Sid LEDAREN: En del har uppfattningen att kristna per
automatik är lite bättre än andra. Men det är skillnad
mellan att likna Jesus och att vara Jesus.
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PROFILEN: JOHANNA BOHOLM SAARINEN
”Det heliga är ständigt närvarande i mitt liv.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Lite bättre
än alla andra”

Om att hitta
rätt, hitta hem

det finns en öm punkt i den kristna
identiteten – eller kanske rättare sagt
identiteten hos den som kallar sig kristen – som sällan tas upp riktigt på allvar.
Kort sagt kunde den uttryckas i frasen ”är lite bättre än alla andra”. Låter
den bekant? Känns den igen för något
du använt om någon som identifierar sig som kristen/troende/religiös? Eller något du själv fått höra?
Den brukar fällas av en av följande två orsaker:
a) I självpåtagen underlägsenhet och fördömande av ens egen moral, liv och leverne. b) I frustration över en attityd av självgodhet som tvingar på
en etiska normer man inte frågat efter, och dessutom utgår från att det liv man har alltid är sämre.
Bägge orsakerna är djupt tragiska, förfärliga och
osanna speglade i det ljus som kallas kristen tro.
De allra flesta kristna värjer sig instinktivt mot utsagan. En kristen är en människa, härlig och rutten
i samma mått som var och en av oss. Men samtidigt, på samma sätt som den mobbade övertar mobbarens epitet om honom och den prisade suger till
sig lovorden för sitt identitetsbygge, har den envist
återkommande karaktäriseringen av vad det är att
vara kristen, att följa Jesus, satt sina spår. Och de
syns, ibland som fula förvrängningar av vad utövad kristen tro borde vara.
Patrick Wingren delar på sin blogg Utanför portar
som aldrig stängs sin översättning av en text av Benjamin Sledge, verksam inom organisationen Heart
Support. Sledge biter tag i tematiken utifrån hur
han stämplas som kristen och filantrop i en amerikansk ideell organisation. Ofta får han jobba sig
igenom den mur av fördomar som ”jag är kristen”
reser, i ett enda uttalande. Lika ofta ser han till sin
fasa hur samma fördomar bekräftas av människor som under samma beskrivning gör Jesusnamnet till ett tråkigt varumärke:
”Tragiskt nog så har vi istället för män och kvinnor som liknar Jesus fått en massa besserwissrar.
Vi har definitivt en massa fördömelse i våra led. Vi
älskar att ha ’rätt’ mera än den svåra uppgiften att
vara ödmjuk.”

Hon var ett oroligt barn som knackade ner sagor på
en gammal skrivmaskin och väntade på brev från sina
otaliga brevvänner. Idag bor hon på Åland, skriver
böcker och känner till varje skrymsle i Jomala kyrka.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

”Ideal ger tyvärr
aldrig någonsin
garantier för automatisk moralisk överlägsenhet.”

BLoggen är en viktig, smärtsam text. Aposteln Paulus, älskad – hatad, är svårsmält också för kristna bibelläsare i sin
präktighet och besserwisserton. Därför kan det var hälsosamt att ta till sig den kamp
detta praktexemplar hela tiden för med sig själv. ”Det jag
vill, det gör jag inte. Det jag inte vill, det gör jag”. Det finns nämlingen en risk att
”lite bättre än andra” är något man förnekar, men
samtidigt stolt stoppar in i ett hemligt hjärteskrin
och lever efter. Ideal ger tyvärr aldrig någonsin garantier för automatisk moralisk överlägsenhet. Och
här har det gått snett. Det finns en djupt rotad uppfattning om att kristna per automatik är lite bättre
än andra. Bland dem som inte kan, vill eller vågar
kalla sig kristna själva. Bland dem som gör det öppet och vill leva i den fållan.
Det är skillnad mellan att likna Jesus och att vara
Jesus. I det avgrundsdjupa glappet dessa två emellan
kan man hitta både kristendomens smärta, glädje
och stora hemlighet.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Johanna Boholm Saarinen växte upp
i Kronoby, ”mitt i skogen”. Där lekte
hon med sina kaniner och hamstrar,
väntade på brev från sina otaliga brevvänner och knackade ner sagor på en
gammal skrivmaskin.
– Min första berättelse publicerades i
Kuriren när jag var fem. Efter det skrev
jag där flera gånger, ler hon.
Brevväxlandet var viktigt, inte bara
för att det var så roligt att öppna en tidning och se hur en massa brev trillade
ut ur vecken, utan också för att brevskrivandet gav henne en möjlighet att
förställa sig.
– När man skriver brev behöver man
inte skriva exakt som det är, exakt det
som händer, man kan också framställa sig på ett lite annat sätt. Och det gör
man.
Hon skrev dagbok, läste den unga,
finska poeten Saima Harmaja (Harmaja dog tidigt i tuberkulos) och utmanades att skriva mer och bättre tack vare en bra lärare i modersmål.
– Hon tog mitt skrivande på allvar.
Det tyckte jag jättemycket om, för det
kändes att jag fick handledning. Jag
tänker ofta att det var hon som var avgörande för mig, annars hade jag kanske slutat skriva i den åldern.

