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Sid LEDAREN: Strukturomvandlingen utmanar Kyrkpressenupplägget. Målet att nå medlemmarna består – och det
nås fortfarande bäst när krafterna förenas.
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PROFILEN: ALICE MULAA

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Mina faddrar gav mig möjligheten att bli det jag ville bli.”

Nya koncept,
samma behov

Hjälper andra
hitta hopp

Kyrkpressen har regelbundet dunsat
in i brevluckor och -lådor i över fyrtio
år. Den kom till som en gemensam
överenskommelse mellan flera av
stiftets församlingar som insåg att att
de kan uträtta mer med gemensamma krafter. Resultatet blev den professionella produkt tidningen Kyrkpressen efterhand etablerade sig som. ”Kittet i Svenskfinland”,
”Kyrkan på köksbordet” har den ibland fått heta.
Varje vecka har den landat i medlemmarnas vardag – för snart var så gott som alla församlingar
i Borgå stift med och beställde Kp till sina medlemshushåll. I ett och samma paket kunde församlingarna nå fram med regelrätt information
om vad de hade för sig den veckan, genom annonseringen, och med hälsningen från den kyrka de tillhör. Fönstret in till kyrkan vill Kyrkpressen slå upp genom kvalitativa artiklar där läsarna får möta levande, tänkande, aktiva människor som berättar om sin tro, sin kyrka och ibland
också om sina tvivel och brottningskamper. Tro
är på riktigt, och församlingen du tillhör erbjuder ett hem för den – om du vill. Bland annat det
här berättar Kyrkpressen om. Det räknar vi med
att den ska göra också i fortsättningen.

1983 får en ung skolflicka i Kenya kontakt med en grupp
kvinnliga akademiker i Finland som vill stöda hennes utbildning. Nu har hon besökt dem, upplevt den finländska
vintern och berättat om hur hon själv hjälper andra.
TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

i symbiosen mellan församlingarna, som betalar
för tidningen, och deras indirekt samägda bolag
Fontana Media Ab, som ger ut den, är grunduppdraget gemensamt: Hur ska vi nå medlemmarna?
I dag gör många strukturella omvälvningar att
det som var förmånligt på sjuttiotalet inte längre
fungerar lika bra. Postens strukturkris bidrar till
en av dem. I sommar tvingas Kyrkpressen glesa ut
tidningarna på grund av en oväntad och sent aviserad höjning av befordringsavgifterna. Den är en
följd av postlagens andra skede som öppnade upp
för full konkurrens i april, och som i det här skedet
vållar stor osäkerhet. Kyrkpressen är inte de enda
som drabbas av höjningarna. Strukturförvandlingen är inte heller någon nyhet och ett förnyelsearbete hade redan inletts. Däremot tvingar höjningen
till akuta åtgärder snabbare än väntat. Under våren
har det hållits regionala rådslag med beslutsfattare
och kyrkoherdar i hela Svenskfinland.

”Tesen att vi får
mera till stånd
tillsammans håller – också fastän koncepten
förändras.”

Nu är bollen än en gång hos
församlingarna. Hur vill de
nå sina medlemmar? I en
värld där det är lätt att välja bort sina gemenskaper är
papperstidningen fortfarande en viktig röst. Samtidigt är
själva innehållet det väsentliga – och det kan hända att
Kyrkpressen nästa år behöver nya kombinationer av papperstidning, webb
och sociala medier. En sådan modell har Helsingforsförsamlingarna redan gått in för genom en lokal variant av tidningen till huvudstadsborna varannan vecka. Samtidigt har de fått unikt digitalt
material att dela i sina egna kanaler.
kyrkpressen är för många kontakten till kyrkan.
Punkt. Den har Borgå stift skäl att hålla hårt fast
vid. Tesen att vi får mera till stånd tillsammans
håller, också fastän koncepten måste förändras.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

– Det kändes som att träffa gamla bekanta, säger Alice Mulaa om mötet med
kvinnorna. Mulaa är en person som på
ett påtagligt sätt utstrålar värme och intresse. När hon var femton år gammal
blev hon fadderbarn till Kvinnliga Akademiker i Åboland
– Min skola leddes av en katolsk broder, broder John. Han hade kontakt med
Marianne Nyström, som då var ordförande för föreningen. Broder John sade
att hon var intresserad av folks liv och
uppmanade mig att skriva brev och berätta hur jag hade det.
Föreningen stödde henne genom Rädda barnen tills hon tagit examen från high
school, men hon ville gärna fortsätta att
studera.
– Jag beundrade min far som var lärare och kvinnorna som arbetade i samma
skola som han. Jag bad inte mina faddrar
om understöd för fortsatta studier, vänskapen och vår relation fortsatte helt enkelt till nästa nivå och de valde att understöda min utbildning.
Redan som ung var hon intresserad av
andra människors liv.
– När jag skrev till mina faddrar gjorde
jag det för att jag ville veta mer om hur
människor levde. Jag tyckte om att läsa
om Mariannes dotter och hennes framgångar i skolan. Jag berättade om mina syskon, om vädret och om den långa
torkan som drabbade oss. Jag berättade om de förändringar som skedde i våra liv – det var så de visste hur de kunde hjälpa mig.
– I mina brev skrev jag ofta om att jag
ville se en förändring. Mina faddrar gav
mig möjligheten att bli det jag ville bli.
Efter sin grundexamen började Alice
Mulaa studera. Egentligen ville hon studera kommunikation, men hennes släkt
insisterade på att hon skulle studera ekonomi. Hon gjorde dem till viljes.
– Jag fick bra betyg, men jag hade ingen
vision. Jag hade inte en aning om vad jag
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Förmedla hopp

Alice Mulaa berättar att hon en gång var
ett barn med ganska lite hopp. Hennes
mor dog när hon var tre år gammal och
hon hade inte stora utsikter att få en utbildning. Som ung inspirerades hon av att
läsa berättelser om missionärer.
– De gav hopp åt de hopplösa och jag
lärde mig att man kan förmedla hopp till
världen. Jag började se på mig själv som
en person som kan hjälpa andra att hitta hopp.
När hon började studera vid universitetet kom hon i kontakt med människor
som behövde hennes hjälp.
– Jag brukade ta med mig min lunch
ut från universitetsområdet och dela den
med gatubarnen. Jag lyssnade till deras
berättelser, tog min gitarr och sjöng för
dem.
Under studietiden lärde hon sig att
man kan kommunicera på olika sätt.
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skulle göra med det jag lärde mig.
Efter ett års studier talade hon med sin
far och berättade att hon ville byta inriktning. Han sade att hennes sponsorer bara
skulle understöda fyra års studier och att
hon redan använt ett av dessa år.
– Han undrade hur jag skulle få tag på
pengar för att slutföra studierna, men jag
visste att det här var vad jag ville göra
med mitt liv. Jag är väldigt tacksam över
att min far gav mig sin välsignelse trots
att han kände oro.
Alice Mulaa berättade inte för sin kontaktperson om sin ekonomiska situation, utan skrev bara att hon bytt studieinriktning.
– Jag började be. Jag frågade Gud vad
jag ska göra.
Hon spelade in sånger på modersmålet meru och gav ut dem på en kassett,
skrev tidningsartiklar och fick ett stipendium för unga kristna skribenter. De här
inkomstkällorna gjorde att hon klarade
av ekonomin.

Emelie Wikblad
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Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi
Layout: Malin Aho
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Utgivare: Fontana Media Ab
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Kyrkpressen är en
gåva till dig från
din församling!
I regel uppdateras din adress
också i Kyrkpressens adressregister när du gör en flyttanmälan. I annat fall, vänligen kontakta din församling.
Om du beställer Kyrkpressen
privat kontaktar du oss: prenumeration@kyrkpressen.fi.

– Det kan vara genom musik, genom
skrift eller genom att helt enkelt sitta
bredvid någon.
När Alice Mulaa hade fått sin examen
såg hon en arbetsannons där en kyrklig organisation sökte någon som kunde arbeta med flyktingar och kommunikation nära gränsen mot Etiopien. Hon
tyckte att det lät som en allt för stor utmaning och sökte inte jobbet, men organisationen hade fått höra om hur hon
hjälpte människor.
– Jag fick ett brev där det stod: vi vill
ge dig jobbet. Det var genom det jobbet
jag mötte min man, han jobbade också
för samma organisation och jag skickades till hans avdelning.
– Jag har alltid jobbat med kommunikation, men i olika dimensioner. Jag
går hela tiden djupare och djupare inom kommunikationen.

Hjälper familjer

Idag jobbar hon fortfarande med samhällsutveckling tillsammans med sin
man, men på Jamaica. Hon beskriver
det arbete de gör som samhällsutveckling med ett holistiskt grepp.
– Vi bestämde oss för att fokusera på
familjer. Vi hjälper människor att se sitt
eget värde och lär ut färdigheter som de
behöver för att klara sig. Vi talar också
om konflikter och hur man kan lära sig
att förstå och undvika dem.
Mulaa och hennes man har också arbetat bland annat på Nya Zeeland och i
Egypten. I Egypten hade de inte ett gemensamt språk att ta till. De arbetade
bland människor som hade låg status i
samhållet.
– De frågade oss: varför behandlar ni
oss med respekt?
– Ibland behöver människor bara någon som lyssnar till dem. Någon som inte
kritiserar dem eller vill förändra dem utan som bara lyssnar till det de har att säga.
Alice Mulaa berättar att hon funderat
över vad det är som driver henne, vad
som får henne att vilja hjälpa andra.
– Det jag vill förmedla till alla människor som jag möter är kärlek. Jag grundar mitt hjälparbete i Johannes 3:16 – så
älskade Gud världen att han utgav sin ende son. Jag vill ge som Gud gav: av kärlek. Jag bestämde mig för att använda
min förmåga att kommunicera för att
visa min kärlek.
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Redan som barn var Alice
Mulaa intresserad av att
prata med människor och
få veta hur de lever.

ALICE MULAA
FÖDD I MERU, KENYA.
GIFT MED JOSEPH MULAA,
HAR EN SON OCH EN DOTTER.
HAR ARBETAT MED HJÄLPARBETE BLAND ANNAT I
EGYPTEN, NYA ZEELAND,
SOMALIA, FIJI, ETIOPIEN
OCH PALESTINA.
ARBETAR MED SAMHÄLLSUTVECKLING MED
FOKUS PÅ FAMILJER I
JAMAICA.

Beredskap till församlingssammanslagning i Esse
Strukturer. Det behövs
administrativa förändringar för att klara ekonomin
och rekryteringen av arbetskraft.
Det inser församlingsrådet i Esse och gläntar på
möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.
Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öp-

pet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads
svenska, Pedersöre och
Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart
med Pedersöre och Purmo.
Den diskussionen äger rum
den 8 maj.
– Vi vill diskutera hur en
sådan församling kunde se
ut rent konkret. Hittills har
vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Ja-

kobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.
Enligt Granlund vill
Esse inte diskutera enbart för diskuterandets
skull.
– Vi går in i det här seriöst.
Parallellt finns en beredskap också att diskutera
med Jakobstad. Ett förslag
i rådet var att inleda samtal

med Jakobstads
svenska i avsikt
att bilda en församling. Det förslaget röstades ner
med siffrorna 6 mot 3.
En röst var nedlagd.
– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om
Jakobstad bör vara med för
att förändringarna ska bli

tillräckligt stora.
Församlingsrådet i Esse
tror att en större församling
skulle underlätta rekryteringen av personal.
– Små församlingar har
svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare
och i viss mån diakoner än
stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering,
säger Granlund.

Esses utlåtande är ett
svar på det upprop som
församlingsrådet i Jakobstads svenska församling
riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna.
Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att
i nuläget slå ihop församlingarna.
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Sommaren
med OT
Skåne

Med Kalmar, Öland och två
heldagsturer i Skåne och
Österlen. Resa 6-12.6.

Dalarna

Konsert med Malena Ernman,
Sarah Dawn Finer, Helen
Sjöholm och Nils Landgren i
Dalhalla. Rundtur i Mora och
en tur runt Siljan. Resa 7-11.7.

Gotland i sommarskrud

Tre nätter i rosornas och
ruinernas stad Visby, utflykter
söderut och norrut med besök
på Fårö. Resa 13-18.7.

Türi blomstermarknad

Den stora blomstermarknaden
i Estlands ”vårhuvudstad” Türi.
Resa 17-19.5.

Hotellresor till Tallinn

Ett sommarveckoslut i Tallinn,
rundturen kontrasternas
Tallinn ingår.
Resa: 8-10.6, 20-22.7, 3-5.8.

Bornholm med
Köpenhamn

Tre nätter och två heldagsturer på Bornholm och en natt i
Köpenhamn. Resa 9-15.7.

Geiranger – Trollstigen

Resan med Norges kanske
mest kända naturupplevelser!
Resa 8-14.7.

Lofoten – öriket

En riktig Lofotenresa, med tre
nätter i rorbu. Resa 27.7-2.8.

Bergen, Hardangervidda
och Oslo

Två nätter i internationella
Bergen. Hardanger med
Kjeåsen, vattenfall och glaciär.
Oslo med Holmenkollen och
paradgatan Karl Johan.
Resa 5-12.8.

Ekenäs och Hangö

I historiens fotspår med
historikern och författaren
Sture Lindholm som ciceron i
Ekenäs. Resa 26-29.6.

Utö

Finlands sydligaste bebodda
ö med Åbolands skärgård
och Nådendal i sommarskrud.
Resa 10-13.7.

Riga på sommaren

Innehållsrik sommarresa till
vackra Riga. Bekväma restider
dag- och kvällstid.
Resa 31.7-4.8.

Kryssning till Visby

Kryssa med Silja Europa till
rosornas och ruinernas Visby.
Resa 5-7.8.

Höga Kusten med Ulvön
Utflykter och sevärda miljöer i
Sveriges högsta kustområde.
Resa 9-11.8.

Höstens resor

- Vandringsresa till Mayrhofen
1-8.9.
- Vandringsresa till Corvara
8-16.9.
- Lago d’Iseo – Iseosjön,
Gardasjöns lillasyster 14-20.9.
- Ligurien & Toscana 22-29.9.
Väntelista!
- Mallorca 9-18.10. och
10-24.10.
- Almuñécar 4-16.11.

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Dessa och många
fler resor
på vår hemsida:
www.oravaistrafik.fi
06- 318 4000

www.
kyrkpressen.
fi
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Anhöriga
får inte se
den sista
viloplatsen
BEGRAVNING. Besviken anhörig får inte närvara när
mosterns aska strös i minneslunden och ifrågasätter kyrkans bemötande. Gravkontoret hänvisar till det
reglemente som Vandas kyrkofullmäktige godkänt.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
Märta Ugglas moster dog i vintras och
jordfästes i St Lars kapell i Vanda. Mosterns önskan var att hennes aska skulle strös i minneslunden – ett mer ekologiskt och anspråkslöst begravningssätt. Mostern hade själv varit med när
hennes man begravts på det sättet 27
år tidigare.
– Hon hade berättat om det och det
var hur stiligt och fint som helst, säger
Märta Uggla.
På grund av tjälen måste man vänta
till maj innan askan kan strös ut. Men
Märta Uggla och hennes bror fick en
otrevlig överraskning när de fick reda
på att Vanda samfällighet inte låter dem
närvara när mosterns aska strös ut, utan de får besked först när det har skett.
– Jag ringde väldigt många samtal och
pratade med många inblandade och sade att jag vill vara närvarande, det är
viktigt för mig – jag ställer inga krav
annat än att få stå där tyst.
Svaret från Vanda var nej. Uggla berättar att de skäl som angavs åt henne
var praktiska och ekonomiska.
Pirjo Laamanen som är samfällighetens överträdgårdsmästare säger att
förfarandet syftar till att de anhöriga
ska komma ihåg sina bortgångna vid
gemensamma minnesplatser.
– När de anhöriga inte är närvarande
vid begravningen vet de inte heller den
exakta gravplatsen, vilket gör det möjligt att hålla områdets utseende enhetligt. I minneslundarna i Vanda sker begravningarna i regel samtidigt, den första veckan varje månad. Vaktmästarna

behöver bara reservera en begravningsstund per minneslund varje månad. Det
här inverkar också på kostnaderna för
en begravning i minneslund så att de kan
hållas förmånligare än det är att till exempel lösa in en urngrav.
– Kyrkans motiveringar är praktiska
för dem, men de är totalt hänsynslösa för dem som har ett sorgearbete att
göra, tycker Märta Uggla.
Hon berättar att de sedan blev erbjudna att köpa en gravplats som alternativ till minneslunden. De åkte och
tittade på den, men konstaterade att
det var något helt annat än deras moster önskat sig.
– Jag har friheten ifall jag köper en
gravplats, då tar jag askan och gör det
hur jag själv vill. Men det är väldigt svårt
om den döda har ett klart uttalat önskemål att hon ska placeras i minneslunden där hennes man finns. På det sättet blev mina händer bundna.

