i sitt hem i Mölndal den 26 mars.
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ste åren”

Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström. FOTOn: ARKIVBILDER

Herdes frispråkighet
fick mothugg
DEBATT. Kyrkoherde Janne
Heikkiläs uttalande om
kvinnor i prästämbetet
och om att viga frånskilda
väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva
beredskapen att samarbeta, säger biskopen.
TEXT: EMELIE WIKBLAD

”Inställningen
till könssensitivitet har förändrats både
bland finländare i gemen och
bland kyrkans
anställda.”
Jarmo Kokkonen

dra och vad man skrattar åt. Ordvalen kan utestänga människor utan att
man märker det, och utan någon avsikt att mobba.”
Maria Björkgren-Vikström säger att
det är uppenbart att de som jobbar med
ungdomar vill och behöver mer information om frågor som gäller sexualitet och könsidentitet.
– Under höstens forum, som riktar sig till dem som jobbar med ungdomsarbete i stiftet, kommer vi att ta
upp HBTQ-frågor. Det har kommit
som önskemål från fältet, eftersom
det finns enstaka ungdomar på lägren som säger att de är hen, inte han
eller hon. I svallvågorna av metoo-rörelsen ska vi också diskutera hur man
kan förebygga sexuella trakasserier.
Många församlingar har tidigt haft
en medvetenhet om de här frågorna.
– Jag tror att de på ett annat sätt än
många andra institutioner kunnat se
människan som en helhet.

I en intervju för Vasabladet
sade kyrkoherden i Korsnäs
församling, Janne Heikkilä,
att han inte anser att kvinnor
borde bli präster, men att han
kan samarbeta med kvinnliga
präster då det behövs.
– Det är en sak där man
helt enkelt måste kompromissa. Det finns så mycket
mer saker som förenar oss,
vi är ju ändå en kyrka, säger
Heikkilä till Kyrkpressen. Jag
tycker nog att det är viktigt
att man samarbetar. Att inte samarbeta skulle säkert
förlama kyrkans verksamhet. Jag har förstått domkapitlets linje så att man samarbetar med alla kollegor och
det kan jag gå in för.
Heikkilä är medveten om
att intervjun väckt diskussion bland annat på sociala
medier och han har fått några mejl om saken.
– Jag tycker att det är lite

tråkigt att de här så kallade
tvistefrågorna får så mycket utrymme i medierna och
redaktörerna så ofta ställer
de här frågorna. Jag tycker
att de här frågorna är sådana som inte så ofta kommer
upp i kyrkans arbete på fältet. Så mycket gott arbete görs
i kyrkan att man gärna skulle vilja lyfta upp det istället.
En som reagerade är AnnMari Audas-Willman, kyrkoherde i Solfs församling.
Hon betonar att diskussionen inte handlar om Heikkilä som person.
– Det var en trevlig intervju med en trevlig person i
en fin församling. Det enda
jag reagerade på är att han går
ut och säger att kvinnor inte borde vara präster. Jag frågar om det är korrekt att säga så år 2018?
Audas-Willman ifrågasätter rutinerna för hur domkapitlet tar ställning till ifall en
blivande präst – eller en sökande till kyrkoherdetjänst –
är beredd att samarbeta med
präster som är kvinnor.
– Jag frågar mig hur det
skulle kännas att stå i altartjänst med en person som of-

fentligt sagt att han inte anser att jag borde vara präst.
Audas-Willmans tycker inte det går ihop med en
försäkran om att samarbeta fullt ut.
– Jag kan förstå att det skapar missnöje och frustration,
säger Heikkilä.

”Måste få ha åsikter”

Biskop Björn Vikström säger att kravet är att en präst
ska vara beredd att samarbeta
med sina kolleger oberoende
av kön och att Heikkilä därmed uppfyller det som domkapitlet frågar efter.
– Människor måste få ha
åsikter, det vi förutsätter är
beredskap till samarbete.
Hur svarar du dem som anser att
ett sådant uttalande inte motsvarar att samarbeta fullt ut?
– Jag jobbar ju medvetet för att
kvinnor som män ska kunna
jobba som präster i alla våra
församlingar och naturligtvis
försöker jag också argumentera för varför jag hoppas att
alla av hjärtat skulle känna
att det här är det rätta. Men vi
kan inte börja väga människors åsikter, det som vi kan

”Människor måste få ha åsikter, det vi
förutsätter är beredskap till samarbete.”
Björn Vikström

pröva rent formellt är människors beredskap till samarbete. Det är det vi kollar upp:
De som blir prästvigda lovar
att följa kyrkans ordning och
en kyrkoherde lovar att vårda sin församling enligt den.
Är linjerna för det här tillräckligt tydliga?
– Jag tycker det har varit väldigt tydligt.
Det Vikström däremot är
mer kritisk till är Heikkiläs
uttalande om att inte viga
frånskilda ”per automatik”
utan avgöra från fall till fall
om det finns vägande skäl.
– Jag tycker det är en omöjlig väg att gå. Hur kan vi bedöma vem som har rätt att bli
vigd på nytt eller inte? Om de
formella villkoren för en vigsel är uppfyllda så ska vi viga, det tycker jag är helt klart.
Janne Heikkilä förtydligar vad han menar med att
ha vägande skäl för att viga
frånskilda.
– För det första tycker jag
att kyrkan bör stöda familjer så att de inte splittras. Men
om makarna trots allt väljer
att gå skilda vägar så anser
jag att det måste finnas och
ges möjlighet att gifta sig på
nytt. Så att viga frånskilda
är okej, men det måste föregås av en diskussion, som
man förstås alltid gör med
vigselpar.

BISKOPSMÖTE ÄMBETE

Biskopar tog
ställning för
kvinnor

Biskoparna i Evangelisklutherska kyrkan i Finland har
fått ett brev från en grupp
präster som är bekymrade för jämställdheten bland
präster. Enligt skribenterna

möter kvinnors prästerskap
ännu motstånd både i ord
och handling trots att det i år
har gått 30 år sedan beslutet
att öppna prästämbetet.
– Det är bekymrande att
höra om erfarenheter av att
prästernas jämställdhet inte förverkligas. Kvinnors arbete i prästämbetet har ett
enhälligt stöd bland alla bi-

skopar. Vår kyrka har bara
en syn på ämbetet. Enligt
den är prästämbetet inte
knutet till kön, konstaterar
ärkebiskop Kari Mäkinen.
Evangelisk-lutherska
kyrkan förutsätter att alla som vigs till och verkar
i prästämbetet samarbetar med varandra oberoende av kön. Alla i kyrkan har

skyldighet att ingripa i diskriminering och skyldighet att främja jämlikhet och
jämställdhet mellan könen.
– Ingen får diskrimineras
på grund av sitt kön. Det är
viktigt att könen är jämlikt
representerade i vår kyrkas
struktur och beslutsfattande. Det är en målsättning
som vi ännu inte har nått.

Vi behöver fortsättningsvis
arbeta för att nå dit, säger
ärkebiskop Mäkinen.
Biskoparna vill höra om
de erfarenheter prästerna
har i ämbetet.
– För en sådan dialog
krävs platser och situationer. Varje medlem i kyrkan behöver vara med och
bygga kyrkans enhet.
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FLYKTINGAR. Efter ett nytt avslag på sin
asylansökan håller familjen Gill på att ge upp
hoppet om att få stanna i Finland.

Familj kan utvisas
trots dödsdom
i hemlandet
Tror inte på bevisen

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Under de tre och ett halvt år den pakistanska familjen Gill vistats i Finland
har de kastats mellan hopp och förtvivlan. Nu är de förtvivlade.
– Vi har förlorat hoppet. Vår kraft
har brutits ner och vi är deprimerade,
spända och vi orkar inte kämpa mera.
Barnen och min hustru är mycket rädda. Senaste vecka måste hon uppsöka
läkare. Barnen har varit nöjda över att
få vara i ett kristet och jämställt land.
Här har de mått bra, ätit och sovit ordentligt. Nu är de deprimerade och har
slutat äta. Myndigheterna bryr sig inte. Och då talar vi om mänskliga rättigheter. Det är inte rättvist mot min
familj, säger Gill.
Han är kristen och har verkat som
pastor i sitt hemland Pakistan. När han
med stöd i landets ökända hädelselagar anklagades för hädelse flydde han
och kom till Finland med sin hustru
och två barn.
Men trots att han har bevis på att en
dödsdom väntar honom i hemlandet
finner familjen ingen nåd hos de finländska myndigheterna.

Efter det senaste avslaget för två veckor sedan håller familjen på att ge upp.
Avslaget var förenat med en veckas besvärstid, och nu försöker Gills jurist göra vad han kan, även om det ser hopplöst ut. Via domstol försöker han förhindra utvisningen.
– Det är svårt att skaffa fram nya bevis
på sju dagar. Vanligtvis har man trettio dagar på sig att överklaga. Men för
min familj tycks andra lagar gälla här
i landet. Jag förstår inte varför.
Kyrkpressen har tidigare skrivit om
familjen. Strax därefter lyckades Gill
skaffa bevis på att hans pappa dödats i
hemlandet. På den grunden gjorde han
en ny ansökan.
– Migri har förkastat allt eftersom de
anser att jag inte levererar några nya bevis. Men jag har gett bevisen till polisen.
I så fall har polisen inte sänt bevisen till
Migri. När min jurist började höra efter
min ansökan ett och ett halvt år senare fick han höra att det inte fanns någon ansökan, säger Gill.
Han säger att han gett nya bevis hela tiden.
– Jag har gett bevis på att min pappa
har dödats. Jag blir arresterad på flygfältet om vi återvänder. Jag har gett in-

tyg av läkare på Vasa centralsjukhus att
sonen förlorade hörseln på ena örat när
han blev misshandlad av en lärare och
rektorn i sin skola i hemlandet.
– Myndigheterna här frågar hela tiden efter originaldokument. När jag efter stora svårigheter lyckats få tag på bevis är det ändå inte tillräckligt. De noteras inte. Vad mera kan jag göra om de
inte vill se på våra bevis? Jag kan inte fabricera bevis. Varken min far och
min son är vilka vänner som helst. De är
min familj, mitt blod som jag har starka band till.

Tusen skrev på för familjen

”Vi är kristna
som lider
i ett kristet
land. Det är
skamligt.
Skammen
drabbar också mig för vi
kristna är ju
en familj.”

I samband med en Kyrkhelg i Karleby skrev över tusen personer under en
vädjan för familjen som sändes till president Sauli Niinistö. Mikko Pyhälä, tidigare chef för Finlands beskickning i Pakistan, skrev också en insändare i Kyrkpressen där han varnade för att sända
familjen tillbaka.
Gill är tacksam för alla vänner familjen fått i Finland. Vänner som ber för
dem, visar dem kärlek och hjälper dem
på alla sätt.
– Vi behöver fortsatt förbön och även
ekonomiskt stöd om vi återvänder. Då
kommer vi att behöva all hjälp vi kan få.

BISKOPSMÖTE MISSION

Nya principer
för missionsorganisationer
Biskopsmötet beslöt på
sitt möte senaste vecka
att göra en framställning till
kyrkomötet om nya principer för godkännande av
kyrkans missionsorgani-

sationer. För att biskopsmötet vid behov ska kunna föreslå att kyrkomötet
godkänner nya missionsorganisationer måste principerna uppdateras. Principerna behandlar själva förfarandet, förutsättningar
för godkännande av kyrkans missionsorganisationer och hurdana villkor som

Han räknar med att bli fängslad och
oroar sig för hur hustrun ensam ska
klara av att försörja familjen.
– Det är ett svårt liv att vara ensamförsörjare i mitt hemland. En ensam
kvinna riskerar också att bli trakasserad, våldtagen och utsatt för mental
tortyr. Hon vill inte gå ut ensam. Men
hur ska hon kunna sköta familjen då?
Också barnens framtid ser mörk ut.
Myndigheterna bryr sig inte om sådant. Vill någon stöda, ta kontakt med
Martyrkyrkans vänner, Baptistkyrkan i Oravais som jag betraktar som
min hemförsamling, Oravais kapellförsamling eller Vörå frikyrka.

EKUMENIK BAPTISM
ställs på organisationerna.
Nu gällande principer
är från 1979 och föråldrade eftersom kyrkans organisation och lagstiftning
ändrat. Kyrkomötet godkänner nya missionsorganisationer i kyrkan eller beslutar om avveckling
av dessa på förslag av biskopsmötet.