Något att lita på

Från skriftskolan framåt blev hon aktiv i församlingen.
– Det var min första kontakt med en
större gemenskap i omvärlden.
Hon växte upp i ett hem där det hörde till att be aftonbön på kvällen, men
där den kristna traditionen för övrigt
snarast levde kvar i form av skrock och
vanor.
– Som att bröd är heligt och därför
aldrig får ställas uppochner. Om jag ser
ett bröd felsvängt i hyllan i affären så
svänger jag på det. Även om jag vanli-
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Hittade smärtgränser

Nu, efteråt, tror hon att hon blev ledd
till Åland. Det var där hon träffade sin
man, det var där hon slog ner sina bopålar och hittade både sig själv och en
plats i världen. Hennes man Tony är från
Karleby, och det var ett sammanträffande att de möttes på bussbyrån i Mariehamn, sista dagen hon jobbade där.
– Jag tror ju att allt hänger ihop och
att det var meningen att jag skulle komma hit. Det kändes verkligen som att
det var nånting som förbereddes utan
att jag alls kunde påverka det.
Det första kreativa sammanhanget
där hon började känna sig som en del
av en gemenskap var kursen Litterärt
skapande i Åbo. När hon började där år
2008 var barnen små, det var det första sammanhang utanför hemmet hon
tillät sig att säga ja till.
I dag är hon författare med två böcker
bakom sig och arbetar med nytt skrivprojekt.
– Litterärt skapande var startskottet
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gen svänger på varorna så att koderna
är överst, så kan jag inte ställa ett bröd
så att det ligger fel. Och vi fick aldrig
vädra sängkläder på söndagen!
Hon gick med i församlingens verksamhet på grund av kompisarna och
gemenskapen – men också på grund
av det heliga, på grund av Gud.
– Jag hade svårare perioder då jag
märkte att tron var någonting jag kunde lita på, någonting som kunde hjälpa mig.
När hon skrivit studenten flyttade
hon till Åbo för att läsa franska, men
hon hade svårt att hitta sin plats.
– Det var ett enda sökande efter vem
jag var. Jag tyckte att jag var malplacerad var jag än rörde mig, jag hörde inte
hemma på något särskilt ställe.
Sedan flyttade hon till Åland.
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för mitt skrivande. Där blev jag handledd, där hittade jag smärtgränser att
gå över.

En fast punkt

I dag är skrivandet hennes huvudsyssla, men hon jobbar deltid som timanställd kyrkvaktmästare i Jomala församling – ungefär en helg i månaden
och lite utöver det.
Hon ställer fram nattvardskärl före
högmässan, ser till att det är rent och
snyggt, ringer i klockor, instruerar anhöriga om hur de där besvärliga banden ska placeras när kistan ska bäras
till graven efter en jordfästning. Numera känner hon till alla skrymslen i Jomala kyrka.
– Någon gång när jag dammsuger där
jämför jag med hur det är att dammsuga hemma. I vårt hus kan jag tänka
att oj, vad det blivit nött på tio år. Men
delar av kyrkan har stått där i nästan 800 år.
Allt mer ser hon på kyrkan som en
trygghet, en fast punkt i tillvaron.
– När jag sitter där på en begravning
upplever jag att det inte finns ett riktigt slut, det är aldrig slut. Allting fortsätter, även om vi tar avsked. Det heliga känns som något som är ständigt
närvarande i mitt liv.
Hon hade en ängslig läggning redan
som barn.
– Jag minns hur jag gick i lekis och
hela tiden oroade mig för att bli borttappad. Och en dag grät jag för att jag
var orolig för att mamma inte skulle
möta mig vid bussen följande dag. Alltså följande dag!
Med åren har tron blivit något som
är ständigt närvarande i vardagen, en
bot mot oron. När barnen går till skolan brukar hon stå vid fönstret och se
dem gå, och hon ber om välsignelse
över deras dag.
– Vi har inte varit svårt drabbade än,
vi har inte mist nära och kära. Och jag
som under hela min barndom sörjde
över att mina föräldrar var så gamla och
var rädd för att de skulle dö.
De har mist flera djur, så de har tränat på att ha sorg.
– Men när den dagen kommer hoppas jag att det känns bra för mina barn
att tänka att det finns något mer än det
här som vi ser och som vi kan ta på.
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Johanna Boholm Saarinen
känner att hon blivit ledd åt
rätt håll gällande alla stora
livsbeslut: kärlek, boplats
och jobb.

JOHANNA BOHOLM
SAARINEN
FÖRFATTARE. JOBBAR
DELTID SOM TIMANSTÄLLD
KYRKVAKTMÄSTARE.
GIFT MED TONY, HAR BARNEN EDIT, 14 OCH JOEL,
12 ÅR. TILL FAMILJEN HÖR
OCKSÅ TRE KATTER OCH
TVÅ KANINER.
PÅ FRITIDEN SYSSLAR
HON MED DJUR, 4H-VERKSAMHET, TRÄNING OCH
BÄRPLOCKNING.

Forskning om vaccinattityder får bidrag
Forskning. Ett forskningsprojekt som studerar attityder till vaccin beviljas ett
bidrag på 360 000 euro av
Finlands Akademi. Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi är en part i det tvärvetenskapliga projektet. Mikael Lindfelt som är professor i systematisk teologi
leder projektet med Anna
Soveri, forskardoktor i psykologi vid Åbo Universitet.

Forskarna vill förstå kunskapskritiken som fenomen, samt dess samband
med människosyn och livsåskådning.
– Det finns en allt större osäkerhet inför och kritik mot etablerade institutioner som läkemedelsindustrin och den medicinska kunskapsproduktionen.
Folk väljer i stället att bygga sina åsikter på egna er-

farenheter eller alternativa
kunskapskällor. Osäkerhet
till exempel kring det nationella vaccinprogrammet är
ett tydligt exempel på detta, säger Lindfelt.
Bidraget innebär att man
nu kan anställa fyra människor på heltid i projektet,
berättar Lindfelt till Svenska Yle.
– Pengarna från Finlands
Akademi betyder också ett

erkännande från den mest
prestigefyllda forskningsfinansiären, att detta är ett
projekt med hög kvalitet
och internationell bärkraft.
Ett mål med projektet är
också att sprida resultaten
på ett sätt som alla kan ta
del av och som är förståeliga även för icke-forskare,
till exempel genom nätsidor
och Twitter, skriver Svenska Yle.