Informationen gick inte fram

Märta Uggla tycker det är viktigt att informationen kommer ut om att en begravning i minneslund går till på det
här sättet. Hon berättar att alla vänner
och bekanta hon talat med har reagerat med förvåning.
Pirjo Laamanen säger att det i enstaka fall händer att anhöriga ifrågasätter
förfarandet, men att det flesta vet om
att det är så här det går till. Informationen finns i broschyrer som delas ut till
anhöriga och även begravningsbyråerna vet om det, enligt Laamanen. Någon

”Kyrkans motiveringar är praktiska för dem, men de
är totalt hänsynslösa för dem som har ett sorgearbete att göra.”
Märta Uggla

KYRKAN FATTIGDOM

95 000 fick
mathjälp
97 000 matkassar och 8 000 måltider på över 300 utdelningställen.
Den här mathjälpen delades ifjol
ut av Kyrktjänst, som koordinerar församlingarnas EU-livsmedelshjälp.
Omkring 95 000 människor fick
ta del av mathjälpen. Största de-

len av dem var sådana som lever
på utkomststöd, deltidsarbetande,
småinkomsttagare, ensamförsörjare och äldre som lever på små
pensioner. Mathjälpen är en gratis
för mottagaren.
I början av 2017 fungerade utbetalningarna av socialstöden långsamt eftersom de överförts till
Fpa. Innan utbetalningarna nådde
fram kunde det dröja det veckor,

vilket orsakade problem för mottagarna. Församlingarna svarade
på de ökade behoven.
– Alltför många människor är
tvungna att förlita sig på mathjälp
i välfärdsstaten. Den viktigaste orsaken till att folk behöver utomstående hjälp är att grundskyddet har för låg nivå, konstaterar
insamlingschef Tapio Pajunen på
Kyrktjänst.
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En del begravningsplatser har områden där avlidna gravsätts
anonymt. Det betyder att de anhöriga inte är närvarande när
urnan nedläggs eller askan strös ut och inte heller får veta
den exakta platsen. FOTO: ARKIVBILD/CHRISTA MICKELSSON

Chockhöjd
postavgift ger
färre nummer
av KP i sommar

DISTRIBUTION. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar
Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan
vecka.
sådan broschyr har Uggla ändå inte sett
och den begravningsbyrå hon anlitade
nämnde saken först senare.
Enligt kyrkolagen ska en församling eller samfällighet ha ett reglemente för begravningsväsendet och planer
för begravningsplatserna. Laamanen
hänvisar alltså till det här reglementet
– som antagits av Vandas gemensamma kyrkofullmäktige och fastställts av
Helsingfors domkapitel år 2013 – vilket säger att minneslunden inte har utmärkta gravplatser eller enskilda minnesmärken.
– Praxis har säkert förändrats med
tiden när antalet begravningar i minneslunden har ökat, säger Laamanen.
År 2000 var drygt 50 begravningar i
Vanda av den här typen, år 2010 var det
över 100 och ifjol nästan 150.
Laamanen citerar också en sammanställning av kyrkans begravningsterminologi där minneslund definieras som
ett område där ”den avlidna begravs
utan att gravutrymmet märks ut” och
”de anhöriga inte informeras om gravplatsen”. Den här definition finns ändå
inte i kyrkoordningen, där det står att
minneslundar är en begravningsplats
”i vilken askan av en avliden strös ut
eller göms utan att gravutrymmet anges” utan motivering till varför de anhöriga inte får vara närvarande.
Olika samfälligheter erbjuder olika
alternativ. I Esbo är minneslundarna
anonyma, det vill säga gravsättning av
aska eller urna sköts av vaktmästaren
och det finns en allmän minnesplats där
anhöriga kan lägga ned blommor och
ljus. Ifall askan däremot strös ut över

det område i urnlunden som är avsett
för ändamålet får de anhöriga närvara
vid förrättningen. På motsvarande sätt
fungerar det också i Vasa.
I Raseborg har samfälligheten beslutat att anhöriga inte närvarar vid begravning i minneslundar eller strölund,
bland annat eftersom dessa områden
inte är anpassade för det och det skulle försvåra skötseln av dem.
– När anhöriga går till begravningsbyrån eller församlingen berättas det
att man inte får närvara då askan sätts
i minneslunden eller strös i strölunden, så det är ingen hemlighet, berättar Carita Siltanen som är chef för begravningsväsendet.

Inget avslut

Sedan mosterns jordfästning i februari har Märta Uggla talat med flera personer vi gravkontoret och även varit
i kontakt med kyrkoherden i Vanda
svenska församling, men ingenstans
fått det gensvar hon önskar.
– För mig blev det väldigt svårt. Jag
har inget avslut nu. Jag lämnade min
mosters kvarlevor i St Lars kapell den
16 februari och har sen dess inte haft
någon kontakt annat än de här hopplösa telefonsamtalen. Den attityd jag har
mött har varit ungefär ”inte har du något att göra med det här, det är vi som
bestämmer”. Jag upplever hela proceduren som otroligt okänslig och byråkratisk och oförstående. Jag har alltid
gått och trott att kyrkan är den organisation som ändå förstår att när man
har sorg så har man sorg och det är en
process man måste igenom.

TEXT: JOHAN SANDBERG
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
Strax efter årsskiftet, långt efter att prenumerationspriserna för Kyrkpressen redan
meddelats prenumeranterna,
höjde posten distributionsavgifterna för Kyrkpressen
för 2018.
– Förutom att posten höjde avgifterna sänktes och
slopades också tidigare rabatter. Sammantaget höjer
det Kyrkpressens distributionskostnader med över 21
procent. Den var en oväntad
chockhöjning, säger chefredaktör May Wikström.
– Vi vet att församlingarna redan har det kärvt. Därför har vi valt att göra inbesparingar genom att ge ut åtta färre tidningar i sommar
och att minska sidantalet under våren.
Enligt Wikström ligger
problemen inte i Kyrkpressens organisation. Den är redan slimmad.
– Trots att Fontana Media
som ger ut Kyrkpressen är
ett aktiebolag, är det i prakiken ett non-profit bolag.
Marginalerna är små, eftersom målet inte är att göra stora vinster utan att hålla kostnaderna för försam-

lingarna så låga som möjligt.
Prishöjningen bottnar i den
nya postlagens andra skede som ska öppna för konkurrens och postens ständigt
minskande volymer.
– Omgivningen har förändrats och vi kan inte göra
något åt postens strukturomvandling. Vi vet ännu inte var
avgifterna slutligen landar.
I dag går hälften av Kyrkpressens utgifter till posten.
– Det är ohållbart. Vi måste söka nya koncept tillsammans med församlingarna för
att bygga en modell som håller för framtiden. Det viktiga
är att betjäna församlingarna med ett innehåll som gör
att de når sina medlemmar.
Postens avgifter kan innebära att Kyrkpressen i framtiden utkommer färre gånger.
– Det kan uppvägas genom ökat innehåll på webben och genom att tidningen kommer närmare läsarna
genom utbytbara lokala insidor. Det konceptet har Helsingforsförsamlingarna använt redan i ett år.
För att möta den nya utmaningarna träffar nu Kyrkpressen och styrelsen för
Fontana Media församlingarna runt om i stiftet för informationsutbyte och rådslag.
– Församlingarna anser att
Kyrkpressen är viktig som
papperstidning. Inget når
hemmen bättre än en adresserad tidning med mottagarens namn på. Nu gäller det
att hitta lösningar som funkar lika bra för dem även om
den kommer mera sällan.
Dialogen med församlingarna fortsätter ännu.

KORT OM BEGRAVNINGSFORMER
• Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, också de som inte hört till
kyrkan. Om det går ska man följa den avlidnes önskemål om begravningen. De
kan vara nedskrivna eller muntligt berättade.
• Jordfästning kallas ceremonin i kyrkan eller kapellet inför gravsättningen av
en avliden. En medlem av kyrkan har alltid rätt att bli jordfäst.
• Vid kistbegravning gravläggs kistan ofta genast efter jordfästningen.
• Vid kremering bränns den avlidnes stoft till aska och sätts i en urna. Urnor
kan gravsättas i en kistgrav eller urngrav eller placeras i ett columbarium. Askan kan också gravsättas med eller utan urna på en gemensam eller anonym
gravplats, till exempel en minneslund. Är gravplatsen anonym får de anhöriga
inte veta den exakta platsen.

Byggnadsarbeten

BYGGFIX
Utför även dränerings- och
regnvattensarbetenför byggnader
Bygg.ing. Ulf Österback
0400-867 368 www.byggfix.fi

may wikström och Fontana Medias styrelseordförande
Hans Boije på Kp-rådslag i Borgå.

RESOR

13-17.7
17-18.7
18-23.7
1-2.8
15-18.8
28-30.9
1-8.10
12-14.10

Sommar- & operaresa till Läckö Slott
Skärgårdsresa: Örö-Jurmo-Utö
Dansbandsveckan i Malung
Hemlig resa
Bussresa till Östra Estland
Stockholm, Peter Jöback
Höstresa till Cypern, Ayia Napa
Stockholm, Så som i Himmlen

frimanresor.fi
Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Hangö 019 - 248 1004
Tel Ekenäs 019 - 248 1090
info@frimanresor.fi
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Historiska och vackra Albanien. En intressant rundresa
10-17.9.2018. Flyg, hotellinkvartering, helpension, alla utfärder,
svensktalande reseledare.Pris fr. 1270 €.
Det heliga landet Israel för oss som går lite långsammare
2-9.4.2019. Rabatt 50 € för pensionärer. Flyg, hotell, halvpension, alla utfärder, svensk guide och reseledare. Pris fr. 1490€
Pilgrimsresa till Israel-Jordanien
14-23.10.2018. Pris fr. 1750€.

Tfn 0400 438854 (säkrast kl. 12-13),
info@kingtours.fi, www.kingtours.se

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.
Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster
för privatpersoner, företag och organisationer.
Du kan även ta laboratorieprover
utan läkarremiss hos oss.
Tel. 06 781 2080
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes
Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

REGI, MANUS & SÅNGTEXTER

TOBIAS ZILLIACUS

MUSIK:

SCENOGRAFI-IDÉ:

KOREOGRAFI:

DRÄKTER:

MASK & FRISYR:

HANNU RISKU TOBIAS ZILLIACUS SUSANNA KARVINEN FRIDA HULTCRANTZ TUIJA LUUKKAINEN

PREMIÄR: FREDAGEN

DEN 29 JUNI KL. 19:00

22 föreställningar: ti, ons, to kl. 19.00, sö kl. 15.00,
sista föreställningen lö 4.8 kl. 15.00.
Spelplan på www.ronjarovardotter.ﬁ

Bokningar via teatern (t.ex. grupper) må-to kl. 9-15: tel: (019) 532 412
Biljetter: vuxna: 22,-/pers., u. 13 år: 14,-/pers., grupp över 20 personer 19,-/pers.
Lurens sommarteater, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk
www.lurens.ﬁ • www.ronjarovardotter.ﬁ

Sorgen har ett paraply
BOK
Skuggorna
Text & bild: Maija och
Anssi Hurme
Förlag: Schildts & Söderströms 2018
Det kom en barnbok från
ett rikssvenskt förlag och
jag bläddrade snabbt ige-

nom den och la den överst
i högen. Sedan satt jag och
undrade varför den kändes
så dålig och platt, så gräll
och otillfredsställande. Jag
kom till att det var för att de
finlandssvenska barnböckerna är så urbra just nu.
Maija och Anssi Hurmes
Skuggorna till exempel. Den
handlar om ett barn som
förlorat sin mamma och
förföljs av en liten figur med

Peterson
– sekulär
profet för
unga män
PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan
en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig
och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske.
TEXT: SOFIA TORVALDS

Har ni hört talas om Jordan Peterson?
Inte? Kolla med era tonårsbarn – det
är mycket möjligt att de har.
En kanadensisk professor i psykologi som ger ut självhjälpsböcker,
föreläser om bibliska myter och har
en egen Youtube-kanal känns ganska avlägsen här i Finland, men just
på grund av Youtube-kanalen når han
in i pojkrum världen över.
Han talar allra mest till unga män
som upplever sig som marginaliserade och inte känner sig särskilt privilegierade – trots att de är vita män.
”Jag säger till dem att de har ett öde
att uppfylla, att de måste lära sig att
tala sanning, att de måste inse att det
är viktigt att rycka upp sig”, säger Peterson i en av sina föreläsningar.
Petersons budskap – livsråd och en
konservativ livssyn – har gjort hans
bok 12 Rules for Life till en bestseller.
Hans diskussion med den brittiska
journalisten Cathy Newman har nio
miljoner visningar på Youtube. I den
sopar en lugn Peterson golvet med
Newman, som inte lyckas pricka hål
på hans argument.
Peterson sägs vara den mest inflytelserika intellektuella profeten i
västvärlden just nu. Han är kanske en
guru för dem som tilltalas av gammaldags ordning och reda och som känner
att vänstern, med sina krav på jämlikhet och politisk korrekthet, har blivit puritansk och humorfri.
Men han säger också saker som
känns farliga, som att det inte är någon idé att arbeta för ett jämlikt samhälle, eftersom evolutionen har gjort
oss till varelser som trivs bäst i hie-

ett blått paraply, ett paraply som kastar ett mjukt
mörker över barnet. Dagarna går, varelsen växer och
mörkret blir större. Paraplyfigurerna – nu är de två
– sveper in inte bara barnet på dagis (som inte får
leka med de andra barnen)
utan också pappa, som blir
tankspridd och sömnlös,
han också.
Nu är varelserna så stora
att de inte ryms in genom
dörren, men de bäddar in
huset i ett mjukt, susande

rarkier. Dessutom tror han att universiteten befolkas av marxister vars
yttersta mål är att skapa en totalitär
stat (typ: det börjar med en HBTIQgrupp och slutar med Gulag).
Teologen och författaren Patrik
Hagman har läst Jordan Petersons bok
och bekantat sig med hans tänkande.
Han säger att boken 12 Rules for Life är
ganska tråkig, och inte särskilt välskriven. Men Peterson är en karismatisk föreläsare. Ofta är han rolig, verkar slå huvudet på spiken och kommer med harmlösa självhjälpsråd.
– Tills han börjar prata om saker
som är hans fiender, det vill säga postmodernism, feminism och marxism.
Så fort han pratar om dem finns ingen
substans i någonting han säger. I de
frågorna verkar han ha köpt en högerkonspirationsidé, säger Hagman.
Hur skulle du sammanfatta hans budskap?
– Han kopplar ihop klassisk ”skärp
dig, bit ihop, jobba på”-retorik med
en konspirationsteori om att vänstern
och postmodernismen och feministerna har förstört allt. Unga män som
känner sig lite misslyckade får samtidigt känna sig som hjältar och offer i
sin egen berättelse, och det är en väldigt attraktiv roll. ”Allt är någon annans fel, och ändå har jag kontroll.”
Det stämmer inte, men det är begripligt att det känns tilltalande.
Det farliga med Jordan Peterson är
att den högerextrema falangen inom
amerikansk politik gillar honom.
– Han fungerar som en portal in i
den världen. Har man lyssnat på honom en stund börjar plötsligt de verk-

mörker, och barnet drömmer om stjärnor, om att
flyga – och om mamma.

liga galenpannorna låta vettigare, för
det finns element av deras världsbild
i det han säger.

Var och en för sig själv

Jordan Peterson föreläser gärna om
bibliska myter. Kväll efter kväll har
han fyllt en teatersalong genom att
tala i en timme om Gamla testamentet, till exempel om hur Gud uppmanade Abraham att offra sin son Isak.
Är Jordan Peterson kristen?
– För honom är de bibliska myterna
lika relevanta som alla andra myter.
Han är inte kristen, men han vill inte
heller kalla sig ateist, för han uppfattar att religionen spelar en viktig roll

Jag berättar inte vad som
händer sen.
Det här är en bok som på
ett magiskt sätt, både i text
och bild, fångar in vad det
är att sörja: sorgens tyngd
och hänsynslöshet, sorgens
mjukhet och sorgens oundvikliga återkomst. De bästa barnböckerna är skrivna minst lika mycket för
vuxna, och lagras i barnets
minnen som känslor och
aningar som kan stiga upp
till ytan åratal senare.
Det är märkligt att jag,

som under åren på Kyrkpressen läst ganska många
vuxenböcker om sorg, tror
att jag helst skulle läsa den
här om jag själv blev svårt
drabbad.
Så här tänker jag mig härefter sorgen: en figur som
växer, som ibland har lustig hatt, som stökar i kylskåpet och stör, men också en som spänner upp ett
paraply över mig och vaskar
fram lyckliga drömmar om
den jag saknar.
¶¶Sofia

Torvalds
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”Har man lyssnat på
Peterson en stund börjar
plötsligt de verkliga
galenpannorna låta vettigare, för det finns element av deras världsbild i
det han säger.”

i vårt samhälle. Han tänker att kulturen fungerar analogt med hur evolutionen fungerar: i evolutionen kommer de bästa egenskaperna fram genom naturligt urval, och berättelser
och myter fungerar på samma sätt på
ett kulturellt sätt. Myterna innehåller
viktiga tankemönster som förs vidare, och därför ska vi lyssna på dem.
Då han först dök upp var det många
som jämförde honom med CS Lewis
just för att han pratade om myter och
moralfrågor.
– Men Lewis är definitivt kristen,
och det kan man inte säga om Peterson. Peterson är snarare Oprah Winfrey för unga män, han har samma
idé om att religionens syfte är att få

dig att må bra och bli framgångsrik.
Ändå har han ju inget direkt framgångsteologiskt budskap, för han talar mycket
om vikten av lidande.
– Han menar att vi ska acceptera att
det finns lidande i världen, att livet
är hårt. I princip knyter han an till
det ideal som fanns i Medelhavsområdet före kristendomen, ett ideal om
vad en god människa är, ett ideal om
styrka som något bra och eftersträvansvärt och moraliskt gott. Kristendomen ifrågasätter den här tanken i
grunden. I en tid då vi inte egentligen pratar om vad en god människa
är kan det vara ett viktigt budskap,
men som kristna kan vi inte bara ac-

ceptera det. Det budskap han kommer med står nämligen mycket närmare det budskap som kristendomen
reagerade emot.
Den stora skillnaden mellan det
kristna tänkandet och Petersons är
individualismen, att han tänker ”var
och en för sig själv”.
– Han menar att du kan leva på ett
sådant sätt att det också gagnar andra,
men det är du själv som i slutändan är
ansvarig för allt. Medan kristendomen
hela tiden säger: Vi måste bygga gemenskap, vi har ansvar för varandra!