Biskopsmötet föreslår
att kyrkomötet godkänner ett nytt samarbetsdokument med evangelisklutherska kyrkan i Namibia.
Nuvarande samarbetsdokument med kyrkan i Namibia är undertecknat
2001 och har inte uppdaterats trots organisatoriska
förändringar i kyrkorna.

Dialog med baptistkyrkan

Biskopsmötet beslöt att utse biskop Matti Repo (ordförande), docent Ilkka Huhta, pastor TL Tuija Mannström, direktor TD Sixten Ekstrand, diakon Luisa Tast
och ledande sakkunnig Tomi Karttunen (sekreterare) till medlemmar i en delegation som för dialog med
baptistkyrkan.
Evangelisk-lutherska kyrkan för sin åttonde dialog med Suomen Baptistikirkko och Finlands svenska
baptistsamfund i november i Jyväskylä. De sju tidigare
samtalen har förts mellan 1997–2015.
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”Förföljd av myndigheterna”

Gill upplever att han förföljts av myndigheterna i Finland för sin kristna tros
skull.
– Vi är kristna som lider i ett kristet
land. Det är skamligt. Skammen drabbar också mig för vi kristna är ju en familj. Vi har glömt vad korset på den finska flaggan betyder.
Det smärtar honom att det inte finns
plats för hans familj i Finland.
– Vi accepterar kulturen här och har
lärt oss den. Barnen har lärt sig finska.
Nu straffas de genom att bli sända tillbaka till vårt hemland som är ett farligt land för oss. Myndigheterna här br-

yr sig inte om barnen eller om familjen. Det strider mot de mänskliga rättigheterna.
Trots det ber han för och välsignar
Finland varje dag.
Vart tar ni vägen ifall ni återvänder?
– Det har jag inte bestämt Samma lagar gäller ju över hela landet så att flytta till en annan ort löser inget. Mig hjälper det hur som helst inte för när jag
kommer till passkontrollen ser polisen
att jag är efterlyst och jag blir fängslad
redan på flygplatsen.
Du har en dödsdom hängande över dig.

Räknar du med att bli dödad?
– Jag är redo att dö. Men vad som händer mig är inte viktigt. Min rädsla gäller min familj. Jag oroar mig för vad
som ska hända dem om vi återvänder. Men vi verkar inte ha några alternativ kvar. Men vi litar på Gud i alla omständigheter.

”Se på de kristnas situation”

Han ser inte att de gjort några fel i Finland.
– Som kristen och pastor har jag berättat allt ärligt och öppet. Ändå behandlas vi orättvist. Jag gladde mig när
Finland firade hundraårsjubileum. Jag

Vad händer i din församling
och i resten av stiftet?
På www.kyrkpressen.fi hittar du församlingarnas
annonsering veckovis! Sök på ort eller församling.

Familjens barn
sänder ett vädjande budskap
till våra myndigheter.

tänkte på hur många människor som
fått ge sitt blod i kampen för friheten.
Alla finländare känner någon som gav
sitt liv för självständigheten. Vi har
ingen frihet i det muslimska samhället. Vi kom hit och det chockerade oss
att det inte finns utrymme för oss att
få stanna.
Han anser att EU och människorättsorganisationerna borde intressera sig mera för de kristnas situation i
Pakistan.
– Det är ett hårt liv för alla. Jag undrar hur många som jag som måste dö
innan det blir en ändring i saken.
Migri kommenterar inte enskilda fall.
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Trettio år, His Master’s
JUBILEUM. Gospelkören His Master’s
Noise var en pionjär. I dag är den en
institution som för samman människor
och får dem att rikta blickarna uppåt.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

När gospelkören His Master’s Noise
samlades till sin första övning för trettio år sedan var de som kom vänner
och bekanta till de tre grundarna, Per
Göthelid, Sören Lillkung och Birthe
Wingren.
– Till första övningen i Andreaskyrkan i Helsingfors kom 40–50 personer.
Jag hade börjat studera opera vid Sibelius-Akademin, men jag hade aldrig
sett en opera. Jag var livrädd i Sibis, hela kontexten kändes skrämmande och
främmande. Men jag hade sysslat med
gospel i Nykarleby, så det visste jag att
jag tyckte om och hade en viss talang
att förmedla. Jag skulle inte har klarat
studierna utan torsdagskvällarna med
His Master’s Noise då jag fick musicera som jag ville, säger Sören Lillkung,
körens första dirigent.
Det här var år 1988, och många av
körmedlemmarna hade ”påtaglig
weltschmerz”.
– Det var lite ungdomlig fanatism
över det. Vi skulle rädda världen genom tron och musiken.
Men det handlade också om att kroppen varit förbjuden i lutherska kyrkan.
– Det var huvud och fötter, som den
svenska körledaren och kompositörenAnders Nyberg brukade säga. Först
trodde han att de afrikanska sångerna skulle befria världen, sedan skulle
han befria Sverige med hjälp av dem
och sedan kom han på att han skulle
befria sig själv från de lutherska bojorna och börja dansa, säger Lillkung.

His Master’s
Noise har
samarbetat
med Svenska
Teatern med flera
musikaler under
åren. På Svenska
Teatern ordnas
också jubileumskonserten, som
leds av bland
annat Elna Romberg och Sören
Lillkung.

Fullpackat på första konserten

Den finländska rytmmusiken var i barnskorna, speciellt när det gällde körsång. Det var svårt att få tag på noter.
Att sjunga gospel handlade om att jobba med kör på ett helt nytt sätt, att lära
sig frasera på ett sätt man inte var van
med. Sören Lillkung åkte på kurser till
Sverige och besökte svarta kyrkor i USA
för att få inspiration och lära sig mer.
Och i Helsingfors togs den nya körmusiken emot med stor entusiasm.
– Vår första vårkonsert var i Tempelplatsens kyrka den tionde mars år
1989, och det var så fullt i kyrkan att vi
inte kunde komma in bakvägen som
vi hade tänkt. Gospelmusiken var en
sådan nyhet i Helsingfors. Men inte
visste vi vad vi höll på med, det var
till stora delar hemlagat. Det kom mer
folk till kören hela tiden, också många
finskspråkiga. Jag var helt slut efter
torsdagsövningarna då kören växte

De udda objekten
har högst värde
BOK
Det är i alla fall tur att vi
inte är döda
Författare: Jonas Helgesson
Förlag: Libris
”Den här boken gör mig
glad”, är min spontana re-

aktion. I Jonas Helgessons fjärde bok vävs
ångesten och det svåra ihop med glädje och humor till en berättelse om
livet som människa. Jag
känner till Helgesson, föreläsaren och författaren
som fick en cp-skada när
han föddes.
Helgesson har förmågan

över alla bräddar, säger Lillkung.
Elna Romberg hörde HMN uppträda för första gången när hon var fyra–fem år.
– Jag tror det var en julkonsert i Andreaskyrkan. Min farbror sjöng med,
och när jag satt på läktaren försökte jag hela tiden kika mellan spjälorna för att få syn på hans nya flickvän,
skrattar hon.
Hon började sjunga i kören då den
leddes av Tomas Höglund, och år 2010
hoppade hon in som dirigentvikarie.
Numera delar hon på dirigentansvaret
tillsammans med Simon Djupsjöbacka.

att göra vardagliga
händelser och fenomen – till och med
att packa matkassar, köpa plockgodis eller en av världens mest berättade vitsar – till berättelser
med signifikans. Han skriver
med värme och självutlämnande humor om egna tillkortakommanden och brister – från dåligt humör och
habegär till rädslan att vara
en dålig förälder – och delar sina insikter om livet på

Från gospel mot visor och psalmer

När kören började fanns det, som sagt,
nästan inget material. De lyssnade
och kopierade och gjorde det mesta
av materialet själva.
– När jag var i USA insåg jag att gospel var en form av liturgisk musik.
Jag såg ju att musiken var en del av
en gudstjänst – och vår kör hörde ju
inte ens till någon församling, för vi
var en ekumenisk kör, säger Lillkung.
En del i kören tänkte i samma spår,
och några kände en dragning till ortodoxa kyrkan. Mikael Sundqvist, som
spelade trummor, åkte till Valamo och

sätt som de flesta kan känna igen sig i.
Boken vill förmedla tacksamhet för det vi har utan att förminska det jobbiga. Jag tycker att den lyckas med det utan att kännas tillgjord eller överdrivet
hurtig.
Korta episoder ur nutid och dåtid, ofta ihopvävda med varandra, bildar stommen i en liten och
lättläst bok som ändå inte är ytlig. Språket är vardagligt, beskrivningarna

blev så småningom ortodox präst.
– Så vi började misstänka att vi gjort
konsertmusik av sådant som egentligen handlade om gudstjänst. Vi fick en
motivkonflikt: ska vi verkligen popularisera det här? Då började vi jobba
mer med psalmer, jazz och andliga visor. Kören utvecklades otroligt mycket med Patrick Wingren som pianist,
och han var också jättebra på att arrangera, berättar Lillkung.
– Under min tid har vi främst hållit
oss till afro-amerikansk gospel, säger Elna Romberg.
Hon säger att ordet ”gospel” kan

och dialogerna smarta och
träffsäkra. De avsnitt som
rör mig mest, där känslorna blir mest äkta, är ofta de som handlar om familj och föräldraskap. Men
jag uppskattar också de
hejdlöst roliga episoderna,
som den med den oavbrutet klagande motivationsföreläsaren.
Helgessons gudstro är
varken undangömd eller påklistrad, den finns där
på ett sätt som är naturligt och, tror jag, något som

också den som inte själv är
troende kan föreställa sig.
Jag läste mer än halva
boken i ett sträck och så
småningom kände jag mig
lite mätt på uppmuntrande budskap. Det här är en
bok som – även om den
bara skulle ta ett par timmar att sträckläsa – jag
tror att du med fördel kan
ha på hyllan eller nattduksbordet för att plocka
upp och läsa ett kapitel då
och då.
¶¶Emelie

Wikblad
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Noise består
sar – det finns inget rätt eller fel sätt.
En del älskar gospel helt enkelt för
att musiken i sig är så medryckande
och energisk.

Gemenskap och tro

Elna Romberg har studerat rytmmusik,
det är den stil hon behärskar.
– Jag har aldrig gått någon klassisk
dirigentkurs, jag kan inte slå. Men vi
kör oftast med komp, och då är det ju
onödigt att jag visar takten. I stället kan
jag fokusera på körens uttryck, visa när
de ska sjunga svagt eller starkt, raka toner eller med vibrato. Det är en mäktig
känsla då det jag gör med mina händer studsar tillbaka mot mig i form av
ljudvågor och jag med mina fingrar kan
styra hur kören låter.
Sören Lillkung minns när han gick
dirigentkurs och körpedagogen höll
fast hans ben för att han inte skulle
röra på sig så mycket.
– Så kom körpedagogen på vår konsert och utbrast efter konserten: Du får
röra dig hur mycket du vill!

skapa förvirring. På finskt håll används ordet ofta i betydelsen andlig
musik, oberoende av genre. I andra
sammanhang har hon märkt att folk
kan rygga tillbaka för de traditionella
gospellåtarna ifall de tänkt sig att de

ska sjunga lovsång av Hillsong-typen.
– Men gospel är ju lovsång! Jag tycker inte man behöver låsa sig till en
viss form, man kan lovsjunga på så
många olika sätt. Somliga knäpper
sina händer, andra hoppar och dan-

”Många har hittat en tro eller hittat tillbaka till en tro
via kören.”
Elna Romberg

Det finns en orsak till att kören bestått i 30
år. Vilken är det?
– Nu är det ju inte längre nyhetens behag, för det finns många andra gospelkörer och körer som sysslar med olika former av rytmmusik. Kören måste ha en benhård vilja att gå vidare, säger Lillkung.
– Ja, men det är också människorna. Både den sociala och den andliga
gemenskapen. Kanske hälften av koristerna kommer från Österbotten, de
kommer hit för att studera, känner ingen och behöver ett sammanhang, säger Romberg.
Kören har också, under sina trettio år, hållit fast vid att den är en kristen kör, och därför har man andakter
i samband med övningarna.
– Texterna i de gamla gospelsångerna
är ofta naiva – det är räddning från lidandet, bilder som blev viktiga för slavarna på bomullsfälten när de drömde
om himlen. Det är svårt att sjunga sådant om man inte har en tro, tror Lillkung.
Men alla korister är inte troende.
– Det är inte ett krav för att få vara
med. Men många har hittat en tro eller hittat tillbaka till en tro via kören,
säger Elna Romberg.
His Master’s Noise ordnar två 30-årsjubileumskonserter, som går av stapeln den 6 maj på
Svenska Teatern. Konserterna bjuder på plock
från olika tidsepoker. Systerkören Amigo Choral,
som dirigeras av Sören Lillkung och som till stor
del består av gamla HMN-sångare, sjunger några
sånger, och dagens His Master’s Noise några
sånger – men de två körerna sjunger också
tillsammans. Dessutom blir det några klassiker
med en stor jubileumskör som alla gamla HMNsångare får vara med i. Vill du vara med? Läs mer
på webben: www.hismastersnoise.net.