Nykarleby väljer Pedersöre valde
val. Nykarleby församling
väljer kyrkoherde den 30
september.
Domkapitlet har förklarat
båda sökandena, församlingens kaplan Ulf Sundstén och tf kaplanen i Jakobstads svenska församling
Mia Anderssén-Löf behöriga. Sundsténs valprov hålls
den 9 september och Anderssén-Löfs den 16 september.

val. Församlingsrådet i Pedersöre har valt Henrik Östman, kantor i Jakobstads
svenska församling, till ny
kantor i församlingen.
Tjänsten hade lockat fyra
sökande av vilka två konstaterades vara behöriga.
I den slutna omröstningen fick Östman samtliga tio
röster.
Östman tillträder den 1
september.
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Nya aktörer gör radiogudstjänst
RADIOGUDSTJÄNSTER. 90-årig tradition
bryts när Yle utlokaliserar produktionen
av radiogudstjänster. Församlingarna
behöver nu satsa mer på planeringen.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD
Den 12 september 1926 sände Yle den första svenskspråkiga radiogudstjänsten från
Johanneskyrkan i Helsingfors. Varje år
sänds ett sextiotal gudstjänster från kristna kyrkor på olika håll i Svenskfinland.
– I över 90 år har Yle själva upplåtit
teknik och teknisk personal för att göra och sända gudstjänster varje söndag
och helgdag, säger Lucas Snellman, som
leder den svenska kommunikationsavdelningen vid Kyrkostyrelsen.
Nu blir det stora förändringar bakom kulisserna, när flera utomstående
produktionsbolag tar över den tekniska
biten. Enligt ett fyraårigt kontrakt som
kostar Yle 1,8 miljoner ska dessa producera totalt över 150 radiogudstjänster
årligen, med början från augusti.
För innehållet i gudstjänsterna svarar
fortsättningsvis anställda vid Kyrkostyrelsen och församlingarna; sändningstiderna ändras inte.

Lucas Snellman
framför Johanneskyrkan, därifrån
Rundradion
sände den första
svenskspråkiga
radiogudstjänsten
för över 90 år
sedan.

Ingen inbesparing

Förändringen har väckt reaktioner.
– Det finns de som har gjort gudstjänster länge och sett det som väldigt roligt att
göra dem. Eftersom det kommer in flera produktionsbolag vet vi inte ännu exakt vad deras och överhuvudtaget Svenska Yles roll blir i produktionen av radiogudstjänster, säger Snellman.
Enligt uppgift från Yle kommer ingen
personal att sägas upp.
En grundorsak är politiken kring Yle.
För ett par år sedan granskade en parlamentarisk arbetsgrupp Yles offentliga uppdrag och finansiering. I gruppens
framställning ingick att bolaget fram till
år 2022 bör öka andelen material som
köps in från utomstående producenter
med en tredjedel.
Någon ekonomisk inbesparing betyder det inte att utlokalisera radiogudstjänsterna, enligt Lucas Snellman. Iltalehti skriver att det snarare har väckt förundran bland anställda vid Yle, som anser att man kastar bort pengar.
Snellman konstaterar att det finns
mycket tyst kunskap om hur radiogudstjänsterna produceras som de nya aktörerna inte har.
– Församlingarna behöver nu sätta
mer tid på att planera innehållet och berätta vad som händer i gudstjänsten så att
de nya får chansen att göra ett bra jobb.
När de svenskspråkiga gudstjänsterna görs har det funnits en person på plats
som fungerat som en viktig kommunikativ länk mellan församlingen och den
tekniska personalen.
– Det är ofta en pensionär eller studerande som gör det för en liten slant. Den

här rollen blir nu ännu viktigare, när det
kommer in bolag som kanske inte så väl
känner till gudstjänsten, kyrkorna som
lokaler eller skillnaderna mellan de olika samfunden.
Alla produktionsbolag har garanterat
att det ska finnas teknisk personal som
kan svenska.

Åland undantag

Utlokaliseringen av produktionen gäller
endast på fastlandet. På Åland – därifrån det årligen sänds fem gudstjänster
– har Yle redan sedan tidigare ett avtal
med Ålands radio och tv.
Yle har ett lagstadgat uppdrag att tillhandahålla andaktsprogram. En grund-

tanke med radiogudstjänsterna har varit att ge möjlighet att fira gudstjänst för
dem som inte kan ta sig till kyrkan. Radiogudstjänsterna är fortfarande det
mest populära regelbundna inslaget på
Yle Radio 1 och under fjolåret hade de
svenskspråkiga gudstjänsterna cirka 25
000 lyssnare varje söndag.

INGRIPANDE MAATA NÄKYVISSÄ

Kvinnopräster
i festivalmässa
Det ordnas inga fler mäs�sor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan
kvinnliga präster.
Efter diskussion mellan
den nye ärkebiskopen
Tapio Luoma och arrangörerna Sley (finska Evange-

liföreningen) och lokalförsamlingarna har man bestämt att det inte längre
ordnas mässa i Åbohallen i
samband med festivalen.
I stället ordnas mässor i
lokalförsamlingarnas utrymmen, meddelar ärkestiftet på sin hemsida.
Luoma påminner om att
det bara finns en ämbets-

syn inom kyrkan och den
är inte bunden till kön.
Festivalen har kritiserats
då endast manliga präster
förrättat mässan.
– Det är bra att festivalen tjänar hela kyrkan.
Problemet har varit att
huvudarrangören Sley inte godkänner att kvinnliga
präster förrättar mässa.