Finns ingen väg tillbaka

Hur ska en förvirrad förälder då tala
till ungdomar som köpt Peterson-pa-

Jordan PEterson vill varken
kalla sig kristen
eller ateist.

ketet? Läs kritiken mot honom, uppmanar Hagman. Det finns goda argument mot hans åsikter till exempel om löneklyftan mellan kvinnor
och män – det är bara det att journalisten Cathy Newman inte är särskilt bra på att föra fram dem i den
berömda tevedebatten där Peterson
utgår som segrare.
– En massa unga män vittnar ju om
att han faktiskt hjälpt dem – de var
beredda att ta livet av sig och så började de lyssna på honom och kände
att de fick en mening med sina liv. När
man hör sådana berättelser känns det
ganska jobbigt att säga att det här inte
är så bra som det låter. Det problem
Peterson identifierat eller snubblat över – de förlorade pojkarna – är
högst verkligt och något vi behöver
prata om mycket mer. Många unga
män verkar fastna i en förlängd tonårstillvaro där de varken tar vuxet ansvar eller lever med barnets lekfulla
glädje inför verkligheten. De fastnar i
ett ganska meningslöst och maktlöst
sätt att vara, säger Hagman.
Det är ur den problemtiken politisk
extremism, religiös fanatism och terrorism föds, och det är mycket viktigt att frågan lyfts upp.
– Men det Peterson gör är att försöka komma åt problemet genom att
gå tillbaka till en maskulinitet som
har väldigt många andra problem.
Den fungerar någorlunda bra för vita män – men till priset av att kvinnor
och personer från andra kulturer inte har det lika bra. Vägen framåt kan
inte vara att gå bakåt, utan att göra
upp med det här arvet helt och hållet.

PÅ TVÄREN MALIN AHO

Bland skyskrapor och skräp
Jag undflyr Finlands utdragna
vinter till betydligt varmare
breddgrader, närmare bestämt Bangkok.
Vi bokar en resa utan att veta
alltför mycket
om staden, det
räcker med att
det är varmt

och skiljer sig markant från
vardagslunken.
På gatan möts jag av olika
lukter på löpande band. Rökelse, avlopp, härlig mat och
något väldigt unket. Allting
blandas med rop om lediga
tuk-tuks. Men mest förundras jag över skräpet som
syns överallt.

I hamnen bredvid vår närmaste Skytrain-station ligger
ett stort och tjockt lager av
skräp och guppar på vattenytan. En tuk-tuk förare som
agerar skolskjuts slänger
oberört halva sin lunch med
tillhörande förpackning i floden. Längs med tågskenorna löper en bäck med stil-

lastående vatten täckt av
ett tjockt lager illgrönt slem.
Titt som tätt sticker det upp
skrot i det gröna slemmet.
Och jag tänker på min tio
timmars flygresa till Bangkok.
Hur många plastaskar i
floden motsvarar den? Hur
många bildäck täckta i grönt
slem motsvarar mina flyg-

sockor och två filmer uppe
bland molnen? Och har jag
faktiskt rätt till min längtan
efter nya insikter och främmande kulturer?
Under resan förundras jag
också i positiv bemärkelse.
Jag ser frukter jag aldrig sett
förut. Jag ser palmer som
växer likt solfjädrar och blom-

mor stora som mina händer.
På en cykelresa vandrar en
två meter lång varan sakta
över vägen och jag hör syrsor
spela lika högt som en mindre
orkester.
Och egentligen förundras
jag mest över vilken underbar skapelse vi faktiskt
bor på.
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1918. För exakt 100 år sedan, i början
av maj, rasade de sista striderna i det
inbördeskrig som skakat det nyfödda
Finland under dess första månader
som självständig nation. För många
som stridit på den förlorande sidan
väntade en tung tid i fångläger.

Fångarna
skulle
bli goda
kristna
TEXT: EMELIE WIKBLAD
Dragsvik sommaren 1918. Bland de fångläger som upprättades för rödgardisterna vid
inbördeskrigets slut är Dragsvik ökänt för
sjukdomarna och bristen på hygien. Som
mest vistades över 8 000 fångar på ett område anpassat för tusen personer. Den första tiden skiljde stängslen fångarna från
det närliggande havet där de annars kunnat tvätta sig. En fångtransport från Österbotten förde med sig rödsot till lägret och
många insjuknade. Det bidrog ytterligare till trängseln, eftersom få fångar kunde
arbeta utanför lägret. Livsmedelsbrist rådde i landet. Den sommaren dog 30 personer
varje dag i Dragsvik.
Mitt i den misär som rådde arbetade
åtta män – ledda av Ingåkaplanen Paul
Danielsson – som tagit sig an uppgiften att fostra fångarna till goda fosterländska kristna genom att erbjuda dem
religiöst program och fritidsverksamhet. Även om fånglägren upprättats för
att döma rödgardisterna som krigsförbrytare kunde det faktum att de fanns
samlade i lägren utnyttjas också för ändamål som detta.
– Dels handlade det om att fångarna
skulle jobba och tjäna samhället på något vis, men samtidigt tog man tillfäl-

let i akt och försökte fostra eller ”omskola” de röda till att bli mer kristna
och anamma mer fosterländska värderingar, berättar Veronica Aspelin,
som skrev sin pro gradu-avhandling
om fostringen av röda med fokus på
fånglägret i Dragsvik.
I de omständigheter och det kaos
som rådde var fostringsmännens arbete tungt och otacksamt – och med
facit i hand är det svårt att säga att det
skulle ha haft önskad effekt.

Pastorns dagbok

Veronica Aspelin kommer själv från
Ekenäs och Dragsviks garnisonsområde som då var fångläger ligger bara ett par kilometer från där hon bodde som tonåring.
– Jag ansåg själv att det var alldeles
tokigt att jag först som 15–16-åring ens
blev varse om att det här har förekommit. Helt absurt att man har kunnat leva så nära inpå någonting och ändå vara helt omedveten om det, säger hon
Det och en engagerad gymnasielärare, Sture Lindholm, som själv forskat mycket i inbördeskriget gjorde att
det föll sig naturligt för Aspelin att välja fånglägret som forskningsområde.
Veronica Aspelin började forska
kring vakterna, vilka de var och hur

Röda fångar i
lägret på Sveaborg, Helsingfors.
FOTO: WIKIMEDIA
COMMONS/Niilo
Toivonen

de förhöll sig till fångarna, men hittade
ganska lite källmaterial. Medan hon rotade i Riksarkivet kom hon i stället över
ett dokument som hette Pastorin päiväkirja (Pastorns dagbok). Det var fostringschefen, Paul Danielssons, journal
från sommaren 1918 där han för varje detaljerat beskrivit de åtgärder fostringsmännen i Dragsvik genomfört.
Fostringsavdelningen var en av sex
enheter inom fånglägerväsendet och
bestod av närmare 90 personer. Många
var kyrkliga ämbetsmän, ofta präster
som varit fältpräster under inbördeskriget, men där fanns även lärare, soldater och värnpliktiga som tagit på sig
plikten att hjälpa de röda in på rätt väg
att bli laglydiga medborgare. Det religiösa fostringsarbetet var ändå inte underställt kyrkan, utan fostringsmännen
var anställda av den borgerliga senaten.
Kyrkan hade i sin tur försökt hålla en
neutral ställning under inbördeskriget,
men det visade sig vara svårt. Officiell
religionsfrihet skulle inte finnas ännu
på några år, så de allra flesta finländare tillhörde en luthersk församling.
– Arbetarklassen fördömde kyrkan
för dess ekonomiska makt medan det
på borgerligt håll fanns en viss tvekan
mot kyrkans ställning och samhälleliga inflytande, säger Aspelin.

En del präster sympatiserade öppet
med i synnerhet den vita sidan. Både
Paul Danielsson och fostringsavdelningens chef Hannes Sjöblom hörde
till dem som varit fältpräster i skyddskårerna. Aspelin berättar att Sjöblom
och Danielsson haft tunga upplevelser under kriget, tillfångatagits av de
röda och ställts inför förhör, vilket säkert präglade deras inställning – särskilt Sjöblom uttalade sig direkt fientligt
mot socialister. Detsamma gällde inte
alla fostringsmän. Bland annat i lägren på Sveaborg och i Tavastehus fanns
präster som var mycket mer inriktade
på försoning.
Ord som fostran och omskolning
skvallrar ändå om den svartvita bilden
av de personer som associerat med det
röda gardet.
– Man såg dem verkligen som krigsförbrytare, brottslingar. Man drog alla
över samma kam: är du socialist, tillhör du arbetarklassen, så är du också antireligiös – vilket helt säkert inte
alltid var fallet.

Ett enat kristet folk

En grundtanke som finns formulerad i
fostringsavdelningens mötesprotokoll
är ”själsligt stöd”. Fostringsmännen
skulle finnas till för fångarna, erbjuda
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1918 – TRO, TERROR OCH TUDELNING UR
ETT FINLANDSSVENSKT PERSPEKTIV
• Två seminarier, onsdagen den 2 maj på Lärkkulla stiftsgård i Karis och fredagen den 4 maj i Församlingscentret i
Jakobstad.
• Medverkande i Karis Veronica Aspelin, Thomas
Blomqvist,Sture Lindholm, professor Henrik Meinander,
Björn Wallén och Björn Vikström.
• Medverkande i Jakobstad professor Henrik Meinander,
Carola Sundqvist, Bo-Göran Åstrand, Richard Sjölund och
Sixten Ekstrand.
• Speciell inbjudan har riktats till Jakobstads gymnasium
och Pietarsaaren Lukio.

INBÖRDESKRIGET
• Det finska inbördeskriget kom att utkämpas mot bakgrunden av ryska kejsardömets sammanbrott, den ryska
revolutionen och det första världskriget.
• Efter oktoberrevolutionen och Lenins makttagande
stärktes tanken på självständighet i Finland. Den 6 december 1917 förklarade Finlands lantdag under ledning av
P.E. Svinhufvud landet för självständigt.
• Tiden präglades av ekonomiska problem och brist på
bland annat mat. För att upprätthålla ordningen, och i vissa fall för att kämpa för självständighet tillsammans med
jägarrörelsen, bildades ”röda garden” och ”vita” skyddskårer, på initiativ av vänster- respektive högersinnade.
• Den 27 januari gav Mannerheim skyddskårerna order om
att avväpna de ryska förbanden i Österbotten. Operationen gick mycket smidigt, i de flesta fall lät sig ryssarna avväpnas utan strid. Ovetande om andras åtgärder gav
befälhavaren för det röda gardet i Helsingfors samma dag
order om att arrestera regeringen och upprätta en revolutionär regering kallad Finlands folkkommissariat. Revolutionen var därmed ett faktum. Folkkommissariatet antog
den 28 januari benämningen Finlands socialistiska arbetarrepublik, medan merparten av senaten flydde till Vasa.
De röda kontrollerade södra Finland, medan de vita höll de
norra delarna av landet under ledning av Vasasenaten.
• Inbördeskriget pågick från den 27 januari till den 15 maj 1918.
Den 5 maj 1918 kapitulerade de sista röda i Pyttis och den 16
maj höll den vita armén i överbefälhavare Mannerheims åsyn
ett högtidligt intåg längs Norra esplanaden i Helsingfors.
• Förluster: Vita: 3 414 döda i strid, 1 400– 650 avrättade,
46 saknade, 4 döda i fångläger. Röda: 5 199 döda i strid,
7 000–10 000 avrättade, 2 000 saknade, 11 000–13 500
döda i fångläger.

Veronica Aspelin har forskat i fostringsarbetet i fånglägren. foto: emelie
wikblad

själavård och även vara en slags medlare mellan fångar, vakter och den fria
befolkningen. De gick runt i sjukstugorna, samt välsignade dem som dött.

Obligatoriska gudstjänster, andakter
och predikningar, föredrag och kurser
och skriftskola ingick också i fostringen, samt fritidsverksamhet som körsång och – vilket kan te sig absurt med
tanke på omständigheterna – idrott.
– Det byggde på tanken om den fysiskt starka finska rasen. Jag tro att
grundtanken med fostringen var att
erbjuda någon form av vilopaus från
den misär som rådde, säger Veronica
Aspelin.
I Dragsvik var körsången mycket uppskattad, men idrottsverksamheten förverkligades bara vid tre tillfällen eftersom fångarna var så sjuka
och svaga – eller ”lata” om man ska
tro fostringschefen Danielssons journalanteckningar.
I fånglägrens bibliotek fanns religiösa och fosterländska skrifter och tidningar. Aspelin fokuserade själv mycket på tidningen Tosi työhön!, som fostringsavdelningen gav ut i tretton nummer både i och utanför lägren. I den
syns hur skribenterna under sommarens lopp går från att skriva om de röda som svikare och mördare till bröder och vänner.
– Fostringsmännen skriver och uppmanar den fria befolkningen att förlåta.
Det skulle ju gynna hela samhället att

”Det fanns
varken fysiskt
utrymme eller
tid för att varje
fånge ens en
gång i veckan
skulle besöka en
gudstjänst.”
Veronica Aspelin

ha ett enat folk. Jag tycker att det kanske är den finaste grundtanken i hela
det här projektet, att på något vis nå
förlåtelse från alla sidor. Men med facit på hand vet vi att finländarna tyvärr
fortfarande var ett väldigt tudelat folk
åtminstone ett årtionde efter det här.

Stulen mat eller en lindrigare dom

I slutet av sommaren 1918 var den rådande känslan bland fostringscheferna att deras arbete förhindrats av de
extrema omständigheter under vilket
det skedde.
– Åtta fostringsmän på 8 000 fångar, det säger ganska mycket om hur
stor inverkan de i verkligheten kunde
få på varje enskild fånges lägervistelse. Det fanns varken fysiskt utrymme
eller tid för att varje fånge ens en gång
i veckan skulle besöka en gudstjänst,
säger Aspelin.
Bland annat Paul Danielsson skickade flera brev till statstjänstemän och
bad om större matportioner, mer fritid
och vila och bättre hygieniska förhållanden för fångarna. I sin journal och
i brev skriver han också om hur otroligt tungt arbetet var, med all den död
han mötte dagligen.
Aspelin berättar att fostringsmännen
oftast var väldigt unga och nästan samt-

liga, Danielsson bland dem, avgick efter två-tre månader.
Om hur fångarna upplevde fostringsarbetet finns inte speciellt mycket dokumenterat. Från Dragsvik finns bevarat berättelser av fångar som haft drastiskt olika upplevelser av fostringen:
För en del var fånglägerpastorn någon
de kände till, men som inte syntes i deras vardag – medan en fånge berättat
förskräckliga historier om hur Danielsson bland annat tog fångarnas mat.
Men det finns också berättelser från
fånglägren som handlar om hur en god
kontakt till fånglägerpastorn kunde
innebär en lindrigare dom, eller till
och med att man blev frikänd, och om
den trygghet som samtalen med pastorn medförde.
Även om fostringsprojektet inte fick
några större konsekvenser på ett bredare samhälleligt plan – året därpå satt
fortfarande 17 000 röda fängslade och
finländarna var verkligen ett tudelat
folk – vill Veronica Aspelin inte underskatta de spår det satt och den betydelse det haft på individnivå.
Ännu under 1920-talet levde något av fostringsverksamheten kvar i
tvångsarbetsinrättningarna, medan
kyrkan på olika sätt fortsatte att arbeta för försoning mellan finländarna.
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Den 2 mars i år avtäcktes minnesplaketten över arkebuseringen på Strengbergs vägg på Tavastgatan i Jakobstad. Nu tar också församlingen tag i de smärtsamma minnena. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och museichef Carola Sundqvist försvarar inte församlingens agerande 1918.