Poesi som syresätter
LYRIK
Orkidébarn
Författare: Eva-Stina
Byggmästar
Förlag: Wahlström &
Widstrand
Den älskade poeten EvaStina Byggmästar tar sig ännu
en gång an dikten med en
fördomsfri sprallighet som
vägrar några som helst lingvistiska regler eller förväntningar.
I Orkidébarn finns heller
ingenting som skaver eller ter
sig neurotiskt, och den lekfulla
poeten struntar i att erbjuda
ett motstånd som skulle
väga upp allt det mjuka och
gulliga.
I stället målar Byggmästar
upp en paradisisk tillvaro som
kunde riskera bli klyschig och
överdriven, något som man i
början av läsningen kan känna
en antydan till. Men efter avslutad läsning så finns det inte längre något att invända.
Kanske beror det på att
Byggmästar är sin ”kallelse”
och sina olika världar alltid
och alltigenom trogen.
Hon verkar fullständigt
strunta i hela det litterära
etablissemangets eventuella förväntningar och retorik.
Det sker till förmån för
en inre ärlighet som det i
slutändan inte går att värja
sig mot, även om man som
recensent gärna vill försöka.
I stället dras man in i ett
barndomsliknande fantasilandskap som skänker vila
och hopp i en brusten värld.
I Orkidébarn är allting i
stället inbäddat i en överdriven vadderad mjukhet av
”tuvull”, ejderdun, ”filt och
flanell”, ”stoppade möbler”
och ”...lurviga frön, / som
bara spänner upp / ett lurvigt
parasoll”. Centrum för tillvaron är en skyddad fågelholk
som kan ses som en symbolbild för ett åtråvärt av-

skilt existentiellt bo där man
som människa och poet slipper ”törna in i det rakbladsvassa ...”.
Världens farligheter hålls
på betryggande avstånd och
det erbjuds en alternativ tillvaro. Hela diktsamlingen kan
samtidigt ses som ett bo i
sig, och i en hejdlös ordlek
skapas nya ord som ”joddlarbalkong”, ”snarkofag” och
”popcornsmönster”. De får
plats bland olika figurer som
kan vara allt från silkesapor
till mjuka kattdjur som rör sig
i ”språkdjungeln”. Här ”tråckelitråcklas” det i en tillvaro
som fylls av ”hissmusik”.
Genom överraskande förskjutningar och perspektivbyten blir man sin egen farfar och bubblar runt i en
onomatopoetisk dikt som
fylls av ”kolsyrebubblor och
luft”. Bilderna är behagliga och träffande. Världen beskrivs som ”knäckebrödsspröd” och själva poesin
som ”en hybrid, mellan ett
bombskydd och ett gökur”.
Lika lite som man kan
värja sig mot en flaska mineralvatten man skakat om,
kan man undkomma när
Eva-Stina Byggmästar öppnar korken till sin värld. Texterna fräschar upp och syresätter tillvaron, och på
samma sätt som ett barn
vill uppleva samma sak om
och om igen, gör man gärna
flera omläsningar.
Begreppet maskrosbarn avser individer som
blommar fint trots kyla och
hårdhet. Orkidébarnen är
däremot beroende av specifika omständigheter för
att trivas. Inom modern
psykologi talar man även
om högkänslighet och avser
ett personlighetsdrag som
en viss procent av befolkningen beräknas ha. I Byggmästars diktning byggs äntligen en värld där alla dessa
individer tillåts en skräddarsydd oas som är självklar.
¶¶CAMILLA

LINDBERG

Byggmästar målar upp en paradisisk tillvaro som ändå
inte blir klyschig. FOTO: Anne Haeggblom

PÅ TVÄREN NICKLAS STORBJÖRK

Sen vår + tidspanik = sant!
På senare år har jag där i
november-december gjort
en återkommande iakttagelse. Det är
att jag åtminstone några
gånger per år
någon gång på
eftermiddagen, oftast där

kring klockan tre, kollar ut
genom fönstret och noterar
att det är nästan mörkt ute.
Den spontana tanken slår
mig att dagen nästan är slut
och att jag har tusen saker
jag borde hinna med ännu.
Sen slår mig tanken vilket
land jag bor i och jag inser
att jag ännu har hur många

timmar kvar som helst att
jobba. Vackert så.
Lite motsatt effekt kan
man få på våren. Då jobbar man i allsköns ro och
plötsligt är klockan halv
sex på kvällen. Det underbara kvällsljuset till trots är
skräcken total när man inser att man inte på långt när

kommit så långt man borde
den dagen. Och redan är inne på övertid.
Samma sak, fast i makroformat, har drabbat mig
i vår. Orsaken är vargavintern som delvis ”drabbat”
de södra delarna av landet
men framför allt oss som
vistas regelbundet här up-

pe i norr (läs: Österbotten). För någon dag sedan slog det mig att bilen måste på service och
sedan på besiktning före
sommaren. Jag kvitterade
den tanken med att sommaren ännu är långt borta, tills det slog mig att vi
faktiskt är mer än halv-

vägs in i april och min bil
borde på service i början
av maj.
Men så kan det bli när almanackan säger april medan snön som ligger halv
meter djup gör allt som står
i dess makt för att övertyga
mitt undermedvetna om att
det är tidig mars.
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PSALMVÄVEN APRIL
Konstruerat av ANN HUSMAN

___
92

A Ort som presterar?

___
5

B Imponerar med taggar
C Gratis skjuts

___
79

___
38

___
119

___
126

___
70

___
68

___
96

___
103

G Hämnande makt
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59
___
29

F Får man av kalla kårar
___
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113
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47
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115
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135
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46
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61
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132
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84
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37
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63
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58
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60
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105
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31
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77
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14

___
118

___
129

___
109

___
114
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1

___
65

___
23

___
87

___
35

___
74

___
57

L Skriver läkare ut
M Den tredje tanten
N Uttolkning av text

___
62

___
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___
130

___
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___
51

___
101

___
30

___
94

___
85

___
12

___
127

___
28

___
102
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40

___
22

___
124
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___
32
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81

R Ibland av högt blodtryck

___
66
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11
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75
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56
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25
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44
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13
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83
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7

T Den är ett doftämne
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4
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76
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21
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125
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91
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42
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138
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49
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111
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97
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55
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99
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133
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80
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134
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53
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88
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64

VIN
BÖCKEN
R!

___
121

___
39

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 210, När till Jordan vår Herre
drog, vers 2, som börjar med orden ”Där blir Guds vilja uppenbar”.
Vinnare i förra Psalmväven är: Gunnar Böling, Terjärv, Kari Penttinen, Pargas och Gunilla Björklund, Lillby. Grattis! Prisböckerna
kommer på posten.

SKICKA IN!
Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors senast 2.5.2018. Märk kuvertet ”April-Psalmväv”. Bland de
rätta svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
120

U Träd som kan bli sjuka

___
2

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Y. Motsvarande siffra i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad A motsvarar A92, den
andra A38 o.s.v. Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers.
De första bokstäverna i raderna A-Y bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för att
det ska vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en
äldre version av någon psalm.

___
48

___
86

S Badinrättning

___
131

PSALMVÄVEN

___
43
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6

___
122

P Odelbarhet

___
90

___
72

O Kort memorandum
___
45

___
82

___
123

___
71

___
112

___
36

___
10

___
17

___
100

___
117

K Befalld

V Sägs

Y Får plats

___
41

J Sägs snålheten bedra

___
20

X Som hink

H Tar bort nagellack
I Idealbostad

___
67

___
136

___
137

___
8

___
95

___
3

D Var historien om Elvira Madigan
E Nersmetad

___
9

___
116

___
89

Som börjar med orden:

Namn & adress:

___
98
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UR EVANGELIET
”Känn ingen oro.”

Läs mera i Joh. 14:1–7.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Glädje och längtan

Den här söndagen kallas också Jubilate, Gläd er.
Församlingen firar med glädje Herrens uppståndelse
och hans seger över döden. Vi riktar blicken mot det
nya livet i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats
för oss.
De kristna längtar efter den kommande staden. Genom Kristi uppståndelse har de redan gjorts till en ny
skapelse. När Kristus återvänder kommer de att bli lika
hans förhärligade kropp.

INSIDAN
BETRAKTELSEN LARS-JOHAN SANDVIK

”I öknen talar Gud
till hjärtat.”
Tyst retreat med
ökenmässa 4–6.5 vid
Alskathemmet. Anmäl senast 24.4 via
Korsholms eller Vasa
svenska församling.

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

#bönetwitter
Gud, hjälp hemlösa och uteliggare i natt!
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Lars-Johan
Sandvik

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 30:19–20
ANDRA LÄSNINGEN
Hebr. 11:2, 13–19
EVANGELIUM
Joh. 14:1–7
Tredje söndagen efter
påsk. Temat är ”Guds
folks hemlängtan”.
FOTO: Ove Lillas

... men hemma bäst
En sjöman fick pension och stannade för
gott på landbacken, en livsförändring som
knappast var odelat enkel. Han fick efter
en tid frågan vad han saknar mest från
sjömanslivet.
– Mest saknar jag nog hemlängtan, sa han.
Det är tråkigt att aldrig mera längta hem.
Vi uppskattar sällan det vi alltid har
omkring oss. Mina och mångas erfarenhet är att bland det bästa med att resa är
den sköna känslan att få komma hem igen.
Att komma hem – vilken glädje!
Ett tryggt hem är en av det goda livets
grundpelare. När kvällsmörkret klär naturens och stadens siluetter i dunkel,
när prästkragen efter lång arbetsdag och
kvällsmässa börjar skava, när kroppens
och hjärnans trötthet åtrår smörgås, lakan och täcke – vilken glädje att få öppna dörren till eget hem!

Då Bibeln och vi kristna har sökt en riktigt
träffande bild för ankomsten till himlen så
har vi kanske kommit närmast när vi säger
att det är som att komma hem. I de välbärgade västerländska hemmen med rinnande varmt vatten, överfulla kylskåp och säkrande tjuvlarm längtar vi sällan till himlen.
Men redan små skavsår i själen eller en del
krångel i kroppens celler och ådror får oss
att inse att jordisk trygghet är obeständig.
Bortom döden har ett hem gjorts i ordning åt oss. Jesus, som tänkt det så, ger
mig ett råd: ”Tro på Gud, och tro på mig”.
Himlen blir en stor överraskning, speciellt
för alla hemlösa. För uteliggare och tiggare, för människohandelns offer och krigets
flyende barn, för mänsklig trasighet och
otillräcklighet ges möjlighet att äntligen
få komma hem. Kanske vi ses!
¶¶Lars-Johan Sandvik

Lars-Johan Sandvik är kyrkoherde i Nykarleby.
”I dag funderar jag på hur mitt hem kunde bli till
glädje för andra.”

PSALMFÖRSLAG
815, 809, 322,
97 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Himmelrikets nycklar är
ett uttryck som kommer
från Matteusevangeliets
sextonde kapitel där Jesus säger till Petrus: ”Jag
skall ge dig nycklarna till
himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara
bundet i himlen, och allt
du löser på jorden skall
vara löst i himlen.”
Som en hänvisning till
det här bibelstället avbildas Petrus ofta med
en nyckelknippa.

Annonsera i Kyrkpressen!