I den evangelisk-lutherska
kyrkan ska alla präster
oavsett kön kunna tjäna
i gudstjänsterna, säger
Luoma och gläds över
att festivalen samlar så
många ungdomar kring det
kristna budskapet.
Kotimaa och Seurakuntalainen var först med nyheten.
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Ahmad är nu i helvetet Kabul
FLYKTINGAR. Ahmad,
en kristen afghan med
arbete, studieplats och
en dotter i Finland är nu i
Kabul. Livet är ett helvete
här, beskriver han.
TEXT: JOHAN SANDBERG
Efter nio års vistelse i Finland utvisades Ahmad som han kallas av sina vänner och flögs till Kabul för två
veckor sedan.
– Jag talade med honom kvällen
innan han utvisades. Då var han ännu i polisförvaret i Joutseno. Han anade då att utvisningen var nära förestående. När jag kontaktade honom
nästa dag var han redan i Kabul, säger Edward Holmberg, pastor i Filadelfiaförsamlingen i Närpes där Ahmad är medlem.
För Holmberg har Ahmad beskrivit
läget i Kabul som annorlunda, men
som ett helvete.
– De första dagarna strövade han
omkring på gatan och försökte hitta ett ställa ett vara på. Han försöker
hålla sig undan sin släkt eftersom de
vet att han konverterat till den kristna tron, säger han.
Några dagar efter att han anlände
till Kabul detonerade en bomb utanför hotellet där han bodde. Två personer omkom.
– Han vågade inte längre bo kvar
på hotellet utan bytte. Nu sitter han
mest på sitt hotellrum utan att veta
vad han ska göra. Han rör sig utomhus så lite som möjligt. Men förr eller
senare kommer pengarna att ta slut.
De sista dagarna i Joutseno upplevde Ahmad som kaotiska.
– Han hade svårt att tänka klart då
allt var så osäkert.
Eftersom Ahmad är medlem av Filadelfia har Holmberg fortsatt att hålla kontakt med honom.
– Det är svårt att hjälpa honom från
Finland. Vi kan bara erbjuda honom
halmstrån.
Holmberg har hört nämnas att det
finns 10 000 kristna i Afghanistan.
– Men de som är kristna ger sig inte till känna. För det handlar om liv
och död för dem.

Ahmad (t.v.) med några
av sina vänner i Filadelfia
i Närpes. Foto:Edward
Holmberg

”Nu sitter han mest
på sitt hotellrum utan
att veta vad han ska
göra.”
Edward Holmberg

Inga problem med myndigheterna

Det var tänkt att mellan sju och tio afghaner skulle utvisas samtidigt med
Ahmad. Slutligen var de fyra. En av
dem som inte steg på planet gick fri.
– Jag vet inte varför inte alla åkte med
som planerat, säger Holmberg. Jag har
hört om fall där myndigheterna i Afghanistan inte beviljat inresetillstånd.
Gruppen som utvisades har försökt
hålla ihop. En av dem greps av polisen
i Kabul när han filmade förödelsen efter bomben.
– Det är ändå inte de lokala myndigheterna som förorskar Ahmad bekymmer. Det gör klanerna och den sociala kontrollen i Afghanistan. Ahmad
sticker ut utseendemässigt genom att
han saknar skägg.
Ahmad, 26 år, är döpt till den kristna
tron och medlem av Filadelfia. Han har
varit gift med en finländsk kvinna som
han har en sexårig dotter med. Han talar flytande finska och i Finland hade
han både jobb och studieplats.
– Jag älskar Jesus och kontakten med

församlingen i Närpes är viktig för mig.
Där trivs jag, sa han till KP den 22 maj.
Polisen grep honom när han skulle
träffa sin dotter i Vasa.

Böteslapp fick stora konsekvenser

Det som slutligen gjorde att Ahmad
fick avslag på sina asylansökningar är
ett bötesstraff han fått för misshandel.
– Det är oproportionerligt hårt att
utvisa någon för ett bötesstraff, anser
Holmberg.
Det tycker också Ahmads jurist Emmi Wehka-aho som Yle talat med.
– Han har alla sina band i Finland:
arbete, studieplats, vänner, församling och en dotter. Han har inget i Afghanistan. En böteslapp har fått oproportionerliga konsekvenser, säger hon.
Hon anser också att barnets rättigheter inte beaktats tillräckligt. Domstolen
har bekräftat Ahmads rätt att få träffa sin dotter regelbundet. Nu har dotterns rätt att få träffa sin pappa tagits
ifrån henne då det är för farligt att resa till Afghanistan.
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NYTT FRÅN
DOMKAPITLET
VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller
stängt 2.7–29.7.2018.
Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling tf. kaplanen i Jakobstads svenska församling TD Mia Anderssén-Löf och kaplanen
i Nykarleby församling Ulf
Sundstén har förklarats
behöriga för tjänsten. På
valförslag vid besättandet
av kyrkoherdetjänsten har
i första förslagsrum uppförts kaplanen i Nykarleby församling Ulf Sundstén och i andra förslagsrum tf. kaplanen i Jakobstads svenska församling
Mia Anderssén-Löf. Valproven hålls 9.9 och 16.9.
Valet äger rum på Mikaelidagen 30.9.2018.
Kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling har
förklarats ledig att sökas
senast 3.8.2018 kl. 15.
Kyrkoherdetjänsten i
Brändö-Kumlinge församling har förklarats ledig att
sökas senast 3.8.2018 kl.
15. Språkkraven i finska
har slopats.
Samtliga sökande till
kyrkoherdetjänsterna
kallas till domkapitlet för
intervju 21.8.2018.
Komministern i Lomma församling i Svenska kyrkan, Jonas Gehlin
har berättigats att förvalta prästämbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland och sköta prästtjänst i Borgå stift. Pastor
Jonas Gehlin har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Johannes församling 15.8.201813.1.2019.
Distriktsprästen i SLEF,
Samuel Erikson har förordnats att sköta en kaplanstjänst i Vörå församling 1.8.2018-31.7.2019.
Beslut om förordnande
av sjukhusprästen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ann-Sofi Nylund
till en församlingspastorstjänst i Mariehamns församling har upphävts.
Förordnandet för församlingspastorn i Liljendals församling, Susanna Lönnqvist avbryts från
1.9.2018 på egen begäran.
Datum för domkapitlets
sammanträden med mera
under 2019 finns på domkapitlets hemsida.