De döda lämnades på gatan
1918. När morgonen den 2 mars grydde
låg sju döda män på gatan i Jakobstad.
De hade dömts av en krigsrättegång
och avrättats under natten.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
”När man äntligen samlat de döda
från gatan forslades de bort till den
nya begravningsplatsen och placerades där i det lilla kapellets källare.
Där fick de ligga länge, för någon gravplats fick de inte. Till slut, när stanken i källaren började bli besvärande, löstes problemet så, att smeden
Eriksson som redan ägde en familjegrav och vars son Yrjö hörde till en
av de avrättade, fick lösa in ett jordstycke som förstorade hans gravplats
så pass, att man fick rum för dem alla
där. Någon präst som skulle ha jordfäst dem fick man inte heller. Men,
han lär ha gjort det efteråt.”
Det har Kerttu Lindblom berättat
för Anna Bondestam. Hon var tio år
gammal när hennes pappa Emil Lind
avrättades mot väggen till Strengbergs tobaksfabrik den 2 mars 1918.
Berättelsen finns återgiven i Sixten
Ekstrands historik över Jakobstads
församling från 2008.
I församlingens böcker finns bara skottsår antecknat som dödsorsak.
Det finns heller ingen anteckning om
när begravningen hade ägt rum.
– Officiellt vet vi inte om någon

”Det var en klar
markering från
församlingen att
dessa medlemmar befattar vi
oss inte med.”

jordfästning ägt rum eftersom det
inte finns någon anteckning om det.
Muntliga källor säger att den kan ha
ägt rum senare, säger kyrkoherde BoGöran Åstrand i Jakobstad.
Precis som idag hade kyrkan hand
om begravingsväsendet 1918. Eftersom 98 procent av befolkningen på
den tiden hörde till kyrkan förvägrade församlingen sannolikt sina egna
medlemmar en gravplats.
– Det är svårt för oss idag att veta hur kyrkoherden resonerade och
vad han räknade med att skulle hända, säger Åstrand. Men inget hände.
Till sist konstaterades att man måste göra något. Det blev antagligen en
sorts massbegravning när smeden löst
in gravplatsen. Men det var en klar
markering från församlingen att dessa
medlemmar befattar vi oss inte med.
Det här rev upp sår som gett församlingen trovärdighetsproblem
bland arbetarrörelsen.
– En stor del av prästerskapet, både
här och i hela landet, stod på de vitas sida. Men det är inget försvar för
agerandet. Det handlade ju om församlingsmedlemmar och stadsbor.
Men idag kan vi inte tiga om det som
skett. Vi vill lyfta fram det nu när vi
har ett hundraårsperspektiv på händelserna, säger Åstrand.
Det gör Jakobstads svenska församling den 4 maj genom att tillsammans
med Kyrkostyrelsen och dess svenska
avdelning KCSA ordna ett seminarium om händelserna. Professor Henrik Meinander och museichef Carola Sundqvist belyser händelserna ur

ett nationellt och ett lokalt perspektiv. Åstrand samtalar också med socialdemokraten Richard Sjölund om
såren i kyrkans och nationens själ.
– Församlingen vill tydligt markera vår vilja att försonas med historien och bekräfta att vi idag inte skulle
handla så här. Vi vill visa att vi inte gör
skillnad på folk utgående från åsikt
eller härkomst. Att glömma människovärdet är ett säkert sätt att öka oförsonligheten. Kyrkans uppgift är att
söka försoning på alla plan.

Turbulens i staden

Jakobstad 1918 var en stad som växte
snabbt och med många inflyttare som
talade ett annat språk.
– Tiderna var dåliga och nationen
var ung. I viss mån var det brist på arbete och bostäder. Lönerna var dåliga och inflationen hög. Det var en väldig turbulens i samhället och folk var
missnöjda, säger Carola Sundqvist.
På kvällen den 1 mars var det fest
för jägarofficerarna på Stadshotellet.
Det var en blöt tillställning. Artilleriskolans chef Adolf Hamilton, som var
värd för festen, fick senare förklara
räkningen på 29 flaskor champagne
för högkvarteret i Vasa.
– Under natten kom man då på att
hålla krigsrättegång. Tidigare hade en
av jägarna, Lauri Malmberg, anhållit om att få hålla krigsrätt, men det
blev back i alla instanser. Även Mannerheim hade förbjudit det. Hamilton
hade senare undertecknat kungörelsen. Bland arbetarna var jägarna inte
omtyckta. De var bespottade och små-

pojkarna kastade sten på dem, säger
Carola Sundqvist.
Vem som sköt de sex arbetarna och
den tidigare länssekreteraren Johannes Jääskeläinen vet man inte idag.
– Alla protokoll har förstörts. När
Jääskeläinens barnbarn Marjatta
Cronvall 1988 gjorde filmen Laittomuuden aika, laglöshetens tid, försökte hon
få reda på vem som sköt. Men hon
lyckades inte. Vissa saker får vi aldrig
veta. Det måste man också leva med,
säger Sundqvist.
Tre av de avrättade var redan häktade, men resten hämtade man från
sina hem. Efter rättegången ställde
man dem mot Strengbergs vägg och
sköt dem.
– Liken lämnades att ligga framför arbetarföreningens hus mittemot gymnasiet, ett kvarter från avrättningsplatsen. Där låg de på morgonen då folk gick till sina jobb och
barnen till skolan, säger Sundqvist.
I rättegången var framför allt artilleriskolan men också några jägare involverade. Stadens tredje vita enhet,
skyddskåren, var inte delaktig.
– Även om de kanske inte fördömde
rättegången så fördömde de behandlingen av de döda, säger Sundqvist.
Den 2 mars i år ordnade staden Jakobstad ett försoningsseminarium. I
samband med seminariet avtäcktes en
minnesplakett med namnen på de döda på avrättningsplatsen.
– Det viktigaste är nu att vi erkänner det som skett och att vi lär oss av
historien så att den inte upprepas, säger Sundqvist.
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UR EVANGELIET
”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så
som jag har älskat
er. Ingen har större kärlek än den
som ger sitt liv för
sina vänner.”
Läs mera i
Joh. 15:10–17.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Sjung!

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från
dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i
kedjan av glädjerika söndagar.
Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot
den fullständiga glädjen i himlen.
Ledda av den heliga Anden får de
kristna leva som medborgare i det
himmelska riket redan här i världen.

INSIDAN
BETRAKTELSEN ANN-MARI AUDAS-WILLMAN

#bönetwitter
Tack Herre, för
att du vill gemenskap med oss.
Öppna våra hjärtan, våra händer,
hem och pengbörsar för dem
som behöver oss.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Ann-Mari AudasWillman.

FOTO: JOHAN SANDBERG

Gemenskap med
Gud redan här
Ett av våra smultronställen finns på en badort i Norra Italien. Min man och jag ser fram emot att i sommar igen få
semestra där, den här gången med två av barnbarnen. Vi
föreställer oss en kravlös semester i värme och ljus. Vi
återvänder till ett pittoreskt och prydligt småstadssamhälle som kännetecknas bland annat av att kyrkan fylls
till bredden ett par gånger varje sommarsöndag. Vi, som
brukar komma cyklande i sista stund, har ibland fått stå
för att de 1 000 sittplatserna varit upptagna.
Klart att vi som prästpar gör jämförelsen. Varför är tröskeln
lägre att komma till kyrkan i Norra Italien än i Svenskfinland?
Varför är inte gudstjänstfirandet på samma sätt en integrerad del av livet och vardagen hemma hos oss? Vi finländare
är blyga och håller detta med Gudstro och andlighet för oss
själva. Vi verkar vilja separera tron från det liv vi lever här.
Medborgarskap i två riken handlar om att vi redan här
är kallade att leva i gemenskap med vår himmelske Fader och hans son Jesus Kristus. Jag efterlyser ingen sekterism och att troende människor ska leva isolerat eller
världsfrånvänt, tvärtom.
Vi ska leva i Guds kärlek och följa Hans bud. Han som låtit oss bli Hans vänner har utvalt oss att gå ut i världen och
bära frukt som består. Han ger oss också en befallning; att
älska varandra. Allt detta är förenat med ett löfte, att vi ska
få vad vi ber om i Hans namn.
Ta emot inbjudan, att redan här i världen leva i gemenskap med vår Gud. Gudstjänsten kan hjälpa oss på rätt väg.
¶¶Ann-Mari Audas-Willman

Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solfs församling och på fritiden aktiv inom Finlands Röda Kors.
Hennes tips: Jag uppmanar dig att den
här veckan delta i en gudstjänst och
under den tänka på dina vänner och be
för dem.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 4:2–6
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 3:18–24
EVANGELIUM
Joh. 15:10–17
Fjärde söndagen efter
påsk.
Temat är ”Himmelrikets
medborgare i världen”.

PSALMFÖRSLAG
895: 1-2, 813,
313, 895: 3-6 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Apostolisk succession
eller enklare sagt apostolisk efterföljd betyder
att prästerna i vår kyrka
är länkar i en vigningskedja som går tillbaka
ända till apostlarna.
De tolv apostlarna
som Jesus utsåg var de
första att sprida budskapet om Jesus uppståndelse. De utsåg
småningom sina efterträdare och tillsatte dem
som biskopar genom
handpåläggning. Dessa
biskopar fortsatte traditionen som alltså fortgår
än i denna dag.
Källa: evl.fi/ordlista

”Kom och få din
bil uppfräschad till
första maj!”
Ungdomar dammsuger
bilar för Gemensamt
Ansvar på församlingshemmets gård i Borgå
lö 28.4 kl. 11–14.

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

KALENDERN
27.4–9.5
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
FR 27.4 kl. 13.30: UPPVAKTNING
vid hjältegravarna, Eisentraut- Söderström
KL. 17: TRÄFF PÅ ROSTERIET PAAHTIMO, Mannerheimg. 2.
LÖ 28.4 kl. 11-14: Ungdomar dammsuger bilar för Gemensamt Ansvar
på församlingshemmets gård,
Runebergsg. 24. Under tiden kan du
köpa kaffe & bulle samt plantor till
gård och balkong! Kom och få din bil
uppfräschad till första maj! Minimi
avgift 10 €.
SÖ 29.4 KL. 10: GUDSTJÄNST i Kullo
bykyrka Björkholm-Kallio, Helenelund
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i Domkyrkan,
skrivtolkad, Ståhlberg, EisentrautSöderström, Söderström, Denice
Sjöströms gudstjänstgrupp
ON 2.5 KL. 13: VECKOMÄSSA i taizéstil, kapellet på Lundag.5, Ståhlberg,
Tollander
KL. 13: ALLSÅNG med Gaudeamuskören, ”Nu lyser våra backar” i församlingshemmets Sal, Helenelund
TO 3.5 kl. 18: Församlingsfaddrarna i
Musikrummet, församlingshemmet
KL. 18: Fredscafé, församlingshemmets Sal
SÖ 6.5 KL. 10: Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka,
Ståhlberg, Tollander
KL. 12.15: HÖGMÄSSA i Domkyrkan,
Eisentraut-Söderström, BjörkholmKallio, Ingmar Hokkanen, Trio ad
Libitum, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
MÅ 7.5 KL. 8.30: STOLGYMPA GRÖT
& PRAT, Sampoväg. 1, Vårberga,
pris 0,50
KL. 13: BORGÅ SJÖMANSMISSIONSKRETS i Café Ankaret, församlingshemmet
TI 8.5 KL. 12: ANDAKT MED LUNCH i
församlingshemmets Sal
ON 9.5 KL. 10-14: CAFÈ ANKARET
har öppet ti-to, stänger i dag för
sommaren
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 29.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SL, Mia Aitokari. Efter mässan
födelsedagsfest för de som fyller
75, 80, 85 och 90 under 2018
to 3.5 kl. 14: Missionskretsen, Carita Illman, SS
sö 6.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
SuLö, Mia Aitokari
ons 9.5 kl. 10-11.30: Café Källaren
i församlingshemmets källare, SS
ons 2 - fre 4.5: Lappträsk församlingars krattningstalko på gravgårdarna. Samling vid kyrkan kl. 9.00.
Mat åt talkofolket i församlingshemmet. Välkommen med!
¶¶ LILJENDAL
lö 28.4 kl. 17.30: Cellis i Mariagården
sö 29.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
SL, Mia Aitokari
to 3.5 kl. 9.30: Öppet café för alla
åldrar i Annagården, SS
to 3.5. kl. 9.30: Vuxen-barn gruppen i Mariagården, Teresa Lindroos
sö 6.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
SuLö, Mia Aitokari

MIN MISSION
Är du intresserad av mission, kulturmöten
och kyrkans internationella ansvar?
Funderar du på en volontärtid utomlands?
Kom med på Min Mission!
Nästa kurs hålls under
tre veckoslut hösten 2018:
14-16.9, Lärkkulla
19-21.10, Helsingfors
16-18.11, Helsingfors
Mer info hittar du på
www.finskamissionssallskapet.fi/minmission

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

¶¶ LOVISA
Sö 29.4 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
K af Hällström, S af Hällström
On 2.5 kl. 8.30: Morgonmässa i
kyrkan
On 2.5 kl. 18: Sommarskribans föräldramöte i församlingsgården
To 3.5 kl. 8.30: Morgonkaffe i Tikva
Sö 6.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Blom, Stöckell
Ti 8.5 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
To 10.5 kl. 12: Vinterskriftskolans
konfirmation i kyrkan
¶¶ PERNÅ
Fre 27.4:
- kl. 10-11.30 Café Mikael: i Mikaelsstugan, Buddas
Sö 29.4:
- kl. 18 Mässa: i kyrkan med inspiration från Taizé, Silfvergrén,
Kalliokoski
Sö 6.5:
- kl. 10 Högmässa: i kyrkan, Lemberg, Kalliokoski
- kl. 13: Mässa på Sarfsalö, Byagården, Lemberg, Kalliokoski
To 10.5: Kristi himmelsfärdsdag
- kl. 10-18: Församlingsfest –
Rötter och vingar
kl. 10: Festmässa på två språk
i kyrkan
kl. 11.30: Middag på Höganås
kl. 13: Historik och bilder med Mia
Aitokari, Höganås
kl. 14: Familjeprogram med trollkonstnär Kimmo Erkkilä, Höganås
kl. 15: Kaffe/Saft och bakelse,
Höganås
kl. 16: Konsert med Mirella Pendolin och musiker, kyrkan
¶¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Fr 27.4 kl. 14: Uppvaktning vid veteranstenen vid Lilla Villan. Helene
Liljeström.
Sö 29.4 kl. 12: Mässa i Sibbo
kyrka. Helene Liljeström, Mauriz
Brunell. Sibbo pensionärsorkester
medverkar.
Må 30.4 kl. 19: Kyrkans ungdoms
Valborgsfest i Prästgården. Program och servering.
Lö 5.5 kl. 18: Musik vid helgmålsringningen i Sibbo kyrka. Mauriz
Brunell.
Sö 6.5 kl. 10: Tvåspråkig miljögudstjänst i Sibbo kyrka. Helene
Liljeström, Juha Ilonen, Lauri Palin,
Marko Korven-Korpinen.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Fredag 27.4
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.
Söndag 29.4 4 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Terho, Henricson. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Lindström, Busck-Nielsen, Enlund.
Kyrkkaffe.
Måndag 30.4
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.
On 2.5
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs församlingssal. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
To 3.5
kl. 10–11.30: Musiklek i S:t Jacob,
Kvarnbergsbrinken 1. Hollmérus.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.
Fr 4.5
kl. 10-11.30: Musiklek i Hörnan för
1-5-åringar. Högbergsgatan 10.
Hollmérus
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Johannessalen, Högbergsgatan 10 D.
Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12. Nästa veckolunch i
september!
Sö 6.5 5 söndagen efter påsk
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Heikel-Nyberg, Henricson. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Westerlund, Busck-Nielsen,
Almqvist, Enlund. Kyrkvaktmästare
Hannu Hapuli avtackas. Kyrkkaffe.
Må 7.5
kl. 10–11.30: Babyrytmik i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. Grupp
1(ca 8 – 15 mån.) kl. 10, grupp 2 (ca
2 - 8 mån.) kl. 11. Servering från kl.
10.30. Hollmérus.
kl. 18.30–20: Samtalsgruppen Bibel,
tro och tvivel. Plats: Hörnan. Korkman, Frände.
Ti 8.5
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Laura Nurkka.
kl. 13.30–14.30: Musiklek för
0–3-åringar i Bokvillan, Tavastvägen
125. Hollmérus.
On 9.5
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t
Jacobs församlingssal, Kvarnbrinken
1. Ollberg.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Almqvist
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
Välkommen på fadderdag: till S:t
Jacobs kyrka den 10.5 kl. 9.30-12.
Fadderdagen är en dag för småbarnsfamiljer, gärna tillsammans
med barnens faddrar, där vi funderar
kring dopets mysterium. Vi håller
andakt och sångstund med rörelse
och rytmik. Övrigt program är pyssel
inför morsdagen, lek och gemenskap. Vi äter lunch tillsammans kl. 11.
På menyn finns köttbullar, mos och
efterrätt. Anmälningar senast 4.5 till
nenne.lappalainen@evl.fi
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet har öppet: må, ti,
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Andrum
kl. 6.54

(med repris 9.10)
Fre 27.4 Rea Anner,
Helsingfors (repris) Sö
29.4 9.03 Ett ord om
helgen Må 30.4 Gun
Geisor, Borgå Ons 2.5
Andreas Salminen, Helsingfors To 3.5 Yvonne Terlinden, Karis (repris) Fre 4.5 Rea Anner,
Helsingfors (repris) Sö
6.5 9.03 Ett ord om helgen Må 7.5 Rose-Maj
Friman, Vasa Ti 8.5 Lillemor Björkman, Pedersöre Ons 9.5 Birgitta Strandberg-Rasmus,
Nykarleby.