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

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

KALENDERN
20–26.4
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 22.4 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Heikkilä, Salakari.
On 25.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Må 23.4 kl. 14: Kaffestuga för alla
i församlingshemmet, Eeva Granström. Vi sjunger önskepsalmer.
Korpo kapellförsamling:
Sö 22.4: Ingen gudstjänst i Korpo
denna vecka.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 22.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Backström, Blomqvist, Ollila.
Iniö kapellförsamling:
Sö 22.4 kl. 13: Högmässa i Iniö
kyrka, Vuola.
¶¶ ÅBO
sö 22.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Patrik Hagman (pred),
Emma Audas (lit), Nicholas Söderlund. Åbo Damkör (dir. Larissa
Krook). Barnhörna. Kyrkkaffe
må 23.4 kl 18: Diskussionsgrupp
för unga vuxna, Aurelia
ti 24.4:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan,
Aurelia
- kl 18: S:t Göransgudstjänst med
de svenska scoutkårerna, S:ta
Katarina kyrka. Mullo, Lempa
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 25.4:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia.
Jånna Koivunen ”Församlingens
barn- och familjearbete”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
to 26.4:
- kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
- kl 13: Bibelgrupp, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
3 sö e påsk 22.4:
Gudstjänst kl 12
Sirkka-Liisa Enqvist och CarlMicael Dan
¶¶ JOMALA
Fr 20.04 kl.13.00: Andakt i Rönngården A Hallbäck, P Blumenthal
Fr 20.04 kl.18.00: Fredagsmässa
S Äng, S Winé, J Boholm-Saarinen
Sö 22.04 kl.11.00: Högmässa med
konfirmation, Musikgrupp Kyrkans
Ungdoms blåsorkester ,S Äng, M
Backman, S Winé, A Karlsson, J
Boholm-Saarinen
¶¶ MARIEHAMN
LÖ 21.04 kl. 10.00: Katolskmässa
i S:t Mårtens kyrka.
LÖ 21.04 kl. 18.00: Helgmålskonsert i S:t Görans kyrka, Kyrkans
ungdoms blåsorkester från Karleby. Dir. Ingmar Byskata. Andakt
med Mari Puska.
SÖ 22.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, damkören Magnificat medverkar. I samband med

kyrkkaffet i församlingshemmet
kommer plantor, lotter och våfflor
med sylt och grädde att säljas till
förmån för Gemensamt Ansvar
insamlingen.
TO 26.04 kl. 11.30: Lunchmässa i
S:t Görans kyrka.
TO 26.04 kl. 12.00: Sopplunch
i församlingshemmet. Pris: 5€/
pensionärer, 7€/övriga.
Kyrktaxi mot beställning, tfn
018-19500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Söndag 22.4 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen,
Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Sö. 22.4 kl. 11: Gudstjänst i församlingshemmet, Janne Heikkilä,
Benita Lidman.
Ons 25.4 kl.18.00: Skriftskola i
församlingshemmet.
Fre 27.4 kl 18.30: Karaträff i församlingshemmet tillsammans
med Närpes församlings karagrupper.
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
FR 20.4 kl 19: Café magasinet.
Kvällens gäst: Viktor Metsäranta.
Tema ”Min väg till Jesus”
LÖ 21.4 kl 18: Kvällsmässa i
Dagsmark bönehus, Engström,
Martikainen
SÖ 22.4 kl 12: Högmässa i Kstads
kyrka, Engström, Martikainen
SÖ 22.4 kl 16: Samling med önskesånger i Härkmeri bönehus,
Engström, Martikainen. Kollekt
Gemensamt Ansvar
SÖ 22.4 kl 18: Högmässa i Sideby
kyrka, Engström, Martikainen.
Transp. 0400-763325
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 19.4 kl 13: Dagssamling i Böle
bystuga.
Lö 21.4 kl 18: Aftonmusik i S:ta
Maria, S.Lindén orgel.
Sö 22.4 kl 12: Högmässa Lövdahl,
S.Lindén, S:ta Maria förs.kör.
Kyrklunch efteråt i förs.hemmet till förmån för Gemensamt
Ansvar.
Sö 22.4 kl 18: Samling på Luthergården, Joel Snickars, Pensalagäster, Britt-Mari o Gun-Helen.
Övermark
Fr 20.4 kl 18.30: Karasamling i
förs.hemmet, gäst: Kristian Sjöbacka.
Sö 22.4 kl 10: Gudstjänst Lövdahl,
Rosengård.
To 26.4 kl 19: Allsångscafé i förs.
hemmet för hela familjen, dagklubben medverkar, Rosengård,
Örn, Carling. Servering o lotteri för
Gemensamt Ansvar.
Pörtom
Sö 22.4 kl 18: Konsert i kyrkan
med Nina Åström.
Må 23.4 kl 18: Finska gruppen i
förs.hemmet, Obs tiden!
On 25.4 kl 13: Karasamling i förs.
hemmet.
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MOTION VANDA

RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 9.10)
Fre 20.4 Rea Anner, Helsingfors (repris från 5.7.2017) Sö 22.4 9.03 Ett
ord om helgen Må 23.4 Gun Geisor, Borgå Ti 24.4 Johanna Evenson, Hammarland Ons 25.4 Jan Tunér, Ekenäs To 26.4 Deborah Miranda, Helsingfors.

Fre 20.4 Camilla Ekholm, Borgå Sö
22.4 Guds folks hemlängtan. Textläsare: Sofia och Henrik Böckelman.
Må 23.4 Helena Hult, Jakobstad Ti
24.4 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla Ons 25.4 Barbro Näse, Karis To
26.4 Kring Zacharias Topelius’ psalm
Vak upp mitt hjärta, nummer 533 i
psalmboken. Johan Klingenberg och
Hedvig Långbacka.
VEGA

Sö 22.4. Sångspelet Löfteslandet II
- Jericho edition med Åbo svenska församling. Organist: Tuuli Lempa. Körledare: Frank Berger. Körer:
Åbo svenska församlings barnkör,
ungdomskör och kyrkokör. Sångsolister: Ada Aaltonen, Marjo Danielsson, Alexandra Eriksson, Anna-Liisa
Jaakkola, Aada Johnson, Wilma Nylund och Ida Veira.
VEGA

VEGA

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Sö 22.4 kl. 14: Gudstjänst, Björklund, Brunell.
Må 23.4 kl. 10: Familjeklubben i
församlingshemmet.
Ti 24.4 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.
On 25.4 kl. 18: Kyrkokören övar i
församlingshemmet.
Församlingspastor Cay-Håkan
Englund: har semester 18.4-26.4
och 29.4-3.5. Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.
Kursen Cable startar: to 17.5 i
församlingshemmet i Övermalax.
Cable är en kurs där vi tillsammans hjälps åt hitta våra styrkor
och lära oss att använda dem,
samt lägger grunden för positiva
förändringar och gemenskap.
Kursen fortsätter torsdagar och
fredagar kl. 12-15.30 ; den 18.5 i
Övermalax församlingshem, 2425.5 i Petalax prästgård och 7-8.6
i Bergö församlingshem. Anmälan
till diakon Patrica Strömbäck,
050-338 1059 eller Heddy Norrgård, 050-442 0994.
¶¶ KORSHOLM
Sö 22.4:
kl 11 Gudstjänst: i Korsholms
kyrka, Berg och Nordqvist–Källström.
kl 13 Högmässa: i Smedsby församl.gård, Berg och Nordqvist–
Källström.
Må 23.4:
kl 13 Missionssyföreningen: i
Smedsby församl.gård.
Ons 25.4:
kl 18 Vårkonsert med musikskolan i kyrkan.
To 26.4:
Diakonimottagningen är stängd:
Fre 27.4:
kl 9.30-11 Maskerad: i Smedsby
församl.gård, med familjedagklubbarna.
Fre 4.5-sö 6.5:
Tyst retreat med Ökenmässa: vid
Alskathemmet i samarbete med
Vasa svenska församling. Tema ”I
öknen talar Gud till hjärtat”. Retreatledare Gunnar Särs. Pris 55€.
Anmälan 22.3–24.4 tfn 06 326
1309, uppge ev. diet. Kontaktpers.
K. Borg 0444808364 el Li OllilNylund tfn 0443560530.

¶¶ KVEVLAX
Sön 22.4 kl 18: Högmässa, Snellman, Andrén.
Ons 25.4 kl 10: Föräldra-barngrupp i ds.
Ons 25.4 kl 17:30: Sångövning
med orkester i fh.
Anmälningar till höstens dagklubb: tas emot fram till 25.5,
tel. 06-3462300 eller dagklubbenkvevlax@gmail.com. Barnet
ska ha fyllt 3år före september. Vi
meddelar per post senast i början
av juni om man fått plats.
¶¶ MALAX
SÖ 22.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
TI 23.4 kl. 10: Karacafé i KH. Arr.
Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TO 26.4 kl. 13: Minnescafé i Socken. Arr. Österbottens Minneslots.
TO 26.4 kl. 18.30: Missionsauktion i FH. Gåvor mottages med
tacksamhet. Kom och understöd
missionen! Mäklare Stig Göran
Bonn.
FRE 27.4 kl. 12: Veteranfest i KH.
Program, matservering, andakt.
Arr. Fritids- och kulturnämnden
i Malax/Korsnäs och Malax församling.
TO 17.5 kl. 12: Cable i FH. Klockslagen blev fel i senaste veckas
tidning. Det skall vara kl 12-15.30,
samt fortsättning följande dagar: 18.5 i Övermalax FH, 24-25.5
i Petalax prästgård och 7-8.6 i
Bergö FH. Anmälan, senast 9.5, till
diakon Patrica Strömbäck, 050338 1059 eller Heddy Norrgård,
050-442 0994.
¶¶ PETALAX
Fredagssamling: fr 20.4 kl. 13 i
församlingshemmet. Björklund,
Brunell, Norrgård. Gäst: Frank
Isaksson. Taxi.
Kvinnofrukost: lö 21.4 kl. 9.30 i
församlingshemmet. 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 €.
Gudstjänst: sö 22.4 kl. 11. Björklund, Brunell.
Kursen Cable startar: to 17.5 kl.
12 i församlingshemmet i Övermalax. Cable är en kurs där vi
tillsammans hjälps åt hitta våra

styrkor och lära oss att använda
dem, samt lägger grunden för
positiva förändringar och gemenskap. Kursen fortsätter torsdagar
och fredagar kl. 12-15.30; den 18.5
i Övermalax församlingshem, 2425.5 i Petalax prästgård och 7-8.6
i Bergö församlingshem. Anmälan
till diakon Patrica Strömbäck,
050-338 1059 eller Heddy Norrgård, 050-442 0994.
¶¶ REPLOT
Sö 22.4 kl.10: Gudstjänst i Replot.
Kaski, Erica Nygård.
Ons 25.4 kl. 18: Andrum i Replot
försh.
¶¶ SOLF
Gudstjänst: 22.4 kl 10. Kontunen,
Lång. Kyrkkaffe.
Barnkörsstämma: i Vasa 20-22.4.
Barnkören Solfångarna från Solf,
under ledning av Karolin Wargh
medverkar.
Pensionärsträff: 25.4 kl 13-15 i
församlingshemmet
Sång- och musikkväll: 28.4 kl 18
med gäster från Audru, Estland i
Solf kyrka. Uppträdanden av såväl
värdförsamlingen samt representanter från vänförsamlingen.
Efteråt servering och samvaro i
församlingshemmet.
Högmässa: på söndag 29.4 kl
10, predikan av Tiina Janno, liturg
Ann-Mari Audas-Willman.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Barnens sångfest 20-22.4 i Vasa
Konsert: med musikalen Festen lö
21. 4 kl 19.30.
Gudstjänst: sö kl 13 Forslund,
Jern, Andersson. Deltagare fr Barnens sångfest. Bandas o sänds i
Yle Vega 6.5 kl 13.
Morgonbön: to 26.4 kl 9 Brunell,
Andersson.
Tyst retreat med Ökenmässa:
vid Alskathemmet 4-6.5. I öknen
talar Gud till hjärtat. Retreatledare Gunnar Särs. Pris 55€. Anm.
senast 24.4 tfn 06 326 1309.
Kontaktperson K Borg tfn 044
480 8364, Li Ollil-Nylund tfn 044
356 0530.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm Tomas
Ray, Mari Renvall.

MISSION
I LIVETS
UTKANTER
19-20 maj 2018
Nykarleby församlingshem
Gustav Adolfsgatan 5

Välkommen med!
Plock ur programmet:
Bibelstund om evangeliet från marginalerna och glimtar från livet i samhällets utkanter
Samtal om missionens och kyrkors roll i arbetet för fred och försoning
Festkväll med sång, musik och korta vittnesbörd i Sankta Birgitta kyrka
Medverkande: Sarah Safdar (Pakistan), Svante Lundgren, Elli Flén,
Rolf Steffansson, Pia Kummel-Myrskog, Erik-André Hvidsten m.fl.