RÄTTELSE VASA
Det blev fel belopp i
texten om Vasa i
senaste nummer. Vasa
svenska församlings
verksamhetsbudget i år
är 452 400 euro. Den
finska församlingen ska
spara 314 000 euro och
den svenska 208 500
euro 2019 och ytterligare 144 500 euro 2021.

6 LIV & TRO

KYRKPRESSEN ONSDAG 20.6.2018 • NR 25-26
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

NEPAL. Nepals kyrka växer så det knakar. Den
nyvalda regeringen ser med oro på detta, och
vill nu få utländska organisationer att lova att
deras arbete inte leder till konverteringar.

I Nepal använder de kristna sällan etiketter för sin kyrka. De flesta är varken pingstvänner, evangelikala eller katolska – de är kristna helt enkelt.

Hårda bud mot konv
TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN
Det är den första dagen på det nepalesiska nyåret 2075 och en gudstjänst pågår i Koinonia Patan Church i huvudstaden Kathmandu. Ett lovsångsband
leder musiken i Hillsong-stil, människor anländer i egen takt och snart är vi
hundratals människor i den stora salen.
Längst framme hänger ett stort kors
av bruna laminatskivor. Direkt efter att
vi läst upp trosbekännelsen visas församlingens mission på en stor skärm.
Orden läses i kör och handlar om att
församlingen ska berätta om Jesus åt
alla som inte ännu hört om honom.
Samma tema återkommer i predikan:
– Under det kommande året kan du
be för tio familjer som du vill berätta
om Jesus för. Om det inte räcker – be
då för tjugo, säger predikanten och visar upp sina tio fingrar som en påminnelse om dessa familjer.
På vägen ut möts vi av ett plakat i
trapphuset: ”Now entering the mission
field”. På nepalesiska låter det väldigt
vardagligt: ”nåja, gå nu ut och missionera”.

Hinduismen har särställning

Den nepalesiska kristenheten hör till
världens snabbast växande. Antalet
kristna varierar mellan 400 000 och 1,5
miljoner, beroende på vem som räknar.
Det är en stor ökning från 1950-talet,

då lagen ändrades så att det inte längre
var förbjudet att vara kristen.
Trots tillväxten är de kristna fortfarande i minoritet i ett land där över 80
procent av befolkningen är hinduer.
Ännu för elva år sedan var Nepal ett
hinduiskt kungarike.
– Efter inbördeskriget fick landet
2007 en temporär grundlag som utlyste landet till en sekulär stat. Utkastet till grundlagen garanterade religionsfrihet, men när den godkändes 2015
fick den i sista stund nya formuleringar, säger Juha Lind, regionchef för Finska Missionssällskapets arbete i Nepal
och Pakistan.
Enligt den nya grundlagen får man
utöva sin religion, så länge man inte stör
”urgamla religiösa praktiker”. Denna
formulering syftar på hinduismen.
– Men också andra religioner har ju
funnits här mycket länge, säger pastor
Mahendra Bhattarai.
Han jobbar för organisationen Christian Commitment to Building New Nepal, som försökt påverka utformandet
av den nya religionsfrihetslagen.
– Himalaya kallas ofta gudarnas hem.
Innan hinduismen etablerades här dyrkade människorna solen, vinden och
freden. Buddhismen föddes för 2500
år sedan i det som idag är södra Nepal.
Islam nådde området redan på
600-talet e.Kr och enligt Bhattarai var
hinduismen ordentligt etablerad här
först på 1100-talet – samtidigt som de

första kristna impulserna nådde landet
via handelsmän och munkar.
– Så kristendomen är inte så ny i Nepal! Visst är den en importerad religion, men än sen? Också hinduismen är
ju importerad hit från Indien.
Uppfattningen om kristendomen
som en västerländsk religion gör att
Nepals regering betraktar de kristnas
ökande antal med oro.
– Vårt folk är rädda för utländskt inflytande, trots att det är nepaleserna
själva som grundat och driver den nepalesiska kyrkan, säger Bhattarai.

Straffbart att konvertera

Enligt den nya kriminallagen från 2017
är det nu straffbart att verka så att en
annan person konverterar. Hinduer
får inte övergå till en annan religion.
– Enligt hinduiskt tänkande kan man
varken byta kast eller religion. Du hör
till den kast eller religion du föds till.
Därför kan ett byte bara ske genom reinkarnation, att du föds på nytt till en
annan position, säger Juha Lind.
Den nya lagen har sänkt tröskeln för
att mer eller mindre lättvindigt anklaga kristna för konverteringsförsök. Men
anklagelserna har än så länge inte hållit i rätten.
– Det går ju inte att konvertera någon! Det kan jag göra lika lite som jag
kan få riset att växa, säger Pratikala Chaudhary som konverterade från
hindu till kristen som 16-åring.

”Det går ju inte
att konvertera
någon! Det kan
jag göra lika lite
som jag kan få
riset att växa.”
Pratikala
Chaudhary

I dag är hela hennes familj kristen och
hon arbetar för utvecklingsorganisationen Samaritan Uplift Service (SUS).
– Vi hjälper fattiga byar att utvecklas,
bland annat genom utbildning, mikrolån och småföretag.
Arbetet är inte evangeliserande, men
utgår från den kristna tanken om kärlek till nästan och upprättelse för dem
som har det sämst ställt. SUS har utländsk finansiering, bland annat från
Finland.
Den här typen av organisationer kan
snart få en ny utmaning: I slutet av april
föreslog regeringen en ny nationell integritetspolicy. Enligt den ska alla som
jobbar i internationella organisationer
underteckna avtal om att arbetet varken direkt eller indirekt leder till att
nepaleser konverterar.
– Men om utvecklingsarbetet görs
som ett kristet tjänande av nästan, vilket är fallet för de flesta kristna organisationer i Nepal, hur kan de då lova
att ingen konverterar som en följd av
deras arbete? Det är ju bortom människans kontroll, säger Lind.