Aftonandakt
kl. 19.15

Fre 27.4 Camilla Ekholm, Borgå Sö 29.4
Himmelrikets medborgare i världen. Textläsare: Catharina Englund
och Anette Nyman.
Må 30.4 Gun Erikson-Blomfelt, Helsingfors Ti 1.5 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla
Ons 2.5 Boris Källman,
Vichtis To 3.5 David Grönlund, Vasa Fre
4.5 Birgitta Udd, Karis (repris) Sö 6.5 Hjärtats samtal med Gud.
Textläsare:Catharina
Englund och Anette
Nyman. Må 7.5 Albert
Häggblom, Esse Ti 8.5
Maria Pettersson, Esse Ons 9.5 David Grönlund, Vasa

Gudstjänst
kl. 13.03

Sö 29.4 Löfteslandet II - Jericho edition.
Ett sångspel av Frank
Berger. Organist: Tuuli Lempa. Körledare: Frank Berger. Körer: Åbo svenska församlings barnkör, ungdomskör och kyrkokör.
Sö 6.5. Gudstjänst från
Barnens Sångfest i Vasa. Predikant: Mikael
Forslund. Liturg: Hanna Jern. Körer: Barnkörer från Borgå stift och
kyrkokörer från Korsholms prosteri. Kantor
och körledare för kyrkokörerna: Kristoffer
Streng. Körledare för
barnkörerna: Karin Runow, John Emanuelsson, Reidar Tollander,
Elsa Malmgren, Jan-Ola
Granholm, Gerd Lindén
och Sirpa Lilius. Organist: Dan Andersson.
Övriga musiker: Johnny Nordström, Wilhelm
Böckelman, Zacharias
Böckelman och Tuukka
Aitoaho.

KYRKPRESSEN TORSDAG 26.4.2018 • NR 17-18/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

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
Fre 27.4 kl. 19: Samling för män.
Juho Kankare, Torsten och Tua Sandell medverkar.
Sö 29.4 kl. 10: Högmässa, Stefan
Forsén, teologpraktikant Sofia Liljeström, Mimi Sundroos, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen.
On 2.5 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 2.5 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar.
On 2.5 kl. 18: MU-mässa, kort
mässa med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
To 3.5 kl. 9.30-12: Familjeklubben i
Nordsjö, Sjökortsgränden 6. Ledare
Marianne Bergström.
To 3.5 l. 12-14: Stickklubben. En
grupp för Dig som tycker om att
handarbeta. Stickklubbens kampanj
för babykoltar på gång. Vi stickar
in varma tankar till bebisar i Nepal.
För ett par år sedan hade vi 50 st.
som mål. Det gemensamma resultatet för klubbens medlemmar och
”distans”-stickare blev långt över
100 koltar.
Välkommen med i stickarledet! Vi
samlas varannan torsdag i rummet
bredvid lunchserveringen i Matteuskyrkan. Eller sticka hemma. Garn
tillhandahålls. Vi siktar på att sticka
minst 100 koltar att skicka i väg i
höst. Det finns möjlighet att före
samlingen äta lunch i Waste& Feast
-cafét för 2 € mellan kl. 11-12.30.
To 3.5 kl. 13-13.45: Meditation och
avslappningsövningar med My
Ström-Rantamäki. Vi gör övningar
för att kunna stilla oss inför nuet,
öppna oss för Gud och en chans att
utforska dina känslor. . Deltagare
får komma fritt utan anmälan. My
leder en ca 30 min avslappningsövning som varierar lite gång till gång,
tillfället avslutas med 15 min. samtal
om upplevelsen.
To 3.5 kl. 15: Popkör för barn med
Daniela Strömsholm. Övning till kl.
16.00 i Matteussalen, 2 vån. Möjlighet att fika och chilla till ca. 16.30.
Lö 5.5 kl. 10: Matteus Salt, Hur
förstå Gud i gamla testamentet?
Henrik Perret. Brunch 5 €. Matteussalen i övre våningen.
Sö 6.5 kl. 10: Högmässa, Patricia
Högnabba, Niels Burgmann, kyrkkaffe i Olavussalen.
Sö 6.5 kl. 18: Kvällsmässa. Kvällens tema: Ljus. För musiken står
Daniela och Staffan Strömsholm.
Liturg: Stefan Forsén. Kvällsmässan är en enkel mässa med mycket
musik och bön och den avslutas
med kvällste. Varmt välkommen!
Ti 8.5 Ti kl. 10: Knattekyrka, Juho
Kankare, Catarina Bärlund-Palm,
Daniela Strömsholm. Leksakskollekt. Kaffe, saft o pirog.
Ti 8.5 kl. 18.30: Matteusmusikens
vårkonsert med Matteus kyrkokör, Matteus barnkör, popkören &
ungdomar, Niels Burgmann, Daniela
och Staffan Strömsholm.
On 9.5 kl. 8.30: Morgonmässa, Juho
Kankare.
On 9.5 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar.
On 9.5 kl. 18: MU-mässa, kort
mässa med bönevandring. Ungdomar medverkar. Kyrkfika efteråt.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fre 27.4
kl.10 Musiklek i Haga: En rolig stund
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och
smörgås. Hagasalen, Vesperv. 12.
Katrin Björklund
Lö 28.4
kl.10 Missionsbrunch: Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Anmälan till kansliet senast 26.4. Mer info på hemsidan och facebook
Sö 29.4
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Ronny Thylin, Kaj Varho.
Söndagsskola. Kyrkkaffe
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Brofogdev. 12. Ronny Thylin,
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. Benjamin
Sandell. Barnkyrka & CoolKids i
samband med gudstjänsten
Ti 1.5
kl.18 Lovsångsgruppen: Kör som
medverkar under FoT-kvällarna.
Övning innan i Munkshöjdens kyrka,
Raumov. 3. För alla
kl.19 Förbön och Tack: De anrika
förbönskvällarna i Munkshöjden
fortsätter. Talare Fredrik Kass. Bengt
Lassus och Peter Hilli medverkar.
Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3.
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen öppen tisdagar kl.12-14,
tel.09-23407171. Välkommen med!
Ons 2.5
kl.11.30 Familjecafé: Kom på lunch &
lekstund till Café Torpet varje onsdag. Katrin Björklund
kl.12.30 Vesperkören: Kör för alla.
Hagasalen, Vesperv. 12. Peter Hilli.
Sista gången för terminen
kl.13.15 Petrus barnkör: i Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. Ledare
Francine Mabinda
To 3.5
kl.9 Morgonbön: Tanke för dagen,
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen,
Vesperv. 12
Fre 4.5
kl.10 Musiklek i Haga: En rolig stund
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och
smörgås. Hagasalen, Vesperv. 12.
Katrin Björklund
Lö 5.5
kl.9.30 Långfrukost: Kom och
njut av en härlig lördagsförmiddag
på Café Torpet. Frukost får du för
11,50€/6,50€ och Torpet hittar du
på Köpingsv. 48. Öppet till kl.13.
Välkommen!
kl.10.30 Kvinnobrunch: Hagasalen,
Vesperv. 12. Anmälan till kansliet
senast 30.4. Mer info på hemsidan
och facebook
Sö 6.5
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Bengt Lassus, Liisa Ahlberg. Söndagsskola. Kyrkkaffe
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Brofogdev. 12. Bengt Lassus,
Liisa Ahlberg. Kyrkkaffe
kl.13.15 Pro Markus rf årsmöte: Åggelby gamla kyrka efter avslutad
gudstjänst. Stadgeenliga ärenden
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. Amanda
Audas-Kass. Barnkyrka & CoolKids i
samband med gudstjänsten
Må 7.5
kl.18 Rotad i Ordet: ”Kristus I Gamla
Testamentet?” Stig-Olof Fernström.
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15.
Sista gången för terminen
Ti 8.5
kl.9 Morgonandakt: Andakt, bön,
lovsång. För alla. Hagasalen, Vesperv. 12
kl.10 Musiklek i Malm: En rolig stund
för dig med barn 0-5 år. Kaffe och
smörgås. Malms kyrka, Kommunalv.
1. Juliana Mikkonen
Ons 9.5
kl.11.30 Familjecafé: Kom på lunch &
lekstund till Café Torpet varje onsdag. Katrin Björklund
kl.13.15 Petrus barnkör: i Hoplaxskolans Hagaenhet, musiksalen. Ledare
Francine Mabinda
To 10.5
kl.10 Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag: Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Ronny Thylin, Liisa
Ahlberg. Kyrkkaffe
Övrigt
Lö 19.5
kl.10 Björkebo vårtalko: “Krattastäda-skratta”. Träff på Björkebo.
Anmälan till kansli, 09-23407100
senast 17.5. Om du behöver eller kan
erbjuda skjuts, hör av dig till kansliet
Sö 20.5
kl.16 Vårfest: Kom med och fira
vårfest tillsammans med hela församlingen! Program för alla åldrar.
Gudstjänst, hotdog, roligt program,
gemenskap. Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. Ingen anmälan. Varmt
välkommen!
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
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,
brev- och telefonjour. Chattjouren
är öppen må-to kl. 18-20 och finns
på adressen www.samtalstjanst.fi.
Telefonjourens nummer är 0400 22
11 90 (från utlandet +358400221190)
och du kan ringa varje kväll kl. 2023. 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 29.4. um 11 Uhr: Kantatengottesdienst (Matti Fischer)
So 6.5. um 11 Uhr: Gottesdienst
mit Abendmahl (Matti Fischer)
¶¶ OLAUS PETRI
Lö 28.4 kl. 18: Helgsmålsbön –
Musikandakt. Santeri Siimes, orgel
Sö 29.4 kl. 11: Högmässa. Timo Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang.
Ons 2.5 kl. 10: Musiklek för alla.
Sussi Isaksson leder.
To 3.5 kl 10: Babyrytmik (0-1 år).
Sussi Isaksson leder.
To 3.5 kl 13.30: Musiklek (3-6 år).
Sussi Isaksson leder.
Lö 5.5 kl. 18: Helgsmålsbön – Musikandakt. Kaisa Reunanen, orgel
Sö 6.5 kl 11: Högmässa. Fredrik
Santell, Hanna Laakkonen-Yang.
Ons 9.5 kl. 10: Musiklek för alla.
Sussi Isaksson leder.
To 10.05 kl. 11: Högmässa. Timo
Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang.
Schola Olaus Petri medverkar.
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
Högmässor:
Sö. 29.4. Esbo domkyrka kl. 12.15.
von Martens, Malmgren. Kören EsVoces medverkar, dirigent är Håkan
Wikman. Mjödservering i Sockenstugan.
Karabacka kapell kl. 10. von Martens,
Wikman. Kyrkkaffe.
Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen!) kl. 10.30. Terlinden, Kronlund.
Kyrklunch för Gemensamt Ansvar.
Sö. 6.5. Esbo domkyrka kl. 12.15.
Kanckos, Kronlund. Välsignelse
av hjälpledare och assistenter.
Hjälpiskören medverkar. Markus
Malmgren, orgel. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30
gudstjänst med små och stora.
Terlinden. Malmgren, Dagklubbens
vårkyrka. Kyrkkaffe och kyrksaft.
Hagalunds kyrka kl. 12. Ahlbeck,
Malmgren. Kyrkkaffe.
Veckomässa:
On. 9.5. Södriks kapell kl. 12. von
Martens, Malmgren. Kyrkkaffe.
Allsång med Kråksången:
On. 2.5. Esbo domkyrkas församlingsgård kl. 19. Nina Kronlund
medverkar. Dirigent Eeva-Liisa
Malmgren.
Vårkonsert: Lö. 5.5. Köklax kapell
kl. 19.30. Esbo Arbis Kammarkör.
Sabina Kyllönen, sopransolist, TimoJuhani Kyllönen, barytonsolist & dirigent. Fritt inträde. Program 10 €.
Miniorklubbar för 7-10-åringar:
Köklax kapell ti. & fre. och Sökö
kapell ti. & to. kl. 13-17. Anmälning
till hösten 2018 fr.o.m. 8.5: esbofor-

samlingar.fi/kom-med/barn-ochfamilj/barn-i-skolaldern
Diakoni-pop up: On. 9.5 kl. 10-12 på
Esbo torg, caféet på övre våningen.
Håll utkik efter två personer i gröna
skjortor med ”prästkrage”, kom och
prata med oss!
Samlingar för seniorer & daglediga
kl. 13-14.30: To 3.5. Kalajärvi kapell
(vårens sista träff). Ti. 8.5. Träffdax i
Köklax kapell.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 8.5 kl. 12-14. Pris 5
€. Vårterminens sista lunch.
Öppen mottagning: Esbo sv. förs.
kansli, Kyrkog. 10, varje helgfri
torsdag kl.10-12. Kom och samtala
med diakoniarbetaren. OBS! Ingen
mottagning på Kristi Himmelsfärds
dag 10.5!
Handarbetsgruppen Symamsellerna: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje
ti kl. 16-19. Välkommen med för att
sy, sticka, virka och väva m.m. för
internationell diakoni och mission! Vi
samlas varje tisdag t.o.m. 19.6.
Österut längs Kungsvägen: Församlingsutfärd to 24.5. Andakt i
Sibbo gamla kyrka, kaffe och besök
på Norrkulla gård, guidning på Sibbesgården samt lunch. Vi åker med
beställd buss: Olars kyrka kl. 8.30,
Esbo domkyrka 8.45, Kalajärvi
kapell 9.05. Hemfärd ca kl. 15. Pris
30 €. Anmälningar senast 16.5: Nina
Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
¶¶ GRANKULLA
To 26.4 kl. 9.30-10.30: Lovsångsoch förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Sö 29.4 kl. 12: Högmässa, LarsHenrik Höglund, Heli Peitsalo. Kaffe i
nedre salen.
Kl. 19: Sjung för livet & spela som
folk! Finlandssvensk sångskatt i ny
skrud i Grankulla kyrka. Johanna
Almark-Mannila & JAM ensemble;
Henrik Wikström, piano; Kaarle
Mannila, perc; Henrica Fagerlund,
kontrabas; spelmän & kör. Fritt inträde, programblad 20 €.
On 2.5 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
To 3.5 kl. 9.30-10.30: Lovsångsoch 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.
Sö 6.5 kl. 12: Högmässa, Torsten
Sandell predikar, Ulrik Sandell liturg,
Heli Peitsalo. Kyrkkaffe i övre salen.
Tua Sandell berättar om Istanbul.
Ti 8.5 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och
brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo
On 9.5 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i
övre brasrummet.
Kl. 18.30: Bibelstudium i övre brasrummet, Torsten Sandell. Tema:
Skam och heder 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.
FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB: för
3-5 åringar inleds 3.9. Anmälningar
inom maj månad till
Yvonne Fransman tfn 050 443 0045,
yvonne.fransman@evl.
¶¶ KYRKSLÄTT
Fr 27.4 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme
i Bredbergets klubblokal, Mytvägen
1 C 3.
Fr 27.4 kl. 12: Nationella veterandagen firas med kransnedläggning vid
hjältegravarna kl. 11.15 och därefter
andakt med kaffe på församlingshemmet.
Fr 27.4 kl. 13-15: Effa på Hörnan för
åk 3-4.
Sö 29.4 kl. 17: Jazzmässa i Kyrkslätts
kyrka med Mikaelikören och lokala
musiker. Kaffe med mingel efter
mässan.
On 2.5 kl. 18: Allsångskväll Susan Joki, Lars-Henrik Höglund och solister i
församlingshemmet. Kaffeservering.
To 3.5 kl. 9.30–11.30: Knatterytmik
på Solstugan, Hindersbytorg 2 B.
Församlingen bjuder på kaffe/te. Ta
mellanmål med.