Se hela programmet på www.missionsfesten.fi

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Lö 21.4 kl. 19: Musikfest i kyrkan
med församlingens musikgrupper.
Sö 22.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Sundelin. Textläsare Christel Gunell, kyrkvärdar
Överesse.
- kl. 13: Söndagsskolavslutning
vid Lappfors skidstuga för Ytteresse och Överesse söndagsskolor.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
Anmälningar till nästa års dagklubb tas emot på www.esseforsamling.fi eller tfn 0403100456.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 20.4 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Wikblad.
SÖ 22.4 kl. 12.00: Mässa i kyrkan,
Salo, Anderssén-Löf, Wester, Nådens Vind, dir. Tor Lindén.
SÖ 22.4 kl. 14.00: Sammankomst
i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas. Kaffeservering.
SÖ 22.4 kl. 17.00: Fokus i FC.
Lovsång och förbön, Ralf Salo.
Lovsång Monica Hagström, m.fl.
ON 25.4 kl. 18.00: U-klubbens
våravslutning i FC, AnderssénLöf, Wester. Servering.
TO 26.4 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton i FC, Bengt Forsblom.
LÖ 12.5 kl. 8.00: Församlingsutfärd till Närpes. Besök till Frank
Mangs Centret, lunch vid Linds
kök och besök till Närpes församling. Start kl. 8.00 med buss från
Församlingscentret, tillbaka ca
kl. 18.00.
Pris: 40 € (buss, mat och kaffe).
Anmälan senast 2.5 till församlingskansliet tfn 040-3100410
(meddela även dieter).
¶¶ KRONOBY
Mötesplats: lö 21.4 kl 19.00 i lilla
salen, samvaro i öppet hus-stil,
värdar Mona och Bengt Häggblom
Mässa: Sö 22.4 kl 10:00 i kyrkan.
Pred Albert Häggblom, lit. Krokfors, Ellfolk-Lasen, Norrby läslag.
Seniorcafé: må 23.4 kl 09:00 i lilla
salen. Gäst Anna-Maja Henriksson.
Completorium: må 23.4 kl 20:30
spisrummet.
¶¶ LARSMO
Sö 22.4 kl. 10 Högmässa med
vinterskriftskolans konfirmation:
Sjöblom, Nils-Oscar Frantz. Kyrkvärd: Finnäs, Västerby.
Ti 24.4 kl. 18 Orgelföreningens
basar: i församlingshemmet. Försäljning av hembakt, handarbeten
m.m. Servering. Gåvor mottages
med tacksamhet och kan inlämnas till församlingshemmet under
eftermiddagen.
To 26.4 kl. 11-13 Sopplunch: i
Holm bönehus.
To 26.4 kl. 14 Nattvard: vid Sandlunden, Sjöblom.
To 26.4 kl. 19 Karasamling: vid
Inremissionshemmet.
¶¶ NEDERVETIL
TO 19.4 kl. 19.00: Önskepsalmafton i kyrkan till förmån för Gemensamt Ansvar, Smedjebacka
och Kyrkokören.
FR 20.4 kl. 18.30: Tvåspråkig 4 G
kväll i fh, Peter Silfverberg.
LÖ 21.4 kl. 9 - 12: Skriftskola i fh.
SÖ 22.4 kl. 10.00: Högmässa,
Wallis, Smedjebacka och Dragspelsorkestern. Efter högmässan
samling i fh för Gudstjänstplaneringsgrupperna.

Spurta för Gemensamt Ansvar
Vanda svenska församling ordnar GA-Spurt i Bagarstugan (Kurirv. 1) i Helsinge kyrkoby lö.28.4 till förmån
för Gemensamt Ansvar. Tanken är att man kan gå eller
springa 3, 5 eller 10 km (finns utmärkta rutter). Vi öppnar kl.12 och starten går kl. 13.
Samtidigt kommer det också att finnas ett smoothie-café som är öppet 12-15.
Länk till anmälningen hittar du här:
www.vandasvenskaforsamling.fi/evenemang/2018-04-28/ga-spurt-

SÖ 22.4 kl. 18.00: Projektkören
övar i fh inför Pieksämäkilägret.
TI 24.4 kl. 19.00: Inspirationskväll
i fh för missionsarbete, Camilla
Skrifvars-Koskinen.
TO 26.4 kl. 14.00: Andakt i
Sandbacka Vårdcenter, Dalhem,
Smedjebacka och Kyrkokören.
FR 27.4 kl. 13.00: Veteranfest i fh,
biskop Björn Vikström, Wallis.
¶¶ NYKARLEBY
GEMENSAMT
To 26.4 kl 15 Gemensam missionsyföreningsdag: Jeppo fh.
Samåkn. från Nkby fh 14.30. Anna
Dahlbacka, Östman, Minikryddona, Filippa Forsgård. Info:
Monica 040 8687053 el. Elin 040
8687052.
Loppis i Nykarleby fh 26-27.4: to
kl 16-20, fr kl 10-16.
CENTRUM
Sö kl 15 Knattegudstjänst: fh. Edman, Ringwall, Ann-Charlott Ek
-kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edm.
an, Ringwall
Må kl 18 Kenyamissionen: fh,
Gustav Åbonde
Ti kl 18.30 Bibelsits: fh, Elin Nylund o Anna Övergaard
-kl 20 Konsert: kyrkan, Jacob
Gospel. Fritt inträde. Arr. Kredu
MUNSALA
Sö kl 12 Gudstjänst: Sundstén,
Näs
-kl 15 Baby-barnkyrka: Sundstén, Näs, förs.faddrarna. Servering
i fh.
-kl 18 Lovsång o förbön: fh, Frank
Nylund
JEPPO
To kl 19 Läsmöte: hos Maaret o
Jan-Olav Elenius, Prästasv. 5,
Östra övre läslaget
Lö kl 13 Bibelbit: möte för stora o
små, bönehuset. David Forsblom,
Jouni Sinisalo, gitarrgruppen
Salem
Sö kl 10 Gudstjänst: Edman,
Lönnqvist, sång Linda Andtbacka
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 20.4 kl 14: Andakt i Pedersheim, Emet, Sandstedt-Granvik
Fr 20.4: Inget Night Café, istället
Musikcafé i Kyrkhemmet på lö
21.4 kl 19
Lö 21.4 kl 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Anders
Sjöberg, Peki Jansson, Magnus
Björkgren, servering, arr. KU Pedersöre
Lö 21.4 kl 19: Sammankomst i
Lepplax bykyrka, Gösta Sundelin,
servering
Sö 22.4 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Erikson, Sandstedt-Granvik, Pandey, textläsare Yvonne Löf, dörrvärdar Katternö, efteråt kyrkkaffe
i Pelargången
Sö 22.4 kl 14: Byagudstjänst i
Lövö bönehus, söndagsskolan
avslutar och medverkar med
sång, Erikson, Sandstedt-Granvik
Sö 22.4 kl 15: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning
Sö 22.4 kl 18: Välgörenhetskonsert i kyrkan, till förmån för skollunch till förskolebarn i Tanzania
via Hoppets stjärna, Damkören
Madrigalen, Schlagerkören med
Thomas Enroth, Ann-Katrine
Burman, Helene Nyberg, andakt
Erikson, konferencier Antti Koivukangas, fritt inträde – frivillig
gåva till insamlingen
Sö 22.4 kl 18: Sammankomst i
Kyrkostrands församlingshem
Må 23.4 kl 13: Symöte i Kållby
bönehus, Eklund
Må 23.4 kl 18.30: Samtal och bön

i Kyrkhemmet i Bennäs
To 26.4 kl 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
¶¶ PURMO
Lö 21.4 kl. 19: Möte i Emaus bönehus, Albert Häggblom, sång av
Rolf Hjort och Ingmar Heikius.
Sö 22.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
On 25.4 kl. 18: Missionsbasar i
kyrkhemmet, gäst Anna Dahlbacka.
¶¶ TERJÄRV
SÖ 22.04 kl 18 (obs tiden): Gudstjänst, khden, kantorn, TärjäFolk,
led. Kristine Hänninen.
MÅ 23.4 kl 19: Karasamling i
förs.h, Joel Norrvik medv.
TI 24.04 kl 13: Missionscafé Terjärv med hemliga gäster i förs.h.
ON 25.04:
- kl 13: samlas Sorgegruppen i
förs.h.
- kl 18: Finsk bibel- och samtalsgrupp i Småbönders skola, A-M
Hästbacka medv.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

TO 19.4 KL. 18: FREDSCAFÉ i församlingshemmets Sal
FR 20.4 KL. 17: TRÄFF PÅ ROSTERIET
PAAHTIMO, Mannerheimg. 2.
SÖ 22.4 KL. 12.15: HÖGMÄSSA i Domkyrkan Eisentraut-Söderström, Smeds,
Helenelund, DUV:s gudstjänstgrupp,
lägerdeltagare
MÅ 23.4 KL. 8.30: STOLGYMPA GRÖT &
PRAT, Sampoväg. 1, Vårberga, pris 0,50
KL. 13: BORGÅ SJÖMANSMISSIONSKRETS i Café Ankaret, församlingshemmet
KL. 18: KOM SOM DU ÄR, SYSTER i församlingshemmets Sal
TI 24.4 KL. 12: ANDAKT MED LUNCH i
församlingshemmets Sal
KL. 12.30-14: CAFÉ VÄNSKÄ snackbar;
Fänriksgatan 12
KL. 18: ANDAKT PÅ TECKENSPRÅK i församlingshemmets Sal, Maria Lindberg
ON 25.4 KL. 19: VIGSELMUSIK i domkyrkan, församlingarnas kyrkomusiker
TO 26.4 KL. 13: MISSIONSKRETSEN i
församlingshemmets Musikrum
KL. 14: KRÅKÖKRETSEN i Sjötorp, Kråkö
KL. 17.30: FAMILJELUCKAN i Domprostgårdens dagklubbsrum. Öppen för alla.
KL. 18: JAKTEN PÅ BIBELN i Café Ankaret, församlingshemmet

LAPPTRÄSK

sö 22.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan, SuLö,
Arno Kantola

LILJENDAL

sö 22.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan, SuLö,
Arno Kantola
to 26.4 kl. 9.30: Vuxen-barn gruppen i
Mariagården, EL

LOVISA

Lö 21.4 kl. 11-14: GA- och familjejippo
i församlingshemmet. Soppa, lotteri,
barnleksaksloppis, Gemensamt Ansvar
produkter, kaffe med tilltugg.
Sö 22.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan, af
Hällström, Stöckell
Sö 22.4 kl. 14: Vinterskriftskolans lektion i församlingsgården
Må 23.4 kl. 14.30: Bisagruppen i Vesperhemmet, Luk 7
Ti 24.4 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
Ti 24.4 kl. 18: Bibelstudiegruppen i församlingsgården
To 26.4 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
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STUDENTMISSIONEN

Gemenskapshelg
i Österbotten

Studentmissionen ordnar för första
gången på länge en gemenskapshelg som är riktad både till studerande, barn och äldre. Helgen hålls på
Inremissionshemmet i Larsmo (Gertrudsvägen 4 i Eugmo) lördagen den
5 maj och i kyrkan och församlingshemmet söndagen den 6 maj. Pro-

PERNÅ

Sö 22.4.:
- kl. 10 Högmässa: i Pernå kyrka,
Lemberg, Kalliokoski. Gudstjänstkören
medverkar.
T 26.4.:
- kl 12 Sarfsalö pensionärskrets: i
Byagården
Fre 27.4
-kl.10-11.30 Café Mikael: i Mikaelsstugan, Buddas

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 20.4 kl. 10.45: Veckomässa på servicehuset Elsie. Katja Korpi, Lauri Palin.
Sö 22.4 kl. 10: Mässa i Norra Paipis bykyrka. Katja Korpi, Mauriz Brunell.
Sö 2.4 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. Helene Liljeström, Mauriz Brunell.
Må 23.4 kl. 18: Scouternas S:t Göransdagskyrka i Gamla kyrkan. Milja
Westerlund.
Ti 24.4: Kyrkobröderna i Kyrkoby församlingshem. Lars Ådahl, vittnesbörd.
On 25.4 kl. 12: Sjueuroslunch i Kyrkoby
församlingshem. Kjell Lönnqvist, Mauriz
Brunell.
To 26.4 kl. 13: Närståendevårdarlunch i
Kyrkoby församlingshem. För dig som
sköter en långtidssjuk anhörig hemma.
Den vårdbehövande kan också delta i
lunchen. Förfrågningar och anmälning
till t.f. diakon Annika Lumme, 050-566
3690.
To 26.4 kl. 14: Veckomässa i servicehuset Linda. Katja Korpi, Mauriz Brunell.
To 26.4 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet i
Prästgården. Katja Korpi.
Konfirmandjubiléum för Södra gruppens
konfirmander från 2.6.1968. Träff den
20.5 kl. 12 i Sibbo kyrka och Prästgården. Anmälan senast 6.5 till Samuel
Lönnqvist tfn 045-664 2950.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Fr 20.4
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över
1 år. Hollmérus.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Johannessalen, Högbergsgatan 10 D. Välkommen
på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 22.4 3 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Almqvist. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Westerlund, Terho, Almqvist, Henricson,
Roströsten. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans Seniorhus.
Westerlund, Henricson.
Må 23.4
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.
Ti 24.4
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med
Santeri Siimes.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för
0–3-åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
kl. 18.: Tomasmässa i Johanneskyrkan.
Jani Edström, Ulf Skogström, Anders
Ekberg och Bo Ekman.
On 25.4
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs
församlingssal. Bibelstudium i Johannesbrevet med teol.stud. Marta-Lovisa
Bergman. Ta gärna med din egen Bibel.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Lindström, Böckerman.
To 26.4
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
Middagsbön: i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.
Johannes församling välkomnar Dig till
en rekreationsdag för ande, kropp och
själ: på Helsingfors kyrkliga samfällighets holme Svartholmen 29.5 2018.
Program med Kristoffer Streng, kantor
i Vörå församling (musik och vittnesbörd). Lunch, fritid och mässa med
församlingspastor 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