Framtidstro trots allt

Straffet för att ”såra de religiösas känslor” eller att ”konvertera någon” är upp
till fem års fängelse och böter på 50 000
rupier. Det är nästan 400 euro, en stor
summa för en nepales.
– Formuleringarna i grundlagen är
mycket problematiska. I värsta fall kan
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Renuka Shrestha
vill jobba med kristen
förkunnelse bland
hinduer – trots att
hon då riskerar att
bryta mot lagen.

Mahendra Bhattarai anklagas ibland
för att främja en
”köttätar-religion”,
och får höra att han
är pastor bara för
pengarnas skull.
– Som om det fanns
pengar att hämta i
detta, utbrister han.

verteringar
de leda till liknande tolkningar som av
Pakistans hädelselagar, säger Lind.
Pakistanska domstolar hanterar för
tillfället över 2000 fall som yrkar på
dödstraff på grund av hädelse.
Men än så länge verkar Nepals kristna ta läget med ro. Många är vana vid
de ännu hårdare tiderna på 80-talet då
flera kristna satt i fängelse för sin tro. De
nepalesiska kristna har en stark övertygelse om att den kristna tron kan hjälpa landet att komma på fötter.
Renuka Shrestha studerar teologi vid
Ebenezer Bible College i Kathmandu.
Hon blev kristen som barn.
– Det var inget lätt beslut. Efter att

Attacker mot
fem kyrkor i Nepal
NEPAL. Inom loppet av nio
dagar i maj utsattes fem kyrkor runtom Nepal för anlagda
bränder. Ingen dog i attackerna och gärningsmännen är
ännu okända.

Den femte attacken kom på kvällen den 13 maj då en bomb kastades
in genom ett fönster i Mahima Church i
Dhangadhi. Polisen misstänker en maoistgrupp för attacken, men lokala källor uppger att hotelser från en hinduextremistisk grupp har förekommit veckorna före attacken. Polisen undersöker attackerna.

TEXT: LIISA MENDELIN
FOTO: FELIX HUMAGAIN

Uppmaning till regeringen

Den första branden anlades den 5 maj
i den katolska kyrkan St Joseph i Kohalpur i västra Nepal. Enligt vittnen
bröt sig cirka tio oidentifierade män in
i kyrkan, hällde bensin över möblerna
och tände på. Ingen kom till skada, men
kyrkans insida totalförstördes. Bara de
yttre väggarna står kvar. Församlingen är nygrundad och består av endast
20 medlemmar.
– Att vanhelga en helig plats på det
här sättet är en direkt attack mot den
katolska kyrkan. Budskapet är att kristna inte är välkomna här, säger människorättsaktivisten Prakash Khadka till
Christian Solidarity Worldwide.
Attacken följdes av fyra liknande
dåd. Den 9 maj satte någon eld på Hebron Church, Panchthar i östra Nepal.
Byggnaden fick skador och möbler förstördes.
Följande dag hände samma sak i Emmanuel Church i Doti, västra Nepal.
När branden uppstod befann sig kyrkans pastor i sin bostad i bakre delen
av byggnaden och lyckades med hjälp
av polisen släcka elden. Dörrar, möbler och elledningar förstördes.
Den 11 maj antändes Emmanuel
Church i Kanchanpur. Ingen kom till
skada eftersom förövarna tände på kyrkan på natten. Kyrkan grundades för
två år sedan och församlingen har 65
medlemmar. Byggnaden led stora skador, bland annat portarna och fönstren förstördes.

De kristna kyrkorna i Nepal har också tidigare utsatts för anlagda bränder.
Den katolska Assumption Church i Lalitpur angreps både 2009 och 2017. Två
personer dog i bombattacken 2009, och
14 skadades. 2015 sprängdes två bomber i två olika kyrkor i det östra Jhapadistriktet. Ingen skadades.
– Vi är mycket oroade över den senaste vågen av attacker. De pekar på
en brant nedgång i nepalesiska kristnas möjligheter att utöva sin tro, säger
Mervyn Thomas, verkställande direktör för Christian Solidarity Worldwide,
som arbetar globalt för religionsfrihet.
– Vi uppmanar nu Nepals regering att, som ny medlem i FN:s råd för
mänskliga rättigheter, se till att gärningsmännen ställs inför rätta. Regeringen behöver hålla sina förpliktelser
att främja och skydda mänskliga rättigheter, inklusive religions- och trosfriheten.
En delegation från National Churches Fellowship of Nepal och National
Christian Society uppvaktade den 21
maj inrikesminister Ram Bahadur Thapa. De framförde sin oro över attackerna mot kyrkorna. Ministern underströk
att landet har religionsfrihet: man får
utöva sin religion men inte tvinga någon att konvertera. Enligt honom godkänner inte regeringen attackerna mot
kyrkorna och regeringen strävar efter
att skydda sina medborgare.
Källor: Christian Solidarity Worldwide och nepalchurch.com

min familj konverterade blev vi förskjutna av pappas familj och var tvungna att flytta till en annan ort.
I framtiden vill hon arbeta med förkunnelse bland hinduiska kvinnor och
barn.
Hur ska du jobba med kristen förkunnelse
utan att bryta mot lagen?
– Genom min livsstil. Min plan är att
bygga nära relationer, så att människorna blir som bröder och mostrar för
mig. Jag ska bjuda hem dem på te och
så småningom kan jag berätta om mitt
liv och om hur det formats av Jesus. Då
tror jag att de kommer att lyssna på mig.