To 3.5 kl. 18.30: Föräldramöte för
Räfsö 1 på Hörnan.
Fr 4.5 kl. 9.30–11.30: Eesti-Emme
i Bredbergets klubblokal, Mytvägen
1 C 3.
Lö 5.5 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 6.5 kl. 12: Högmässa med konfirmation i Kyrkslätts kyrka. Lovén,
Joki.
Ti 8.5 kl. 10-13: Tisdagscafé i
Prästängens klubblokal, Grandalavägen 2.
Ti 8.5 kl. 18.30: Föräldramöte för
Räfsö 2 på Hörnan.
To 10.5 kl. 12: Kristi himmelsfärdsdags mässa i Kyrkslätts kyrka. Wilman, Punt.
On 9.5: är kyrkoherdeämbetet
stängt pga. hela personalens friluftsdag.
Kyrkoherdeämbetet öppet: måto kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. www.
kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 29.4 kl 11: Gudstjänst i SvH,
Antero Eskolin, Paula Sirén
Sö 29.4 kl 15: SpringJazz i Katariina församlingshem, Hatanpään
puistokuja 20, Tom Wanamo
(blåsinstrument), Paula Sirén
(flöjt), Antti Katajisto (gitarr), Antero Niemi (bas), Juhana Mäkinen
(trummor). Fritt inträde.
Ons 2.5 kl 13: Onsdagskaffe i SvH,
Kyrkans stöd i kris
Sö 6.5 kl 11: Högmässa i SvH, Kim
Rantala, Paula Sirén, Seniorkören
från Johannes församling under
ledning av Anna Maria Böckerman, kyrkkaffe
Ti 8.5 kl 10-12: Mammor, pappor
och barn i SvH
Ti 8.5 kl 13.15-15.15: Tisdagsklubben i SvH
Ons 9.5 kl 13: Onsdagskaffe i SvH,
Europadagen
¶¶ VANDA
SÖ 29.4 kl. 10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, K. Andersson, A.
Ekberg
SÖ 29.4 kl. 12: Mässa i Taizéanda,
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell,
K. Andersson, A. Ekberg
ON 2.5 kl. 9: Morgonmässa, diakoniutrymmet, Vallmov. 5 A, 2 vån, M.
Fagerudd
ON 2.5 kl. 9.30-12: Familjecafé i
samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 2.5 kl. 13-17: Pysselcafé för barn
i åk. 3-6, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 2.5 kl. 18: Spelkväll för ungdomar, församlingens utrymme, Vallmov. 5 A, 2 vån.
TO 3.5 kl. 9.30: Barnens kyrkostund,
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell
FR 4.5 kl. 14:Veckomässa, Folkhälsanhuset, Vallmov. 28, A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 6.5 kl. 10:Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
ON 9.5 kl. 9.30-12: Familjecafé i
samarbete med Folkhälsan, Strömfårav. 13, Myrbacka
ON 9.5 kl. 18: Ungdomskväll, Bagarstugan, Kurirv. 1
TO 10.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg
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
To 26.4:
-kl. 19 Så ska det låta på Tenalavis:
Tenala förs.hem. Biljetter till försäljning på pastorskansliet i Ekenäs, tfn
019-2411060. OBS! Begränsat antal
biljetter.
Fr 27.4:
-kl. 13 Veterangudstjänst: Ekenäs
kyrka. Lindström, Lindroos.
Lö 28.4:
-kl. 18 Att måla i toner – konsert:
Bromarvs kyrka. Frida Backman,
violin. Fritt inträde, programblad 15€.
Sö 29.4:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Cleve, Lindroos.
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Fr 4.5:
-kl. 18 Sagodrömmar – Cajornas
konsert: Ekenäs förs.hem. Dir. Sara
Selenius, medv. barnkören Secondo
och Ekenäs ungdomskör. Inträde
20€/10€. Servering ingår.
Sö 6.5:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Lindström, Lindroos.
-kl. 12 Högmässa: Tenala kyrka.
Lindström, Lindroos. Kyrkkaffe
efteråt och avtäckning av Tua Forsströms donerade tavla i Tenala förs.
hem.
-kl. 16 Musikandakt: Snappertuna
kyrka. Westerholm, Nygård.
On 9.5:
-kl. 19 ”Peace I leave with you”
– konsert: Ekenäs kyrka. Västnyländska kammarkören, dir. Niels
Burgmann. Fritt inträde, programblad 10€.
To 10.5:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Cleve, Nygård.
-kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka.
Cleve, Nygård.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Fre 27.4 kl 11.00: Uppvaktning vid
hjältegravarna på nationella veterandagen i Degerby.
- kl 11.30: Uppvaktning vid hjältegravarna på nationella veterandagen
i Ingå.
Sö 29.4 kl 10.00 Tvåspråkig högmässa: Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson Burgmann.
Ons 2.5 kl 14.00 Syföreningen:
Prästgården. Björklöf.
To 3.5 kl 8.30-10.00 Morgonmål
(vårens sista): Prästgården. Pris:
2 €/vuxna, barn under 7 år gratis.
Inkoon martat
- kl 9.30-11.30 Familjecafé: Församlingshemmets källarvåning. Eklund
- kl 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträder: Församlingshemmet.
Fre 4.5 kl 18.00 Israeliska danser:
Församlingshemmets källarvåning.
Unnérus.
Sö 6.5 kl 10.00 Högmässa: Ingå
kyrka. Sjöblom, Storbacka.
- kl 18.00 Konsert (Västnyländska
kammarkören): Ingå kyrka. Program
10 €.
Må 7.5 kl 18.30 Bibelkväll: Prästgården. Hellsten.
To 10.5 kl 18.00 Kärleksmåltid: Församlingshemmet. Sjöblom, Hellsten,
Gustafsson Burgmann, Rosenqvist.
Anmälningar för serveringens skull
senast 7.5.2018 kl 12 tel 09-2219 030
eller e-post: inga.kansli@evl.fi.
Fr 18.5 kl 18.00-sö 20.5 kl 14.00:
Retreatgården Snoan, Lappvik. ”Se
på himlens fåglar” - Ingå församlings vårretreat. Välkommen på en
retreat som är inspirerad av skapelsens under och naturens årstider. Som retreatledare fungerar
Tom Sjöblom och Björn Wallén. Ta
med lämplig utrustning för skogspromenader! Vi har 10 platser. Pris:
100 euro för Ingå församlingsbor/
200 euro för andra (vi kan ta emot
andra än församlingsbor om det
blir platser över.) Anmälningar till
Ingå församlings kansli senast 4.5.
kl. 14.00 tel 09-2219 030 eller epost: inga.kansli@evl.fi. Om du vill
veta mera, kontakta Tom Sjöblom
(tom.sjoblom@evl.fi, 040 485 1045
Mera information: www.ingaforsamling.fi
¶¶ KARIS-POJO
Högmässa, sö 29.4:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa, sö 29.4:
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa, sö 6.5:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa, sö 6.5:
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.
Sö 6.5. kl. 13.00: Högmässa
i Virkby kyrka. Do-Re-Mingå
medverkar i högmässan och efter
kyrkkaffet “Georg Malmstens
liv berättas med sång och text”.
Kyrkkaffe och kyrktaxi.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 29.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Backström, Blomqvist, Lehtonen.
On 2.5 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Sö 6.5 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka,
Grönqvist, Lehtonen.
On 9.5 kl. 18: De vackraste sommarsångerna i Pargas församlingshem,
Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Lö 28.4 kl. 18: Violinistens vårdröm,
konsert i Nagu kyrka med Martin Granström, violin och Markus Ollila, piano.
Sö 29.4 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Granström, Taulio. Pensionärskören
medverkar. Kyrkkaffe i kyrkan.
Sö 6.5 kl. 11: Finskspråkig högmässa i
Nagu kyrka, Granström, Ollila. Kyrkkaffe
i kyrkan.
Korpo kapellförsamling:
Sö 29.4 kl. 11: Minimässa i Korpo kyrka,
Killström.
Sö 6.5 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 29.4 kl. 11: Gudstjänst i Houtskär
kyrka, Lagerroos, Ollila.
Sö 6.5 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Backström, Blomqvist, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 29.4 kl. 13: Gudstjänst i Iniö kyrka,
Vuola.
Sö 6.5 kl. 13: Gudstjänst med nattvard i
Aftonro, Vuola.

ÅBO

sö 29.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Grahn (pred), Audas (lit), Lempa. Exaudio (dir. Hanna Kronqvist). Barnhörna.
Kyrkkaffe
ons 2.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 12: Frukostklubben, Suomalainen
Pohja. Siv Sandberg ”Hur smakar SOTEsoppan?”
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Frank
Berger ”Miljövård till Herrens ära”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia
-kl 18: Bönegruppen, Aurelia
to 3.5:
- kl 9-11.30: Familjecafé, Aurelia
lö 5.5 kl 16: Körkonsert med Vox Immanuel-kören från Stockholm (dir. Kristina
Åkesson), Domkyrkan. Fritt inträde.
Programblad 10 € till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar
sö 6.5:
-kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt
(pred), Mullo (lit), Danielsson, Lempa.
Barnhörna. Kyrkkaffe
- kl 16: Musikandakt med nattvard,
Kustö kyrka. Wikstedt, Danielsson,
Lempa. Kyrkkaffe
må 7.5 kl 18: Diskussionsgrupp för unga
vuxna, Aurelia
ti 8.5:
- kl 14.30-18: Ungdomshålan, Aurelia
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 9.5:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem
- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Marjo
Danielsson ”Runeberg 200 år – Runebergs tonsatta dikter”
- kl 13.30-15: Barncafé, Aurelia

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

4 sö e påsk 29.4: Högmässa kl 12
Mårten Andersson och Carl-Micael Dan
Bönsöndagen 6.5: Gudstjänst kl 12
Ingemar Johansson och Johanna Evenson

JOMALA

Sö 29.4 kl. 11.00: Högmässa, P Blumenthal, F Erlandsson, A Karlsson
To 3.5 kl. 12.00: Herrlunch i Olofsgården,
P Blumenthal
Fre 4.5 kl. 18.00: Barnens vårkonsert
med servering, E-H Hansen, A Hallbäck
Sö 6.5 kl. 11.00: Högmässa, S Äng, E-H
Hansen, A Karlsson, St Olofs kyrkokör

MARIEHAMN

SÖ 29.04 kl. 11.00: Ungmässa i S:t Görans kyrka.
ON 02.05 k. 19.00: Konsert i S:t Görans
kyrka, damkören Magnificat.
TO 03.05 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 03.05 kl. 11.00: Sopplunch i församlingshemmet. Pris: 5€/pensionärer, 7€
för övriga.
SÖ 06.05 kl. 11.00: Mässa Diligam te,
Hilkka Olkinuora – predikant, Mari Puska
– liturg, Kaj-Gustav Sandholm, pensionärskörer. Kyrkkaffe.
TO 09.05 kl. 19.00: Konsert med kören
Rabarber på Margaretagården.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 29.4 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Joe Brandt, Marina Sapronova. Efter högmässan bjuder Den Inre Oasen på
kyrkkaffe i församlingshemmet.
Söndag 6.5 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin,
barnkören.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 29.4 kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrksal,
Toivo Kalliokoski, Engström, Martikainen
TI 1.5 kl 18: SLEFs förstamaj-samling i
Lfjärds kyrksal, Lars Lövdahl m.fl. Servering
TO 3.5 kl 11.30: Pensionärssaml. i Sideby
kyrka. Joel Norrvik informerar om missionsverks. i Jakutsk, Ryssland. Transp.

0400-763325. Servering
SÖ 6.5 kl 10: Gudstjänst i Lfjärds kyrksal,
Norrback, Martikainen
SÖ 6.5 kl 12: Högmässa i Kstads kyrka,
Norrback, Martikainen
TI 8.5 kl 12: Missionsstugan i Kstads
förs.hem
ON 9.5 kl 13: Pensionärssaml. i Lfjärds
kyrksal, Engström, Hellman, Martikainen
TO 10.5 kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrksal,
Engström, Martikainen
TO 10.5 kl 12: Knattekyrka i Kstads kyrka,
efteråt dagklubbens vårfest i förs.hemmet, Daniel, Stina, Inger, Anna Karin och
dagklubbsbarnen

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 29.4 kl 12: Gemensam högmässa
Lövdahl pred., Ingvesgård lit., S.Lindén,
Laudate.
Må 30.4 kl 19: Valborgsmässosamling i
Töjby bykyrka, David Forsblom, Samuel
Erikson, sång av ungdomar. Servering.
On 2.5 kl 19: Vårauktion på Luthergården.
Sö 6.5 kl 12: Gudstjänst Ingvesgård,
S.Lindén.
Sö 6.5 kl 18: Vårfest i Nämpnäs bönehus,
Johan Pått, Blomberg, Rosengård, Örn,
Carling. Lotteri för GA. Servering.
Må 7.5 kl 18: Skriftskolans föräldramöte i
kyrkan, Sjölander, Sundqvist.
Övermark
To 26.4 kl 19: Allsångscafé för hela familjen
i förs.hemmet, dagklubben medverkar,
Rosengård, Örn, Carling, Övermarkkören.
Servering o lotteri för Gemensamt Ansvar.
Sö 6.5 kl 8.30: Vandring för alla i Övermarks centrum med start fr kyrkan kl
8.30. Vandringen avslutas med en kort
samling vid Hembygdsgården. Efter transport till byagudstjänsten.
Sö 6.5 kl 10: Byagudstjänst i Räfsbäck
byagård, Jakobsson, Rosengård, Övermarkkören. Servering.
Ti 8.5 kl 17.30: Skriftskolans föräldramöte i
förs.hemmet, Sjölander, Sundqvist.
Pörtom
To 3.5 kl 13: Gemensam pensionärssamling i förs.hemmet för Pörtom och Övermark, gäst: Tom Ingvesgård, sångprogram,
GA lotteri.
To 3.5 kl 18: Varblagruppens möte i förs.
hemmet.
Sö 6.5 kl 18: Högmässa Sundqvist.
Ti 8.5 kl 19: Skriftskolans föräldramöte i
förs.hemmet, Sjölander, Sundqvist.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Lö 28.4 kl. 17: Kvällsgudstjänst med
konfirmander och ledare från Bergö,
Petalax och Malax församlingar. Vesper
som inleds med ljusbön. Alla välkomna!
Sö 29.4 kl. 14: Gudstjänst, Björklund,
Brunell.
On 2.5 kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
Fr 4.5 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 6.5 kl. 14: Högmässa, Englund, Brunell.
Må 7.5 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund
har semester 18.4-26.4 och 29.4-3.5.
Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM

To 26.4:
Diakonimottagningen är stängd:
kl 18-19 Må bra promenad: kom varje
vecka på torsdagar o rör på dig. Start
från Niklasvägen 3 i Smedsby.
Fre 27.4:
kl 9.30-11 Maskerad: i Smedsby församl.
gård, med familjedagklubbarna.
Sö 29.4:
kl 11 Högmässa: i kyrkan. Lindblom,
Westerlund o Kammarkören Psallite
kl 13 Högmässa: i Smedsby församl.
gård. Lindblom o Westerlund.
kl. 18 Konsert, Mozart Kröningsmässa:
med Lahden Kamarikuoro och Wasa
Sinfonietta.
Må 30.4:
kl 18 Valborgsmässosamling: på Kronvik,
Leon Jansson.
To 3.5:
kl 13 Pensionärernas vårfest: i församlingshemmet i Gamla Vasa.
Sö 6.5:
kl 11 Högmässa: i kyrkan, BergströmSolborg och Nordqvist-Källström.
Må 7.5:
kl 13 Missionssyföreningen: i Smedsby
församl.gård.
Ons 9.5:
kl 9.30-12 Tvåspråkig morsdagsbrunch:
i Smedsby församl.gård.
To 10.5:
kl 11 Kristihimmelsfärdsgudstjänst: i
Korsholms kyrka, Berg och NordqvistKällström.
kl 14 Vårvandring: Startpunkt Kunivägen
100 (infotavla). Stövlar eller kraftiga skor
samt matsäck, korvgrillning. Andakt
Berg. Alla välkomna med!

KVEVLAX

To 26.4 kl 18: Manskören övar i fh.
To 26.4 kl 19: Kyrkokören övar i fh.
Lö 28.4 kl 18-18:30: Techno andakt i fh.
Saft och kaffe.
Sön 29.4 kl 10: Högmässa, Kontunen,
Andrén. Kyrkkaffe
Mån 30.4 kl 19: Bön för bygden i krubban.
Ti 1.5 kl 19: Bön och Bibel i krubban.
Ons 2.5 kl 10: Föräldra-barngrupp avslutning.
Ons 2.5 kl 18:30: Församlingen bjuder in
de som fungerat som frivilliga i församlingens verksamhet samt de som vikarierat under året, till en träff i fh.
To 3.5 kl 9:15: Karakaffe avslutning med
vårutflykt.
To 3.5 kl 18: Kyrkokören övar i fh.
Lö 5.5 kl 18: Vårmatiné med Stråkdraget
och allsångsgrupp.
Sö 6.5 kl 18: Högmässa, Kontunen,
Andrén.
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

FRE 27.4 kl. 12: Veteranfest i KH. Program, matservering, andakt. Arr. Fritidsoch kulturnämnden i Malax/Korsnäs och
Malax församling.
SÖ 29.4 kl. 11: Valborgsgudstjänst vid
Kvarkens Båtmuseum. Kaffe. Norrback,
Jonathan Bonn dragspel.
SÖ 29.4 kl. 17: Bön för alla i FH.
SÖ 6.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Kyrkkaffe. Kyrktaxi. Tornberg, Erica Nygård.
SÖ 6.5 kl. 14: Bibelstudium i FH. Arr.
Lutherläsarna.
MÅ 7.5 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
TI 8.5 kl. 18: Ekumenisk bön i KH.
TO 10.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdag.
Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Kjell Lolax.
TO 10.5 kl. 19: Diskussionsgruppen Amici
i KH.
TO 31.5 kl. 16: Anmälan till höstens
dagklubb, för 3-5 åringar, senast 31.5
till kansliet 050-4629575. Dagklubben
startar 20.8, grupp I kl 9-12 och grupp II
kl 13-16, måndagar och torsdagar.