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
Lö 21.4 kl. 10: Knattekyrka, Juho Kan-

gammet börjar kl
13 på lördag eftermiddag och håller
på till ca 22. Möjlighet till övernattning. Vängudstjänst
på söndag kl 10 i Larsmo kyrka (Fagernäsvägen
239), med lunch i församlingshemmet och lite program efteråt.
Barn är välkomna, lekutrymme finns

kare, Catarina Bärlund-Palm, Daniela
Strömsholm
Lö 21.4 kl. 12.30-14: Kaffe på Plattan
utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på
kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan
är öppen och du kan i stillhet sitta där
en stund.
Sö 22.4 kl. 10: Högmässa, Patricia
Högnabba, Niels Burgmann, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen.
Må 23.4 kl. 18: Mat Tro Prat, Mat och
diskussion. Barnpassning ordnas. Info
och anmälan via FB event
Ti 24.4 kl. 10 och 10.45: Musiklek, klapp
och klang, för 1-4 år, Daniela Strömsholm.
Ti 24.4 kl. 11.30: Musiklek, gung och
sjung, för 0-12 mån, Daniela Strömsholm.
Ti 24.4 kl. 18.30: Matteus kyrkokör övar
i Matteussalen, med Niels Burgmann.
On 25.4 kl. 8.30: Morgonmässa, Patricia
Högnabba, Niels Burgmann.
On 25.4 kl. 12.15-13.30: Motion och
mission med Ben Westerling varje onsdag. Vi samlas utanför Matteuskyrkan
och går på promenad. Gruppen kommer
överens om insamlingsändamål och
insamlingsbelopp för Finska Missionssällskapets projekt Motion&Mission. Se
närmare på FMS hemsida.
On 25.4 kl. 15-18: Öppet hus för ungdomar.
On 25.4 kl. 15.30-16.45: VårTon (1 vån),
On 25.4 kl. 16.45-18: Text & Tro, Vi
samlas inför följande söndags mässa
runt psalmerna och texterna i Olavussalen i nedre våningen. Juho Kankare,
Mimi Sundroos
On 25.4 kl. 18: MU-mässa, kort mässa
med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
On 25.4 kl. 19: Thinkshow - Brott och
Straff. Etik.
To 26.4 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare Marianne Bergström
To 26.4 kl. 13: Tordagsträffen, Juho Kankare. En grupp för Dig som vill ha trevlig
gemenskap med sång och samtal. Kaffeservering, 3 €.
To 26.4 kl. 13-13.45: Meditation och
avslappningsövningar med My StrömRantamäki. 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 avslappningsövning som varierar lite gång till gång,
tillfället avslutas med 15 min. samtal om
upplevelsen.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Fre 20.4
kl.10 Barnträff på Torpet: Musiklek hålls
denna gång som en träff på Torpet, Köpingsv. 48. Juliana Mikkonen
kl.18 JPN: Ungdomssamling i Hagasalen.
Mer info på #petrusyouth på Instagram
och Snapchat
Lö 21.4
kl.9.30 Långfrukost: Kom och njut av en
härlig lördagsförmiddag på Café Torpet.
Frukost får du för 11,50€/6,50€ och
Torpet hittar du på Köpingsv. 48. Öppet
till kl.13. Välkommen!
Sö 22.4
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka: Tegels. 6. Tuomas Metsäranta, Peter Hilli.
Söndagsskola. Kyrkkaffe
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Brofogdev. 12. Tuomas Metsäranta, 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. Daniel Björk. Barnkyrka & CoolKids i samband med
gudstjänsten
Må 23.4
kl.18 Rotad i Ordet: ”Vad betyder Jesu
död för mig?” Leif Nummela. Månsas
kyrka, Skogsbäcksv. 15. Nästa datum
är 7.5
Ti 24.4
kl.10 Musiklek i Malm: En rolig stund för
dig med barn 0-5 år. Kaffe och smörgås.
Malms kyrka, Kommunalv. 1. Juliana
Mikkonen
Ons 25.4
kl.11.30 Familjecafé: Kom på lunch &
lekstund till Café Torpet varje onsdag.
Katrin Björklund
kl. 12.30 Månadslunch: Lunch och andakt. Vi träffas i Hagasalen, Vesperv. 12.
Anmälan senast måndag 23.4 till kansliet petrus.fors@evl.fi / 09-23407100
eller diakonissan Bodil tel.050-3803925
kl.13.15 Petrus barnkör: i Hoplaxskolans
Hagaenhet, musiksalen. Ledare Francine
Mabinda
kl.17.30 Cable: Kursstart på Café Torpet,
Köpingsv. 48. Anmälan till kansliet. Mer
info på hemsidan
To 26.4

för de minsta. Barnpassning och -program ordnas vid behov. Vi behöver ungefärliga anmälningar
för matens, barnprogrammets och övernattningarnas skull. Mer info och
anmälningar senast onsdag 2 maj kl
12 till studentmissionen@studentmissionen.fi.

kl.9 Morgonbön: Tanke för dagen, bön,
lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 12
kl.18.30 Petrus vokalensemble: Säsongsavslutning. Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12. Peter Hilli.
Övrigt
Lö 28.4
kl.10 Missionsbrunch: Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Anmälan till kansliet
senast 26.4. Mer info på hemsidan och
facebook
Lö 5.5
kl.10.30 Kvinnobrunch: Hagasalen,
Vesperv. 12. Anmälan till kansliet senast 30.4. Mer info på hemsidan och
facebook
Sö 20.5
kl.16 Vårfest: Kom med och fira vårfest
tillsammans med hela församlingen!
Program för alla åldrar. Gudstjänst, mat,
roligt program, gemenskap. Månsas
kyrka, Skogsbäcksv. 15. Ingen anmälan.
Varmt välkommen!
Barnläger: Nu kan man anmäla sig till
församlingens dagläger för barn 6–11
år! Det hålls 4-8 juni på Vespervägen
12A, kl.9-16 varje dag. Vi leker, sjunger,
pysslar, busar, lär oss mer om Jesus och
får förstås massor av nya kompisar. Avgift 50€, följande syskon 35€. Mer info
och anmälan på hemsidan.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässan:
Tomasmässa firas 24.4 kl. 18 i Johanneskyrkan. Info Ulf Skogström: ulf.
skogstrom@evl.fi.
Mässa i Taizéstil:
Firas 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 består av chatt, brevoch telefonjour. Chattjouren är öppen
må-to kl. 18-20 och finns på adressen
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet
+358400221190) och du kan ringa varje
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva
ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar
inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen:
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid
problem i parrelationen och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen och
dig. Du kan komma ensam, med din
partner eller med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte
något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 8–20
och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 22.4. um 11 Uhr: Gottesdienst (HansChristian Beutel)

OLAUS PETRI

Lö 21.4 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikandakt. Juvenalia-kören, dir. Matti Järvinen
Sö 22.4 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka,
Hanna Laakkonen-Yang.
Ons 25.4 kl. 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
To 26.4 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Sussi
Isaksson leder.
To 26.4 kl 13.30: Musiklek (3-6 år).
Sussi Isaksson leder.
OBS! Församlingens vårutfärd: den 17
maj till Tallinn. Start kl. 9.15 från kyrkan,
tillbaka ca kl. 19. Pris för församlingsmedlemmar 20€ (övriga 40€), inkluderar buss, färja, middag och besök i S:t
Mikaelskyrkan. Bindande anmälningar
senast 2.5 till kansliet, tel. 09 443 831
eller olauspetri@evl.fi.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Låt inte kyrkbänken kallna!:
Lö 21.4. Olars kyrka, finska sidan, kl. 15.
Högmässa med konfirmation av påskskriftskolan. Ahlbeck, Kronlund.
Sö 22.4. Esbo domkyrka kl. 12.15.
Högmässa. Jäntti, Kronlund. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Olars kyrka kl. 16 (OBS platsen!) Lovsångsmässa. von Martens, Kronlund,
lovsångsteamet. Barnpassning. Kyrkkaffe.
#minkyrka, Församlingsvalet 2018: Ställ
upp som kandidat – mer info forsam-

lingsvalet.fi, esboforsamlingar.fi/valet
SoMe och NAVI på Sode: Unga vuxnakväll lö 21.4 kl. 17-22. Tema: social media- och fotograferingstips. NAVI-representanter berättar om församlingsvalet
och hur unga kan ställa upp och rösta.
Österut längs Kungsvägen: Församlingsutfärd to 24.5. Andakt i Sibbo gamla
kyrka, förmiddagskaffe 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 kapell
kl 9.05. Hemfärd ca kl. 15. Pris 30 €/
person. Anmälningar senast 16.5: Nina
Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
För dig som har tid på dagtid: Samling
för seniorer och daglediga kl. 13-14.30:
Karabacka kapell to 19.4. Träffdax i Köklax kapell ti 24.4.
Stöd och hjälp i vardagen: Öppen mottagning på församlingens kansli, Kyrkog,
10, varje to kl.10-12. Kom och samtala
med diakoniarbetaren.

GRANKULLA

To 19.4 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet, 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 Odense, Danmark.
Fr 20.4 kl. 17.30: Andakt för ungdomar
i kyrkan, Daniel Nyberg, Marlen TalusPuzesh.
Kl. 18: Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen
Talus-Puzesh.
Sö 22.4 kl. 12: Högmässa, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 24.4 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och
brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i nedre
salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen.
Stiftssekreterare för församlingsdiakoni
Cecila Forsén talar kring årets insamlingstema ”Hunger och fattigdom”.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 16: Under ytan. Grupp för ungdomar
i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh och
Ulrik Sandell.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet,
Heli Peitsalo
On 25.4 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
Kl. 18.30: Bibelstudium i Grankulla
kyrka, Torsten Sandell. Tema: Gästfrihet
i Bibeln.
Bibelstudierna är en serie, men det går
också bra att komma med på enskilda
Bibelstudiekvällar. Förfrågan och info:
Ulrik Sandell, 050-525 2201.
To 26.4 kl. 9.30-10.30: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Lö 5.5 kl. 11-14 och 14.30-17.30: Barnens smyckesdag för 6-12 åringar i
dagklubbens kök .
Anmälningar senast 3.5 till Yvonne
Fransman tfn 050 443 0045, yvonne.
fransman@evl.fi.
FÖRSAMLINGSRETREAT 4-6.5.2018 PÅ
SNOAN I LAPPVIK, HANGÖ:
Tema: Med tomma händer. Retreatledare är prosten Elsa Tenhonen. Pris 80
€/ förs. medl. 160 €/andra. Anmälningar
senast 23.4 till församlingens 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 20.4 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 20.4 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
åk 3-4.
Lö 21.4 kl. 12-16: Slöjdgrupp för vuxna i
Reguel Bengtströms smedja på Gamla
kustvägen 86, varannan lördag, jämna
veckor. Info Rune Lith tel 0500 687 023.
Sö 22.4 kl. 11: Tvåspråkig scoutmässa i
Kyrkslätts kyrka. Wilman. Efter mäs�san ledarrekreation för scoutledare.
Info av Jenny tel. 050 376 1488, jenny.
akerlund@evl.fi.
Må 23.4 kl. 10-13: Måndagsgruppen
samlas i församlingshemmet. Kom med
och jobba för missionen i församlingen.