RELIGIONSFRIHETEN HOTAD I NEPAL
• Nepal blev en sekulär stat 2007, efter 10 år av inbördeskrig. Före det var landet ett hinduiskt kungarike, där kungen dyrkades som en inkarnation av den
hinduiska guden Vishnu.
• Cirka 80 procent av befolkningen är hinduer.
• Cirka 1,5 miljoner är kristna av landets befolkning på nästan 29 miljoner. Ungefär 65 procent av dem är daliter (hör till den lägsta kasten).
• Den nya lagen om religionsfrihet avviker från den religionsfrihet som tryggas
av de mänskliga rättigheterna. Lagen skyddar inte rätten att välja och byta religion, inte heller avsaknad av religion. Lagen uttrycker också att handlingar som
går emot ”allmän anständighet och moral” är straffbara, vilket gör det möjligt
att begränsa de religösa praktiker som inte uppskattas av majoritetsreligionen.
Lagen begränsar rätten att berätta om sin religion.
Källor: Federation of National Christian Nepal, Forbes, the Guardian, NPR, World Christian Database,
Finska Missionssällskapet

Den katolska kyrkan St Joseph i Kohalpu efter den anlagda branden.
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Heliga texter?

Heliga texter läses med
eftertanke och kontemplation, som något som
konkret berör oss själva. Men vad
händer ifall vi
ägnar andra
texter samma slags eftertanke? Poesi och fiktion
strävar ju också efter att
berätta något om livet
som människa.
I boken Hungrigt hjärta. Om gudslängtan, livssmärta och Springsteen
utgår musikern och författaren Robert Eriksson
från personliga upplevelser och Bruce Springsteens musik. I 25 korta kapitel skriver Eriksson
om teman som längtan,
begär, ensamhet, nåd –
alla med avstamp i eller någon form av anknytning till en specifik låt av
The Boss. Ingredienserna
är ungefär desamma: en
referens till låten, en personlig reflektion kring temat och en tanke kopplad
till Bibeln eller Jesus liv.
Det här är en bok som
inte är tänkt att sträckläsas, man borde snarare reflektera över den
i lugn och ro. Några tankar jag speciellt fastnar
för är de som handlar om
vikten av att våga tvivla,
om det vackra i det vanliga och om hur motstridiga känslor samexisterar
inom oss.
Ifall Springsteen inte är
din smak finns det andra projekt med liknande strävan. I den engelskspråkiga podcasten
Harry Potter and the Sacred Text ställer sig tvåteologer frågan: Tänk om
vi läste våra favoritböcker
såsom heliga texter? Vanessa Zoltan och Casper
ter Kuile granskar Harry
Potter-böckerna kapitel
för kapitel genom utvalda teman: vänskap, rädsla, hopp, skuld.
Samtidigt som podden
inte uttalat fokuserar på
tro hämtar värdarna inspiration från olika religiösa traditioner och sätt att
studera Bibeln och andra
texter. Projektets tes är
att fiktion inte är ett redskap för att fly omvärlden
utan för att leva i den.
¶¶Emelie

Wikblad
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Han får barnen att som
FÖRÄNDRING. Nej tack, sa
de stora förlagen, så han
gav ut sin barnbok på eget
förlag. Sedan har den sålt i
över två och en halv miljoner
exemplar och får barn att
somna världen över. Nu är
han bokaktuell igen.
TEXT: ULRIKA HANSSON
FOTO: HENRIK MIETTINEN
Carl-Johan Forssén Ehrlin är beteendevetaren som säger att det är fullt möjligt
att skifta en känsla eller tanke.
– Vi är inte som en stor sten, vi är faktiskt något levande som kan förändras.
Förenklat kan man säga att hans metod går ut på att få det undermedvetna
att samarbeta med och stödja det medvetna. Det gäller att förändra sina negativa tankar och få det undermedvetna,
som bara vill skydda oss, att förstå att
det skyddar oss bäst när vi får vara det
vi vill vara.
– Det var ett enormt stort steg när jag
började få stöd i stället för mothugg när
jag tänkte tankar. När det medvetna och
undermedvetna vill samma sak, då är
det mycket lättare att komma någonvart.
Den här möjligheten till förändring är
något han överfört till barnens värld, inte minst med hjälp av sin nya bok Modiga Morris: en vecka upp och ner. Där tampas Morris med olika utmaningar som att
börja en ny förskola, att slå sig, spindelfobi, mörkerrädsla och mycket mer. Med
hjälp av olika tankelekar, som han får
hjälp med att anamma, lyckas han mota bort sina värsta rädslor och farhågor.
– Böckerna är en samling av alla erfarenheter och kunskaper jag har om kommunikation och förståelse för hur man
når fram till människor. Det handlar också om retorik, hur man ska formulera sig
för att fånga barnen, säger Forssén Ehrlin.
Böckerna ser han främst som verktyg.
– Jag ser mig inte som någon författare,
snarare som en människa med ett stort
hjärta som vill hjälpa andra. Jag kommer
nog aldrig att få något litteraturpris, säger han och skrattar.