PETALAX

Gemensam skriftskoldag: lö 28.4 kl. 1318 på Bergö med konfirmander från Malax
och Bergö församlingar.
Gudstjänst: sö 29.4 kl. 11. Björklund,
Brunell.
Högmässa: sö 6.5 kl.11. Björklund, Brunell.
Kyrktaxi.
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, 24-25.5
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 29.4 kl. 10: Högmässa i Replot. Kaski,
Wargh, Tomas Gäddnäs predikar
Sö 29.4 kl. 12.30: Gudstjänst i Björkö.
Kaski, Wargh, Tomas Gäddnäs predikar.
Sö 29.4 kl. 18: Vårmatiné i Replot kyrka.
Medv. orkestern Stråkdraget och Allsångskören från Kvevlax. Dirigent Yngve
Svarvar. Sångsolister Rune Koskinen och
Michael Wargh. Conferencier Svante Nylund. Kollekt till Gemensamt Ansvar.
Sö 6.5 kl. 10: Gudstjänst i Replot. Kontunen, Wargh.
Ons 9.5. kl. 13: Mathörna i Björkögården.
Anmäl för maten senast må 7.5 till Lähdesmäki eller Nystrand. Mat 10 €/pers.

SOLF

26.4: Pastorskansliet stängt. I brådskande fall ring kyrkoherden.
27-29.4: Välkommen att möta församlingens gäster från Audru, Estland!
28.4 kl 18: Sång- och musikkväll med
gäster från Audru, Estland i Solf kyrka.
Medverkande: Sånggrupp från Estland,
Koralkören samt Michael och Karolin
Wargh. Efteråt knytkalas i församlingshemmet. Meddela gärna via sms till
Barbro Wester 050 496 1511 vad du tar
med dig! (Allt behövs, salt, sött, frukt,
godis, chips..)
29.4 kl 10: Högmässa, predikant kyrkoherde Tiina Janno, Audru, AudasWillman, Wargh. Kyrkkaffe.
5-6.5: Konfirmandveckoslut. Avfärd på
lörd kl 9.00 från Församlingshemmet.
6.5 kl 18: Högmässa Audas-Willman,
Wargh. Konfirmandföräldrarna särskilt inbjudna. Efteråt info om konfirmationen.
Ansökningar till höstens Dagklubb och
Miniklubb tas emot senast 4.5 av EbbaStina Beukelman 044-906 7822 eller
ebba-stina.beukelman@evl.fi

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Bön o lovsång: lö 28.4 kl 18. Barnprogram.
Serv.
Högmässa: sö 29.4 kl 13 Hänninen, Andersson.
Pilgrimsmässa: to 3.5 kl 9 Lundström,
Blomqvist, Andersson.
Konfirmationsmässa: sö 6.5 kl 13 Jern,
Mäkelä, Heikius.
Kristi himmelsfärdsdag: skrivtolkad högmässa 10.5 kl 13 Hänninen, Heikius. Vårfest
för frivilliga.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: 29.4 at 1 pm Jessica
Emaus.
Sunday Service: 6.5 at 1 pm David Oliver.
GERBY FÖRSAMLINGSHEM
Söndagsskola för hela familjen: sö 29.4 kl
10.30 Lundström, Kronlund. Kaffe o tårta.
Våravslutning för söndagsskolan i Gerby.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö 6.5 kl 11 Jern, Heikius.
Kristi himmelsfärdsdag högmässa: 10.5 kl
11 Lundström, Andersson.
SUNDOM KYRKA
Stilla mässa: sö 29.4 kl 18 Jern, Andersson.
Valborgsmässosaml. på Kronvik: må 30.4.
kl. 18. Leon Jansson m fl.
Vårkonsert o invigning av nya orgeln: lö
5.5 kl 18. Församlingens körer, Monica
Heikius o Mari Renvall, duettsång, Dan
Andersson, orgel, piano, Arto Ristolainen,
orgel, Mikael Heikius, orgel. Fritt inträde.
Kollekt för Gemensamt Ansvar.
Konfirmationsmässa: sö 6.5 kl 10.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Sö 29.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Granlund, Ray. Textläsare Gerd Granlund,
kyrkvärdar Ytteresse övre.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar, Mikael
Kallman. Program för barnen.
Må 30.4 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
On 2.5 kl. 14: Allsång med Marthorna och

Pensionärssångarna i Esselunden.
Fr 4.5 kl. 18: K12 – kort vandring och
överlevnadssnack med Mattias Kanckos.
Gemensam start från församlingshemmet
kl. 18. Ta med egen matsäck och grillkorv.
Sö 6.5 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Granlund, Ann-Helen Mäkelä. Textläsare
Kristina Granstedt-Ketola, kyrkvärdar
Bäckby-Värnum-Humla.
On 9.5 kl. 9.30: Småbarnens vårandakt i
kyrkan, Granlund, Ravall.
Anmälningar till sommarens barnläger
och nästa års dagklubb tas emot på
www.esseforsamling.fi.

JAKOBSTAD

FR 27.4 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström.
LÖ 28.4 kl. 11.00: Allkristen manifestation
för flyktingar på Jakobstads torg. Kom
med och visa din solidaritet för kristna
syskon som riskerar livet om de utvisas
från Finland. Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads
kyrkokör och Betaniakören m.fl. deltar.
SÖ 29.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads
kyrka, Anderssén-Löf, Borgmästars.
SÖ 29.4 kl. 14.00: Gemenskapsdag i
Skutnäs bönehus. Kaffeservering.
SÖ 29.4 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. Lovsång och förbön, Ralf Salo.
Himlakören. Barnfokus.
To 3.5 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i
Kyrkostrands förs.hem., Turpeinen.
FR 4.5 kl. 12.00-16.00: Seminarium om
inbördeskriget 1918 ur ett finlandssvenskt
perspektiv i Församlingscentret, professor Henrik Meinander, direktor Sixten
Ekstrand, musiechef Carola Sundqvist,
pensionerade rektorn Richard Sjölund,
Bo-Göran Åstrand. Kaffe 5 €.
SÖ 6.5 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads kyrka, Åstrand, Turpeinen, Östman, Wikblad.
Välsignelse av hjälpledare.
SÖ 6.5 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret, Matti Aspvik.
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).
MÅ-ON 18-20.6: Barnläger för åk 1-5 på
Pörkenäs lägergård. Pris: 50 €, syskon 40
€/barn. Anm. 23.4-9.5 till www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. Info och frågor
av ansvarig ledare Annette Tallgren tfn
040-3100419.

KRONOBY

Gudstjänst. Sö 29.4 kl 10:00 kyrkan. Pred.
Ville Kavilo, lit. Wallis, kantor Ellfolk-Lasen
Seniorcafé. Må 30.4 kl 09:00 lilla salen.
Gäst Eivor Kangas.
På rymmen, ungdomssamling: Må 30.4
kl 18.00 fh
SLEFs valborgsmässosamling. Må 30.4
kl 19:00. I Söderby bönehus. André
Djupsjöbacka, Jouni Sinisalo, EvangeliVox, Mikaela Ahlsved-Malmsten, Niklas
Lindvik. Servering
Musiklekis: on 2.5 kl 9.30 i fh.
Dagklubbens vårfest: Fr 4.5 kl 18:30
kyrkan.
Konfirmationsmässa: Sö 6.5 kl 10:00
kyrkan. Wallis, Krokfors, Ellfolk-Lasen.
Seniorcafé: Må 7.5 kl 09:00 lilla salen.
Gäster: Margareta och Göran Strandvall
Completorium: Må 7.5 kl 21:00 i Påras
kapell
Karagruppen: Ti 8.5 kl 18:00 i fh
Vårfest för scouterna: On 9.5 kl 18:30
kårlokalen.

LARSMO

Sö 29.4 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Sjöblom, ungdomskören, välsignelse av
hjälpledare, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Ungdomsgruppen.
On 2.5 kl. 18-21 ”Kraft till förändring”kampanjcafé: i Holm bönehus.
Lö 5.5 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet, M-O Lassila, Jonas och Malin Forsblom m.fl. Barnpassning, servering.
Sö 6.5 kl. 10 Högmässa: Robert Ojala,
Lassila, Wiklund, sång: Lars-Viktor Öst,
gäster från Studentmissionen. Kyrklunch.
Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.
Sö 6.5 kl. 18 Sångkväll: i Västerby bönehus, Per-Ole Hjulfors, ungdomskören.
Må 7.5 kl. 18.30 Sommarskriftskolans
föräldrasamling: i församlingshemmet.
”Fri från spelberoende?” Jonas Björkstrand
medverkar.
Anmälningar till höstens dagklubbar: för
barn födda 2013-2014 (4-5-åringar) kan
göras via en elektronisk anmälningsblankett på församlingens hemsida eller
genom att kontakta någon av barnledarna
eller pastorskansliet. Sista anmälningsdag
7.5.2018.

NEDERVETIL

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.
SÖ 29.4 kl. 18.00: Finsk mässa, Saitajoki, Smedjebacka.
TO 3.5 kl. 14.15: Andakt i Terjärv Vårdcenter, Carola Salo-Back.
SÖ 6.5 kl. 10.00: Högmässa, Store,
Smedjebacka.
TO 10.5 kl. 10.00: Gudstjänst, Store,
Smedjebacka.

NYKARLEBY

CENTRUM
Fr kl 10-16 Loppis: fh.
Sö 29.4 10 Högmässa: kyrkan, Sandvik,
Hellman
Må 30.4 kl 18 Vappfest: fh Ville Kavilo,
sångprogram, saltbit, barnpassning (KU)
To 3.5 kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
Sö 6.5 kl 10 Gudstjänst: kyrkan Sandvik,
Ringwall
Må 7.5 kl 9 Lövräfsningstalko: gravgården, servering
- kl 18 Kenyamissionen: fh Åke Lillas
To 10.5 kl 10 Gudstjänst: kyrkan Edman,
Ringwall, kyrkokören
MUNSALA

Sö 29.4 kl. 12 Högmässa: kyrkan, Edman, Lönnqvist
Sö 6.5 12 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
- kl 18 Lovsång och förbön: Hirvlax
baptistkyrka
On 9.5 18 Räfstalko: Gravgården och
kyrkvallen, fh, servering
To 10.5 kl. 12 Högmässa: kyrkan, Sundstén, Näs Efteråt lunch till förmån för
Gemensamt ansvar i fh
- kl 19 Kvällsgudstjänst: i Pensala bönehus; Sundstén, Bernt Sandvik.
JEPPO
Fr 27.4 kl. 19.30 Aftonmusik: kyrkan
Lutherkvintetten, skivrelease.
Lö 28.4.kl.10-13 Källans försäljningsdag:
pens.hemmets matsal. Bakverk, lotteri,
loppisvaror o kaffe med dopp. Kom o
hjälp oss att hjälpa!
Sö 29.4 kl. 18 Kvällsgudstjänst: fh, Östman, Lönnqvist, servering.
Lö 5.5. kl 10-12 Kvinnofrukost: fh,
gemenskap, andakt o god frukost.8 e.
Anmäl Astrid 040 8687054 senast 2.5.
Sö 6.5 kl. 10 Högmässa: kyrkan, Edman,
Lönnqvist, Munsala o Jeppo kyrkokörer
Ti 8.5 18.30 Naisryhmä: seurakuntakodissa
To 10.5 kl. 11 Friluftsgudstjänst: Måtarsberget, Östman, Lönnqvist, servering

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Fr 27.4 kl 20: Night Café – konfirmandkväll i Kyrkhemmet i Bennäs, Camilla
Skrifvars-Koskinen
Sö 29.4 kl 10: Högmässa med nattvard i
kyrkan, Manskören Adorate, Häggblom,
Pandey, textläsare Lilian Levlin, dörrvärdar Sundby
Sö 29.4 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman
Må 30.4 kl 12-16: Missionsstugan öppen
Må 30.4 kl 19: Valborgssamling i Forsby
bykyrka, Boris Salo, Pandey, servering
Ti 1.5 kl 10: Motoristkyrka med nattvard/
Motoristikirkko ehtoollisella i kyrkan,
Häggblom, Gospel Riders Band
On 2.5: Församlingskansliet stängt!
On 2.5 kl 18: Sorteringstalko i Missionsstugan
Fr 4.5 kl 9.30: Kvinnofrukost i samarbete med FMS, Kyrkhemmet i Bennäs,
tema: Rättvis handel-Fairtrade, anmäl
senast 2.5 till församlingskansli tfn/sms
040-3100440
Fr 4.5 kl 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, Pandey
Fr 4.5 kl 20: Ungdomskväll Night Café i
Kyrkhemmet i Bennäs
Lö 5.5 kl 19: Sammankomst i Flynängens
bönehus, Stig Andersson, tolkning
Sö 6.5 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Sandstedt-Granvik, Pandey
Sö 6.5 kl 15 och 18: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Stig Andersson,
tolkning, radiering
Må 7.5 kl 13: Symöte i Kållby bönehus
Må 7.5 kl 13.30: Andakt i Flyngärdets
pensionärshem, Eklund
Må 7.5 kl 18.30: Samtal och bön i Kyrkhemmet i Bennäs
Må 7.5 kl 19.30: Bibel och bön i Forsby
bykyrka
To 10.5 kl 10: Gemensam tvåspråkig
festmässa i kyrkan, (Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar)
pred. Jan-Erik Nyman, lit. Marko Mitronen & Häggblom, församlingarnas körer
och kantorer

PURMO

Fr 27.4 kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo,
Kanckos.
Sö 29.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Ralf
Salo, Portin, Johansson, lovsångsteamet.
On 2.5 kl. 19: Mariamoment, cafékväll i
prästgården.
To 3.5 kl. 14: Andakt i Purmohemmet.
Fr 4.5 kl. 13: Kort nattvardsmässa i kyrkan, Portin, Johansson.
Lö 5.5 kl. 10-13: Majkalas vid Drängstugan. Mjöd och munk 1 €.
Sö 6.5 kl. 10: Gudstjänst för stora och
små i Kyrkhemmet, Portin, Johansson,
musikskolans elever.
- kl. 12: Högmässa i Åvist bykyrka,
Portin, Johansson.
On 9.5 kl. 14: Födelsedagsfest i Kyrkhemmet för dem som fyller 75 och 80
under år 2018.
To 10.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin,
Johansson. Konfirmanderna medverkar.
- kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder.
Anmälningar till nästa års dagklubb
(födda 2013, 2014, i mån av möjlighet
2015) tas emot till församlingskansliet,
0403100460. Ring el. skicka sms.

TERJÄRV

LÖ 28.4 kl 11: Konfirmander deltar i
Gemensamt ansvar med Sparbösseinsamling.
SÖ 29.4:
- kl 10 Högmässa, Stig-Erik Enkvist, khden, kantorn.
- kl 12 Finsk gudstjänst, Stig-Erik
Enkvist,khden, kantorn.
MÅ 30.4 (valborgsafton): obs ingen
Föräldra-barngrupp.
ON 2.5 kl 13: Födelsedagsfest för 70- och
80-åringar i förs.h. Välkomna!
TO 3.5 kl 19: Konsert med elever från
Mellersta Österbottens konservatorium,
led. Kristine Hänninen, i kyrkan.
SÖ 6.5:
- kl 11: Familjegudstjänst, khden, kantorn,
Dagklubben, Barn- och Juniorkörerna.
- efter familjegudstjänsten Kyrklunch för
Gemensamt ansvar i försh.
- kl 19 Andakt och Gemenskap i Kortjärvi,
khden.
ON 9.5 kl 13: samlas Sorgegruppen i
förs.h.
TO 10.5 Kristi himmelsfärdsdag kl 18:
Kvällsmässa, khden, kantorn, ungdomskören Cantate från Jakobstad, dir. Lisen
Borgmästars.
SÖ 13.5 kl 10 (Morsdag): Gudstjänst, khden, Stefan Lönnquist.
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DOMKAPITLET

LEDIGA TJÄNSTER
DIAKONIARBETARE SÖKES

Tjänsten tillträds 1.6.2018 eller enligt överenskommelse.
Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502.

Kyrkostyrelsen söker till Kyrkans central
för det svenska arbetet

EN PRÄST FÖR OMSORGSARBETET
Ansökan jämte bilagor riktas till Kyrkostyrelsen via den
elektroniska rekryteringsservicen sakasti.fi/tyopaikat
senast den 25.5 2018 kl. 15.00.
Annonsen i sin helhet och noggrannare beskrivning av
uppgiften finns att läsa på sakasti.fi/tyopaikat.