SOMMARLÄGER
i Pieksämäki 24–29.7.2018
Kom med på ett bejublat läger för
alla åldrar! Medv. Alexandra Hyllerud,
Marcus Olson, Liselotte J Andersson,
Eskil Hofverberg, Erik Vikström, Karin
Erlandsson, Malin Storbjörk m.fl.
Info & lägerbroschyrer från KU, tel
045-2348073. Anmäl dej senast 15.6!

www.kyrkansungdom.nu
Må 23.4 kl. 13.30–15: Seniorgruppen
träffas på Mikaeligården, Anna Svartström från HBL kommer och berättar
om arbetet som korrespondent och om
aktuella frågor i Norden. Alla intresserade hjärtligt välkomna! Vi bjuder
på kaffe.
On 25.4 kl. 15-17: Vårens sista BC på
Hörnan för åk 7 och uppåt.
To 26.4 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik på
Solstugan, Hindersbytorg 2 B. Församlingen bjuder på kaffe/te. Ta mellanmål
med.
Fr 27.4 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme i
Bredbergets klubblokal, Mytvägen 1 C 3.
Fr 27.4 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
åk 3-4.
Fr 27.4 kl. 12: Nationella veterandagen
firas med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.15 och därefter andakt
med kaffe på församlingshemmet.
Onsdag 25.4: är kyrkoherdeämbetet
stängt pga. personalutbildning.
Kyrkoherdeämbetet öppet: må-to kl.
9-15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050
8292. Epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi

TAMMERFORS

Sö 22.4 kl 11: Högmässa i SvH, Kim Rantala, Anna Arola
Ti 24.4 kl 10-12: Mammor, pappor och
barn i SvH.
Ti 24.4 kl 13.15-15.15: Tisdagsklubben
i SvH
Ons 25.4 kl 13: Onsdagskaffe i SvH,
Minna Ågren: När synen blir sämre
Ons 25.4 kl 15.30-17.30: Familjegruppen
Fammis i SvH

-kl. 18 Kvällsmässa: Tenala kyrka. Westerholm, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 22.4:
- kl 10.00 Tvåspråkig högmässa: Ingå
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Scouterna medverkar.
Må 23.4:
- kl 18.30 Scouternas St Göran gudstjänst: Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson
Burgmann.
To 26.4:
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: Församlingshemmets källarvåning. Eklund
- kl 13.00 Församlingsträff ”Missionsnyheter”: Prästgården. Taipalus,
Hellsten.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Gudstjänst sö 22.4:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa, sö 22.4:
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Sö 29.4. kl. 13.00: Högmässa i Lojo
kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.

VANDA

TO 20.4: Reservera tid i kyrkan och ta
senast kontakt med Martin Fagerudd
eller www.kastepaiva.fi om du önskar
döpa ditt barn/din konfirmand under
Dopdagen 6.5 i Helsinge kyrka S:t Lars.
SÖ 22.4 kl. 10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg
SÖ 22.4 kl. 12: Mässa i Taizéanda,
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell, M.
Fagerudd, A. Ekberg
TI 24.4 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 25.4 kl. 9-13: Pastorskansliet stängt
p.g.a. utbildning
ON 25.4 kl. 9.30-12: Familjecafé i samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13,
Myrbacka
ON 25.4 kl. 13-17: Pysselcafé för barn i
åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 25.4 kl. 18: Spelkväll för ungdomar,
församlingens utrymme, Vallmov. 5 A,
2 vån.
TO 26.4 kl. 13: Sottungsby-Håkansböle
pensionärskrets, Håkansböle kyrka
LÖ 28.4 GA Spurten: Start kl.12 från Bagarstugan, Kurirv. 1. Spring eller gå 10, 5
eller 3 km. Du bidrar med 1€/km till insamlingen för Gemensamt Ansvar. Anm.
senast 20.4 via församlingens hemsida.
Smoothiecafé kl. 12-15.
Vårutfärd för barn och familjer: till
Rehndalens husdjurspark i Kyrkslätt
ons 16.5
Församlingen står för busstransport och
inträde. Ta med egen matsäck, det finns
möjlighet att grilla. Anmäl senast 3.5,
blankett finns på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Visste du att...
du kan lämna in din
hyresannons
via webben?
När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

Sö 22.4:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Westerholm, Lindroos.
-kl. 12 Högmässa: Snappertuna kyrka.
Westerholm, Lindroos.
-kl. 14 Högmässa: Ekenäs kyrka, konfirmation, specialskriftskolan. A-S.
Storbacka, Wikström.

Välkommen på Församlingsförbundets
årsmöte tisdagen 8 maj 2018
Medlemmarna i Församlingsförbundet rf kallas till årsmöte tisdagen den 8 maj 2018 kl. 18.00 i förbundets utrymmen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors. Servering
och bokförsäljning från kl. 17. Välkommen!
Årsmötet inleds med andakt av biskop Björn Vikström.
Sedvanliga årsmöteshandlingar med val av tre nya styrelsemedlemmar och en suppleant. Verksamhetsberättelsen för år 2017 sänds till alla medlemmar i Förbundet.
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam ung studerande
söker lägenhet i
Helsingfors, 0400280755
Två kvinnliga
magisterstuderanden
(juridik och ekonomi) söker
kompisbostad i Helsingfors
fr.o.m. 15.7.2018. Vi
arbetar vid sidan om
studierna, har inga husdjur
och njuter av ett tyst och
stillsamt liv. 0504673669
Skötsam, rökfri ung kvinna
med fast jobb söker 1:a
eller liten 2:a i Hfors. Tel.
050-3019310.

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

2 rum, kök och balkong,
43,5m2 i Kånala H:fors,
800e/mån
hyresgaranti x2 och
hemförsäkring behövs
Tel. 044 2363629/ Hannele

SÄLJES
Oas mitt i stan!
Kolonistuga (20 m2) i
traditionellt utförande på
stor lott (456 m2) i
Brunakärr överlåtes. Ring
040 5896539.

ÖVRIGT
Birgitta 80 år vill vara på sommartorpet i Sibbo i sommar och
söker stödperson som kan vistas
med henne där. Körkort krävs,
helst bil. Egen bostad ingår. Från
midsommaren till medlet av
juli och även längre om intresse
finns. Ring Kaisa 0406734948

En talrik skara var närvarande när Mari Puska installerades i tjänst.

★
✰

Nagu Apotek
Nauvon Apteekki
(02)465 1414

★
★✰
★✰
✰

Korpo Apotek
Korppoon Apteekki
(02)463 1366

Massörsmottagning

SUNE
EKSTRAND
Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

www.naguapotek.fi

LEDIG TJÄNST

Mariehamns församling söker

PRÄST
och
DIAKONIARBETARE

Mariehamns aktiva och framåtriktade församling söker nya
medarbetare. Vi uppskattar ett varmt och människonära
arbetssätt, mångsidig erfarenhet och intresse att utveckla
arbetet enligt de krav som omgivningen ställer. Samtidigt
vill vi hämta inspiration från kyrkans långa tradition. Anställningsförhållandena gäller tills vidare.
Till diakonitjänsteinnehavarens arbetsuppgifter hör
församlingens diakoniarbete i sin helhet tillsammans med
diakonissan, församlingens övriga anställda och frivilliga.
Den som söker tjänsten bör ha en av biskopsmötet godkänd
examen för diakonitjänst. Tillträde 1.7.2018 eller enligt
överenskommelse.
Församlingspastorns huvudsyssla är arbetet inom sjukvården som sjukhuspräst men även det vanliga församlingsarbetet med gudstjänster och kyrkliga förrättningar
hör till uppgifterna. Den som söker bör vara prästvigd eller behörig att omgående söka prästvigning. Det formella
förordnandet ges av domkapitlet i Borgå stift. Tillträde från
1.8.2018 eller enligt överenskommelse.
Ansökan (diakonitjänsten) och intresseanmälan (församlingspastorstjänsten) med CV riktas till:
Kyrkorådet i Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn
och bör vara framme senast 30.4. kl. 12. Samtliga sökanden
kallas till intervjuer.
Närmare upplysningar ger:
kyrkoherde Mari Puska (0457-293000) och
(om anställningsförhållandet) personalsekreteraren
Inga-Britt Christenbrunn (018-5360).

Mariehamn fick ny herde
Söndagen den 8 april hölls
kyrkoherdeinstallation i
S:t Görans kyrka i Mariehamn. Mariehamns församlings kyrkoherde Mari Puska installerades till kyrkoherdetjänsten vid en festhögmässa.
Installationen var varm,
innerlig och fylld av glädje
och givetvis väldigt högtidlig. Kyrkan var i det närmaste fullsatt.
Efter festhögmässan ordnades transport till Margaretagården för kyrkkaffe och
gratulationshälsningar till
den nyinstallerade kyrkoherden Mari Puska.
Biskop Björn Vikström
förrättade installationen och
han assisterades av domprost
Mats Lindgård, kontraktsprost Mårten Andersson,
prost Sirkka Liisa Enqvist,
kyrkorådets viceordförande
Nina Lindfors, Cajsa Hall-
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Kyrkoherdeinstallationen var en högtidlig stund med både yngre och äldre deltagare.
bäck och Milla Linderbäck.
Medverkade gjorde även
församlingens präster Maria
Widén, Maria Piltz och Gunnevi Styrström samt församlingens kantorer Anders
Laine, Guy Karlsson och Judit Deáki. Församlingens alla körer, S:t Mårtenskören,

TACK!

Hjärtligt tack för medverkan vid disputationen, tacksägelsemässan och doktorsmiddagen den 21 mars 2018 samt för
alla gratulationer och inbetalningar. Per den 12 april 2018
har influtit 1062,00 euro. Pengarna kommer att användas till
förmån för körerna i Väståbolands svenska församling.

Freda’kören, Good News,
Suomikuoro, Magnificat,
Himlaliv deltog också medan Fredrik Erlandsson spelade trumpet.
Kyrkofullmäktiges ordförande Christian Beijar läste upp tjänsteförordnandet
från domkapitlet och kyr-

korådsmedlemmen Ulla Andersson läste dagens
text. Siv Sollman, Siv Berglund, Siv Hohental, IngaMaj Stengård och Ramona
Neata skötte föredömligt om
serveringen på Margaretagården.
¶¶Tinca Björke

BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING!

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

Harry Sanfrid och Leila Backström

LEDIG TJÄNST

Hangö svenska församling söker en kantor (B-kantorstjänst)
Hangö svenska församling finns i Finlands sydligaste
stad och består av drygt 3000 medlemmar. Församlingen är en öppen gemenskap för tro, hopp och kärlek
där alla är välkomna.
Vi söker en kantor som särskilt vill jobba med köroch musikverksamhet för barn och ungdomar och
vår aktiva gospelkör. Du bör vara intresserad av att
delta i utvecklingen av våra gudstjänster genom att
engagera och involvera andra i musikverksamheten.
Till arbetsuppgifterna hör att vikariera inom samfälligheten i Hangö så vi förutsätter att du klarar grunduppgifterna också på finska.
Tjänsten är ledig fr.o.m. 1.6.2018 och förutsätter
utvidgad universitetsexamen (b-kantor). Prövotid 6
månader. Grundlön enligt kravgrupp 601. Ansökningarna till församlingsrådet i Hangö svenska församling
bör inlämnas senast fre 27.4.2018 kl. 12. Är du intresserad, tag kontakt med kyrkoherde Niina Mura tel:
040-6700787

Handarbetsaffär
Brita
Köpmansgatan 3
21600 Pargas

SY & HANDARBETSH
tel. 041KÄSITYÖKULM
5392512

Handarbetsaffär Brita
Köpmansgatan 3
21600 Pargas
tel/puh 041 5392512

TyygiLyyle
Kauppiaskat
21600 Parai
tel/puh 050
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INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

BESLUTSFATTANDE KONFLIKT

Fem fingrar,
men hela jag

Församlingsrådet ska vara
uppmuntrande och uppbyggande

”Fem smutsiga små fingrar och en
smutsig liten hand. Så blir det nästan alltid, när man lekt med trevlig sand …” Den gamla barnsången väcker hos mig minnen från radioprogrammet Barnens gåva i toner under tidigt 1970-tal.
Fingerfärdighet hör till en av de viktiga egenskaper som skiljer oss människor från våra avlägsna släktingar i djurriket. Förmågan att gripa, vända, vrida och skapa med våra händer
har möjliggjort uppkomsten och utvecklingen
av både redskap, byggnader, musikinstrument
och konstverk.
Samma händer och fingrar som vi använder
för att knyta nävarna eller för att hantera vapen
sträcker vi också fram då vi tvärtom vill signalera vänskap och välkomnande. Vi hälsar, smeker och kramar med olika grader av känsla och
närhet beroende på situationen och vår relation till varandra.
Sången jag citerade i inledningen handlar om
att smutsa fingrarna. Samma uttryck använder
vi för att antyda att någon har varit inblandad i
impopulära eller etiskt tvivelaktiga affärer. Den
här symboliken aktiverade Pilatus då han tvådde sina händer för att visa att han frånsade sig
allt ansvar för dödsdomen över Jesus.
Fingrarna används också som kommunikationsmedel. Ett uppsträckt pekfinger kan uttrycka personens högmod: ”Jag är bäst!”. I ett
annat sammanhang kan det uttrycka lovsång
till Gud eller till Jesus som den enda vägen. Att
göra tummen upp i verkliga livet eller på sociala
medier är ett enkelt sätt att
snabbt uttrycka uppskattning och samhörighet. Pekfingret och långfingret bildar tillsammans segertecknet: ”V” som i victory. Ett
uppsträckt långfinger signalerar förakt, medan andra fingerkombinationer
kan stå för allt från ”jag älskar dig” till djävulsdyrkan.