Välkommen att bli en del av vårt team. Behörighetskrav för tjänsten
är: yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området
(diakon), som omfattar minst 210 studiepoäng. Eller: yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (diakonissa),
som omfattar minst 240 studiepoäng. Även en icke behörig kan
komma i fråga. Till ansökan bifogas CV.
Ansökningar riktas till: Kvevlax församling, PB 16, 66531 Kvevlax
Eller via epost: kvevlax.forsamling@evl.fi
Frågor riktas till t.f. kyrkoherde Leif Snellman, tel. 044 3562310
Ansökan ska vara församlingen tillhanda senaste 7.5.2018 kl. 16.

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet söker en

FASTIGHETSCHEF
LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Kyrkoherdetjänsten i Hammarlands
församling

Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling

Samtliga sökanden kallas till intervju 24.5.2018.

Behörighetskraven för fastighetschefstjänsten är utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande utbildning.
Av tjänsteinnehavaren krävs erfarenhet av förmansuppgifter och praktisk erfarenhet av arbete inom branschen.
Språkkraven är att ha goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken. Den som väljs bör
vara konfirmerad medlem av den ev.lut. kyrkan. Tjänsten
besätts med en prövotid på 6 månader. Den som väljs
skall visa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Tjänstens lönekravgrupp är 601 (min. 2670,19 eur/mån).
Skriftlig ansökan jämte meritförteckning bör vara tillhanda senast tisdagen den 8.5.2018 kl. 16 hos Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, Gemensamma kyrkorådet,
Drottninggatan 22, 07900 Lovisa eller per e-post på
adressen mona.antas@evl.fi. Märk ansökan med ”Fastighetschef”.
Intervjuerna hålls måndagen den 14.5.2018.
Tilläggsuppgifter: ekonomichef
Mona Antas, tfn 040 726 5846
eller mona.antas@evl.fi.

18.5.2018 kl. 15.00.

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Kristinestads
svenska församling har utfärdats åt tf kyrkoherden i samma
församling Daniel Norrback från 1.5.2018.
Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Vörå församling
har utfärdats åt direktorn vid Johannelunds teologiska högskola i Sverige Hans Boije från 1.8.2018.
Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Nykarleby församling
Lars-Johan Sandvik upphör på egen begäran från 1.11.2018.
Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling har förklarats ledig att sökas senast 18.5.2018 kl. 15.
Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Hammarlands församling Ingemar Johansson upphör på egen begäran 1.1.2019.
Kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling har förklarats
ledig att sökas senast 18.5.2018 kl. 15.
Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Mariehamns
församling Maria Widén upphör på egen begäran från
31.8.2018.
Förordnandet för församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Maria Lindberg avbröts 31.3.2018 på egen begäran och hon har förordnats att sköta en prästtjänst på heltid
inom dövarbetet vid Kyrkostyrelsen från 1.4.2018 tills vidare.
Förordnandet för församlingspastorn i Lovisa svenska församling Eva-Lotta Bloms avbryts 31.12.2018 och hon har
förordnats att sköta en församlingspastorstjänst iAgricola
svenska församling på deltid tills vidare från 1.1.2019.
Förordnandet för tf församlingspastorn i Karis-Pojo svenska
församling Jesse Heinonen avbryts 31.5.2018 och han har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i Hangö svenska
församling från 1.6.2018 tills vidare.
Församlingspastorn i Petrus församling Benjamin Sandell
har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i samma
församling från 1.8.2018 tills vidare.
Pastor Anne Koivula har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Petrus församling från 27.4.2018 tills vidare
och beviljats tjänstledighet 27.4.2018-7.8.2019.
Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik vid Domkapitlet i Borgå stift Jan Hellberg har beviljats tjänstledighet 1.7.2018-30.6.2019. Vikariatet för Pia Bengts förlängs för
samma tid.
Församlingspastorn i Johannes församling Johan Terho har
beviljats tjänstledighet för tiden 25.6.2018 - 13.1.2019.

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam, ung man,
blivande hankeit,söker
studielgh. fr.o.m 1.8 i
centrala H:fors.
Tel.040 4812021 eller
040 7260273, e-mail.
soderstrom.johan@icloud.
com

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder
förmånliga pensionärsbostäder
(ettor) i Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 tis-to 9-12.
Fin tvåa 61 m2 i Pargas Parsby
med garage. Genast ledig. 670
e / mån+ vatten 22 e/pers. +el.
Tel. 0407287670
Prydlig etta 29 m2 i Uppby,
Hfrs. Ej rökn./ husdjur.
Ledig enl. avtal.
Tfn 040-524 27 03

• Ekologinen
majatalo
• Kahvila ja
kokouspalvelut

Stor, ny och ﬁn etta om
35m2 med skiljt sovrum på
Busholmen i Helsingfors
uthyres över sommaren
fr.o.m. slutet på maj. Hyra
570/mån+el.
Tel.04573430813.
Tvårummare,50m2,2vån,
balkong i nybyggda
"Gullkronan",H:fors, till
senior(er),55+.Förfrågn. tel
040-8285026

NYSKRIVEN MUSIKAL AV HUMORGRUPPEN KAJ

2 r +kv i centrum av Vasa, 43
kvm. Stor inglasad balkong.
Rök- och djurfri. En mån garantihyra, 595/mån + vatten
20. Genast ledig. 044-3048129
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INKAST THOMAS ROSENBERG

BIBEL UPPMANING

Och så talade vi gudstjänst, i en timme

Sanning och lögn

Sitter sedan flera år inom min samfällighet enbart i gemensamma kyrkofullmäktige, och inte i övriga organ, med närmare kontakt till församlingens vardag. Det
innebär några rutinmässiga och färdigt
”juntade” möten per år, där det mesta
klubbas av utan diskussion. Så även häromdagen. Hade vi inte sjungit en psalm, och fått oss
till livs en kort andakt, hade allt varit undanstökat på
en kvart. Men då tog jag till orda – och förlängde mötet med en timme.
Det gällde gudstjänsttiderna. Frågan fanns inte upptagen på föredragningslistan. Jag ville trots det ventilera något som upprört många i vår församling. Den
organisationskommission som bereder en större omorganisering, där flera en- och tvåspråkiga församlingar går ihop till två stora, en svensk och en finsk,
har nämligen långt över huvudet på församlingsmedlemmarna gått in för att minska antalet gudstjänster.
Det som väckt ont blod, och föranlett en skrivelse till
domkapitlet i Borgå, är att man framöver i vår församling (Lovisa svenska) skulle ha gudstjänst endast
varannan söndag, i stället för varje.
Motiven är som väntat främst ekonomiska. Inkomsterna minskar, långsamt visserligen, men ändå stadigt.
Och även om man säljer onödiga fastigheter (vi sålde
två under mötet) vill inte pengarna, och personalen,
räcka till. De anställda vill ju också vara lediga ibland.
Och dessutom helst ingå i kollektiv där man har kolleger att prata med, och möjligheter att specialisera sig.
Det sistnämnda är bekant från många andra sektorer, såsom skolor, sjukhus och tingsrätter. För det
är inte bara ekonomin som driver på centraliseringen. Det finns också en stark automatik inom alltmer
professionaliserade yrkesgrupper; ju bättre utbildning, desto större ovilja och oförmåga att arbeta inom små enheter. Ensamjobb kräver mångsidighet och
nära kontakt till markplanet – med alla de enkla arbetsuppgifter och möten med vanliga människor det
innebär.

”Lekmän och –
kvinnor kommer
snart att ta saken
i egna händer,
och ordna gudstjänster på egen
hand. Kanske lika
så bra, om ni frågar mig.”

Vad gudstjänsterna beträffar brukar alla vara rörande
eniga om att de utgör församlingens hjärta. Därför
borde man rimligtvis göra
sitt yttersta för att undvika
rytmstörningar som skadar
församlingen – de allt färre gudstjänstbesökarna utgör trots allt dess trognaste
medlemmar. På den punkten
var alltså de flesta i princip
av samma åsikt. Och det var
många som bad om ordet, tacksamma över att för en
gångs skull få prata substans på ett kyrkofullmäktigemöte – för det gör man nästan aldrig.
En organisation där man av omsorg om personalens trivsel och professionalitet tvingar fram större
enheter, med konsekvenser för kärnverksamheten
– i det här fallet gudstjänsterna – drar mattan undan
sin egen existens. Om det finns någonting positivt i
detta, och det sade jag på mötet, är det att det tvingar
fram nya former av aktivitet. Liksom vinterns snö och
is nu smälter bort, och nya skott tränger fram ur jorden, kommer lekmän och -kvinnor snart att ta saken
i egna händer, och ordna gudstjänster på egen hand.
Kanske lika så bra, om ni frågar mig.
Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och samtidsanalytiker.

Biskop Bo Giertz höll vid omkring 90 års ålder en predikan
1994 i St Pauli kyrka i Sverige
på den gode herdens söndag.
Han gjorde en del reflektioner som det finns anledning
att begrunda.
Han talade över att känna
Jesus och älska Honom, den
gode herden.
Han talade om den nedgång
som skett i Svenska kyrkan
under den tid han varit präst.
När han reflekterade över
detta fann han ett känt ställe
i Skriften där det står:
”Vi vet att vi har lärt känna Honom, när vi håller fast

vid hans bud. Hos den som
håller fast vid hans ord har
Guds kärlek verkligen nått
sitt mål. (Vissa översättningar har: vår kärlek till Gud.)
Den som säger: ”Jag känner
Honom” och inte håller fast
vid Hans bud, han är en lögnare och sanningen är inte i
honom. Vi vet att vi har lärt
känna Honom när vi hål-

ler fast vid Hans ord” (1 Joh
2:3–5).
Oberoende om det är fråga om vår kärlek till Gud eller
Guds kärlek till oss, så har Gud
ett mål med sin kärlek – att vi
lär oss hålla fast vid Hans ord.
Giertz fortsätter: ”Det finns de
som säger att medan Gamla testamentet hade många
bud har vi kristna bara ett:

kärleksbudet, att älska Herren och älska vår nästa. Och
visst är detta det största av alla
bud. Men detta betyder inte att
alla andra bud som Jesus hänvisar till är upphävda.” Giertz
sammanfattar: ”Den som inte håller Hans bud som Han
gett oss, utan vill sätta något
annat i stället, i honom är inte sanningen. Han känner inte sin Herre.”
Tänkvärda ord också år
2018.

Ulf Emeleus
Helsingfors

ARTIKEL RESPONS

ÅSIKT STÖD

Yttrandefrihet grunden för demokrati

Tack för insändaren!

I senaste Kyrkpressen fanns
skrivet en hel del som fick
mig att höja på ögonbrynen.
Mest skrämmande var AnnMari Audas fråga ” är det korrekt att säga så år 2018”. Hon
ifrågasätter alltså yttrandefriheten, och i förlängningen åsikts- och tankefriheten. Ändå utgör dessa friheter
grunden för ett demokratiskt
samhälle. Yttrandefriheten
betyder givetvis inte att angrepp ad hominem är okej.
Man kan sammanfatta det i
följande fras: ”Jag tycker inte
om din åsikt men jag är beredd att göra allt för att du
skall få uttrycka den.” Utan detta är vi på väg mot ett
totalitärt samhälle.
Det är visserligen rätt så
vanligt på extremfeministiskt håll att man menar att

det som man inte tycker om
det skall man inte behöva
höra (speciellt om man är
kvinna). Sedan börjar man
stämpla det som hatprat och
förväntar sig att folk skall
bli dömda för det. Vad som
i själva verket då händer,
och detta syns redan tydligt
i Nordamerika, är att man
subjektiviserar rättvisan och
i slutändan gör domstolarna
till gummistämplar. Till all
lycka är det ännu domstolen och inte käranden som
avgör om ett brott har skett,
men jag är rädd för att detta på ovannämnda område
börjar hänga på en ganska
skör tråd.
Det faktum att dylika odemokratiska tankar, samt de
moderna heresier som enligt min mening många av

dagens västerländska kyrkosamfund dras med, i huvudsak har sitt ursprung på
eller drivs från feministiskt
håll bidrar till att stärka mig
i min uppfattning att prästämbetet är ämnat enbart för
män. Själva sakargumenten
för denna syn finns dock på
teologiskt och vetenskapligt håll, men stöds av erfarenheten.
Till sist vill jag även tacka
för allt det viktiga och fina
som också skrivs i Kyrkpressen, inte minst Rolf af Hällströms angelägna ledare om
eutanasi och artiklarna om
myndigheternas agerande i
flyktingfrågor.

Håkan Lindroos
Bromarv

KVINNOPRÄSTER ÅSIKTER

Yttranderätt, åsikter och samarbete
Vår grundlagsenliga åsiktsoch yttrandefrihet gäller alla, också präster såväl kvinnor som män.
Min retoriska fråga på
min Facebook-vägg, som
sedan följdes upp av bl.a.
Kyrkpressen, lydde om
det är korrekt år 2018, för
en som sagt sig samarbeta
med kvinnliga kolleger, att
offentligt uttala att kvinnan
inte borde vara präst.
Jag frågade vidare, om
det räcker att intyga att
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Varmt tack till Monika ”el
kabong” Pensar för insändaren ”Olämplig läsning” i KP
nr 15. Jag upplevde den som
lämplig läsning; intressant,
tankeväckande och hoppingivande.

Simon Häger

Berätta
nyheterna
för alla!
Familjeannonserna
i Kyrkpressen
når hela
Svenskfinland.
Titta in på
www.kyrkpressen.fi

man är beredd att samarbeta, om det samtidigt gör
det möjligt att uttrycka att
den man samarbetar med
inte borde vara präst och
att uttala att man är beredd
att samarbeta då det krävs.
Uttalandet slår per definition benen under möjligheterna till ett äkta samarbete. Och vidare undrar jag
om domkapitlens frågebatterier är tillräckliga.
Att samarbeta rimmar,
enligt mitt förmenande, il-

la med att offentligt ifrågasätta det riktiga i att den
man samarbetar med är
präst. Att säga det är inte
bara en åsikt, det är att agitera för den.
Tro är tro. Åsikter är
åsikter. Vissa vinner på att
yttras och andra av att hållas för sig själv.

TRO LIVET

SVERIGE KYRKOHANDBOK

”Allt tappar sin
mening.”
Mark Levengood i tidningen Kirkko ja kaupunki om hur livet
skulle kännas om han
inte hade sin Gudstro.

Du kan också lämna in
den per post eller e-post.
Pris 1€/spaltmm
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
Tfn 040 831 6614
annons@kyrkpressen.fi

Ann-Mari Audas-Willman
Kyrkoherde

Debatten
är orättvis

”Självklart ska processen kring hur kyrkohandboken tagits fram utvärderas. Men att fastna i
en diskussion om framtagandet och att i detta sammanhang skjuta skarpt på ärkebisko-

pen genom att ifrågasätta hennes ledarskap är
varken konstruktivt eller rättvist.”, skriver kyrkoherdarna Iva-Katharina Kummer och Sara Ericsson i Kyrkans Tidning på tal om kritiken
mot Svenska kyrkans nya
handbok, som nu finns
ute i församlingarna.

DETTA ÄR ett dubbelnummer och nästa KP utkommer i Kristi
himmelsfärdsveckan den 9 maj.

Handla på svenska på nätet - www.multitronic.ﬁ

3 st år 2013 byggda ljusa radhuslägenheter i ett plan vid havet. Möjlighet
till egen båt- och bilplats. Alla bostäderna har två rymliga sovrum, öppet
kök, rymligt badrum med bastu, en inglasad varm terass 16m2 samt gård.
Bekymmerfritt boende nära all service! Ta genast kontakt och fråga mer!
LINDA SALONIUS-PASTERNAK
Företagare, Ekon.mag., AFM
+35844 988 4294 linda@cristal.fi WWW.CRISTAL.FI

HANDGJORDA KVALITETSSMYCKEN
FRÅN ÅLAND

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.
GRATIS FRAKT till Kyrkpressens läsare!

Nello kors

Ange rabattkoden KP då du gör din beställning.
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Sweet kors
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Fantastiska gåvor för
examen och konfirmation

Morsdag är på väg!

– Två pärlor till specialpris

Sofia Torvalds

Amanda Audas-Kass

Två kors och en fisk

Till den lilla människan intill

”

Det finns en uppriktighet i
anslaget som väcker läsarens
förtroende.
– Ann-Christine Snickars, ÅU

En berättelse om varför det är värt
att vända in på den smala vägen
trots att du bara står på stället.

18,-

– Katja Nyman, ÖT

Om de tåliga relationerna och banden som brast, om litenheten och
styrkan – både vuxna människors
och nyföddas.
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Familjen, kärleken och tron
bildar grundstommen i hennes
livsbejakande texter.
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Två personliga tränare som levt väldigt hälsosamt och länge i det jordiska hade till slut kommit till himlen. De gick runt på inspektionsrunda och var mäkta imponerade.
Vid åsynen av allt det vackra sa den ena: ”Och tänk, om vi inte hade levt så hälsosamt hade vi fått komma hit tio år tidigare!”
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