”Det vi skapar
och uttrycker
med våra händer och fingrar
är inte bara något yttre, utan
det återspeglar
vem vi är, vad
vi vill och hur vi
förhåller oss till
människor i vår
omgivning.”

När Jesus anklagades för
att bota sjuka med kraft av
den Onde påpekade han det
orimliga i att ondskans makter skulle ha något att vinna
på att bekämpa lidande och
död. Men, utmanade han sina kritiker, om det är med
Guds finger som jag driver
ut demoner, då har Guds rike kommit.
Det vi skapar och uttrycker med våra händer och fingrar är inte bara något yttre, utan det
återspeglar vem vi är, vad vi vill och hur vi förhåller oss till människor i vår omgivning. När vi
tecknar oss själva med korset ber vi att Gud ska
välsigna våra tankar, känslor och handlingar, så
att vi mer helgjutet ska kunna delta i förverkligandet av Guds rike – i förtröstan på att vi hela
tiden vilar i Guds trygga hand.
Björn Vikström är biskop i Borgå stift.
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Det har snart gått tre och ett
halvt år sedan ett nytt församlingsråd tillträdde. Då
valperioden nu sakta men
säkert går mot sitt slut så går
tankarna till åren som gått.
Vad har församlingsrådet
åstadkommit och vad har
blivit ogjort? Vad kunde vi
ha gjort bättre? Jag är övertygad om att vi hade kunnat
göra betydligt mer som församlingsråd, om vi alla ställt
oss bakom vår ordförande,
vår kyrkoherde, i hans strävan att utveckla och stärka
församlingen och församlingsverksamheten. Genom
att uppmuntra till frivillig
verksamhet och stärka arbetslagets verksamhetsförutsättningar hade församlingen säkert mått mycket
bättre än den gör idag.
Vi borde som församlingsråd ha koncentrerat
oss på att dra upp de stora riktlinjerna, som sedan
kyrkoherden med personalen hade fått verkställa
på bästa möjliga sätt. Andan i diskussionerna med
kyrkoherden och personalen borde ha varit uppbyggande och uppmunt-

”Andan i diskussionerna med kyrkoherden
och personalen borde ha varit uppbyggande och uppmuntrande. Det är inte ett församlingsråds uppgift att konstant leta efter
syndabockar eller fel.”

rande. Det är inte ett församlingsråds uppgift att
konstant leta efter syndabockar eller fel. Vi ska inte heller med vårt agerande utgöra en belastning för
kyrkoherden och hans arbetslag, utan vi ska på alla tänkbara sätt underlätta de anställdas arbete och
ge dem andrum och stöd.
Det har stundvis känts
ytterst tungt att vara förtroendevald i Vanda svenska
församling. Jag har ibland
övervägt att avsäga mig mitt
uppdrag, då man mått direkt dåligt av tanken på att
gå till ett församlingsrådsmöte. Det verkar som om
vissa medlemmar i rådet
ifrågasätter allt vad kyrkoherden och personalen
gör, bara för att ställa kyr-

koherden mot väggen. Det
som förmått mig att fortsätta som rådsmedlem är tanken på vad som skulle hända om vår kyrkoherde helt
skulle bli utan stöd i rådet.
Jag har oroat mig över att
kyrkoherden inte ska orka
med sitt viktiga uppdrag
utan det stöd som medlemmarna i grupperingen
”Kyrkan Mitt i Byn” har gett
honom under den pågående valperioden.
Jag är övertygad om att
en överväldigande majoritet av församlingsmedlemmarna vill se ett slut
på de inre stridigheterna.
Men om majoriteten inte
gör sin röst hörd i församlingsvalet får vi dess värre
ingen förändring till stånd.
Maktkampen mellan kyr-

koherden och rådet får ett
slut endast om församlingsmedlemmarna väljer in ett
församlingsråd vars medlemmar är kreativa, positiva och samarbetsvilliga. Som vi har kunnat se i
USA så är det på tok för sent
att ångra sig när valet redan
är avgjort. Allt för mycket
energi har gått åt till inre
stridigheter. Tid och energi
som kyrkoherden borde ha
fått använda till att ta hand
om sin församling. Min förhoppning är att församlingen och dess medlemmar inser och tar sitt ansvar i nästa
val, ställer upp som kandidater och går till valurnorna för att visa kyrkoherden
sitt stöd.
Jag hoppas och tror på att
vi snart går mot betydligt
ljusare tider!

Jan-Erik Eklöf
Medlem av församlingsrådet i
Vanda svenska församling,
medlem av gemensamma
kyrkofullmäktige och kyrkorådet

FILM REFLEKTION

Gnostisk inspirationskälla bakom film
I Kyrkpressen 28 mars 2018
fanns en artikel om filmen
Maria Magdalena, där intervjuades pensionerade prästen Gunborg Lindqvist. Filmen har haft sin premiär på
de finska biograferna.
I filmen, som har ett
starkt kvinnoperspektiv,
skildras relationen mellan Jesus och Maria Magdalena. Ingenstans i hela intervjun kom det fram
att filmen delvis är inspirerad av en gnostisk skrivelse, nämligen Marias evangelium som hittades i Egypten mot slutet av 1800-talet. Det finns ju en massa
dylika gnostiska texter som
har klassificerats som irrläror inom kyrkans tradition.
Den mest kända motståndaren till gnostikerna var
kyrkofadern Irenaeus som
var katolsk biskop i Lyon
under sista halvan av andra

”Det skulle ha varit bra att nämna den
gnostiska inspirationskällan till filmen i
samband med artikeln. Konstnärerna kan
för min del göra vad de vill så länge man
klart berättar vad det handlar om. Denna
film handlar alltså om en gnostiskt inspirerad bild av Jesus, Maria Magdalena och kanske även Judas.”
århundradet efter Kristus.
Det skulle ha varit bra
att nämna den gnostiska
inspirationskällan till filmen i samband med artikeln. Konstnärerna kan för
min del göra vad de vill så
länge man klart berättar
vad det handlar om. Denna film handlar alltså om
en gnostiskt inspirerad bild
av Jesus, Maria Magdalena
och kanske även Judas. Vi
har ju åtminstone på fin-

ska en översättning av Judas evangelium av Antti
Marjanen från Helsingfors
universitet, där finns ett av
världens viktigaste center
för studier i gnosticism. Här
finns fint material att hämta för studier i ämnet.
En av de mest kända akademiska forskarna i gnosticism är Elaine Pagels
från USA, som också är en
skicklig populariserare av
gnosticismen. Så gnosticis-

men har sina förespråkare,
men de tillhör inte den andligt sunda kyrkan.
Så helt biblisk är denna
film inte och det är också en aning humoristiskt
att under tiden den filmades föll huvudrollsinnehavarna Joaquin Phoenix och
Rooney Mara för varandra
och inledde en sexuell relation. Så detta var kanske
lite gnostiskt enligt den ”libertinistiska” traditionen!
Jag tror att detta är helt i linje med filmens anda. Gnostiska texter finns hur mycket som helst, men rekommendationen inom kyrkan
är nog att vi tyr oss till de
fyra evangelierna. Annars
blir det nog konstigt.

Antti Hämäläinen
Missionär

TRAKASSERIER ANKLAGAD

Pastor avgår

Bill Hybels som grundat
Willow Creek-församlingen i Chicago i USA meddelade förra veckan att han
lämnar församlingen med
omedelbar verkan. Det
rapporterar bland andra
tidningen Dagen.
– Det här är helt och
hållet mitt beslut som jag

har kommit fram till efter
många böner.
Hybels meddelade redan i oktober i fjol att han
skulle sluta som pastor –
men först hösten 2018.
Då hyllades han, men
sedan dess har Bill Hybels
blivit offentligt anklagad
för sexuella trakasserier
som ska ha ägt rum längre

tillbaka i tiden. Enligt anklagelserna, som publicerats av Christianity Today
och Chicago Tribune, ska
Hybels bland annat ha gett
oönskade kyssar, utdragna kramar och inbjudningar till hotellrum.
Förra veckan förklarade
Bill Hybels att han har varit ”naiv om den dynamik

som de situationerna skapade”, men han nekade
åter till att ha agerat på ett
felaktigt sätt.
– Jag inser nu att jag, i
samband med vissa omständigheter i det förflutna, kommunicerade saker som uppfattades på
sätt som jag inte hade för
avsikt.

NÄSTA VECKA berättar vi om en 50 år gammal nyckel.

Ruskaresor

www.raitismaja.fi
0400 126 830

• miljövänlig
• lätt att installera
• tar liten plats
• lätt att tömma
• ingen lukt
• barnsäker
• ingen vattenanslutning
eller avlopp
• inget strö eller
kemikalier

Ta kontakt
för en offert!

045-124 7300 info@nbtrafik.fi nbtrafik.fi

Hagaro Pensionärshem i
Norra Haga, Helsingfors

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!
Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt
papper som till största
delen består av returpapper.

Är du i behov av serviceboende.

Hos oss bor du tryggt, med svenskspråkig personal
dygnet runt. Vid behov har vi tillgång till läkare
dygnet runt.
Industrivägen 24, 06150 Borgå

☎ (019) 529 6000

HANDGJORDA KVALITETSSMYCKEN
FRÅN ÅLAND

Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss.
Föreståndare Carola Aspholm-Backman
tel. 050 572 4216 anträffbar vardagar kl.9-15
www.hagaro.net

Se flere av våra smycken på

WWW.GULDVIVA.COM

Beställ enkelt i vår webshop eller
ring 018-22130 för personlig service.
Smycket levereras i en fin ask, om så
önskas även presentinslagen.
Leverans inom 4 dagar.

Spant

GRATIS FRAKT till Kyrkpressens läsare!
Ange rabattkoden KP då du gör din beställning.
Erbjudandet är giltigt t.o.m. 30.06.2018

Tro Hopp och Kärlek
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Råbandsknop Hjärta
139 € inkl. Kedja

81 € inkl. Kedja

Gåvor för alla tillfällen!

Ny bok!
Jonas Helgesson

Det är i alla fall tur
att vi inte är döda

När Jonas Helgesson föddes trodde läkarna
att han skulle dö. Det gjorde han inte. Däremot fick han en cp-skada. Han förutspåddes ett liv i rullstol utan att varken kunna gå
eller tala. Så blev det inte heller. Tvärtemot
jobbar han sedan många år tillbaka som
författare, föreläsare och ståuppare.
I sin fjärde bok tar han avstamp i sin egen
fortsatt skakiga resa genom livet, men landar i insikter som alla kan känna igen sig i.
Genom sitt karaktäristiska sätt att blanda
humor och allvar vill Jonas Helgesson påminna oss om att vara tacksamma över det
vi har och kan – utan att förminska det som
är jobbigt.

Libris, inb. 21,00

”

Jag älskar den här boken! Den fullkomligt flödar av värme, vemod,
intelligens och härlig humor – precis
som sin författare. Jag ser redan fram
emot att läsa den en gång till!
– Johan Glans, komiker

det är
För när man tänker lite närmare på
e
tälld
det faktiskt tur att vi lever. Vi bes
ninte vårt liv på nätet, vi betalade inge
ting för att få födas.
Ur boken
Jonas Helgesson bor utanför Malmö med
sin fru och dotter. Han har bland annat
turnérat i Sverige med sin egen stand
up-föreställning och haft en av huvudrollerna i musikalen Livet är en schlager.
Tidigare böcker: Grabben i kuvösen bredvid,
Ett CP-bra liv och Etiketter ska man sätta på
julklappar – inte på människor.

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

I en tvåbarnsfamilj hade prästen förrättat dopet av familjens nyfödda. Vid avskedet i tamburen frågade storebror, fyra år, instresserat: – Kommer du nästa år igen?

Norrgårds Busstrafik, ett
företag som kör linje och
beställningstrafik.

Österbotten 13–17.9
Nyland 17–23.9