Blev en succé

Forssén Ehrlin är mannen bakom boken Kaninen som så gärna ville somna. En
ovanlig bok, översatt till 46 språk, som
kommit att söva barn över hela världen.
Den har ett okonventionellt språk som
bland annat bygger på små kommandon till det undermedvetna för att uppnå avslappning.
– Det finns en anledning till att det tog
två och ett halvt år att skriva kaninboken. Jag övervägde vartenda ord, komma och hur man skulle betona.
Han hade inte hunnit få egna barn när

Tretton år men inte rädd
BOK
Älgflickan
Författare: Malin Klingenberg
Förlag: Schildts & Söderströms 2018
På vårfesten brukar rektorer
och lärare påminna barnen
om att de ska komma ihåg

Carl-Johan Forssén Ehrlin vill hjälpa andra. Något
litteraturpris tror han inte
att han håvar in.

att läsa på sommarlovet,
och när de säger det kan
man höra en kollektiv suck
dra genom rummet.
Men det är inte så farligt
att läsa. Är man exempelvis tolv och ska börja sjuan till hösten kan man läsa
Älgflickan, och då lovar jag
att läsandet inte innebär att
man behöver lida alls.
Älgflickan är Malin Klingenbergs första bok för äld-

”Och vi andra då,
som är lite mer
sansade, är det fel
på oss då?”

han fick bokidén. Den dök upp under
en biltur.
– Min mor satt och sov bredvid mig.
Plötsligt kom idén. Jag sa: Vakna, du måste skriva ner det här! Vi hittade en servett och en gammal pennstump och så
kom massor med information i huvudet på en gång.
Resan efter det blev lång, med en krävande skrivprocess, stora uppförsbackar och depression när han skulle försöka få boken att slå igenom.
– Jag visste att den skulle kunna hjälpa
barn att slappna av och somna. Och jag
var övertygad om att det var det här jag
ville, så jag jobbade väldigt hårt i många
år innan det hände något.
Sedan gick det snabbt.
– Jag gav några intervjuer i England ef-

re barn och tonåringar, och
hon klarar övergången med
glans, i själva verket så
väl att just den här genren
känns som hennes rätta.
Boken handlar om Johanna som börjar sjuan
och märker att bästa vännen Sandra övergett henne och i stället hänger efter
sjuans drottningar. Johanna
iakttar det som sker bakom en fasad av iskall oberördhet som vem som helst
som någonsin varit tretton
önskat kunna frammana.

tersom boken gått upp som etta på Amazon, vilket var historiskt eftersom ingen
egenutgivning gjort det. Dagen efter det
var det kaos i livet. Min fru fick stanna
hemma från jobbet och hjälpa mig för det
bara öste in tusentals mejl från hela världen. Jag gjorde intervjuer med världsmedia från morgon till kväll.
Sedan dess har han rest världen runt
och gett intervjuer, oftast i sällskap med
sin fru och sina två barn under skolåldern.
Bland läsarresponsen finns allt från innerliga tack till att boken är lika tråkig
som en telefonkatalog. Men han kommer speciellt ihåg en familj som gick från
fem timmar till åtta minuter i nattningstid tack vare kaninboken.
– Jag tycker det är jättehäftigt att jag
får vara ett verktyg och hjälpa till där.

Hennes lugn är en envishet,
en vägran att växa och förändras, men också en sorts
stillhet och trygghet i det
egna jaget som jag är glad
över att Malin Klingenberg
skrivit fram.
För det är Johanna som
bär upp den här boken,
hennes integritet (en som
stundvis gränsar till oförmåga eller enögdhet), hennes planer, hennes förmåga
att välja det som hon själv
vill och längtar efter. Hon är
egentligen en helt osanno-

lik trettonåring, men samtidigt är hon liksom iakttagarens utlevda alter ego
– den man skulle vara om
man i egenskap av den som
är utanför verkligen vågade
vara sig själv.
Jo, det handlar om älgar
och fester och romanser
också. Det blir hur spännande som helst. Men allra
mest handlar Älgflickan om
att våga det osannolika: rida på älgar och vara tretton
men inte vara rädd.
¶¶Sofia

TorvaldS
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na med sin bok

Sällskap när man uthärdar
BOK
Stygn – det går att laga
livet när allt gått sönder
Författare: Anne Lamott
Förlag: Libris 2018
Anne Lamotts färska bok
Stygn handlar om att ”det
går att laga livet när allt
gått sönder”. Det är en anspråksfull underrubrik, och
jag skulle hellre se att boken hette enbart Stygn (det
engelskspråkiga originalet heter Stitches), för det
är just våra valhänta försök
att lappa följderna av en katastrof som den här boken
handlar om.
Lamott är en populär
amerikansk författare som
skriver andliga böcker som
är kristna på ett så roligt och
ömt och tröstande sätt att
jag tror att de öppnar sig för
de flesta.
Hennes böcker är korta, för korta kan man tycka.
De är lätta att svälja, liksom en saftig bit persika glider de ner och sedan undrar man: var det allt? Efter
första läsningen konstaterade jag att det var trevligt
och gick snabbt, men vad
handlade boken om egentligen? Var den verkligen tröstande för den vars liv ”gått
sönder”?
Så jag läste den genast
på nytt och den här gången
föreställde jag mig hur det
skulle kännas att läsa den i
sorg och saknad, drabbad av
en svår sjukdom eller annan
motgång. Håller den för det?
Jag kom till att det är precis det den håller för. Sorg
och ångest föder okoncentration och dessutom ibland
en kritisk bitterhet som får
en att sopa undan alla goda råd, eller att gå in för dem
alltför enögt. Men Anne La-

Måste man vara positiv?

Forssén Ehrlin anser inte att hans metod
utgår från ett klassiskt: Tänk positivt!
– Jag tycker inte att det är något sånt
alls faktiskt, utan att man gör förändringar i tanke och känsla med några
coachtekniker. Man måste ju inte vara
positiv. Det har blivit en grej, att man
ska tänka positivt. Men jag är inte så
himla positiv som människa.
Men går inte saker lättare åt skogen om
vi inte är positiva?
– Gör det det då? Det är ju bara en känsla. Det kan vara stressigt att leva upp
till någon slags modern samhällsbild
där man måste vara så positiv jämt.
Han menar att det inom mental träning numera pratas mer om att man

ska vara realistisk och lite mer pessimistisk eftersom det gör att man blir
mer positivt överraskad när det går
bra.
– Jag vill vara noga med att poängtera
att jag vet inte vad som är rätt och fel i
detta. Men om man är för positiv kan
det bli att man tappar ödmjukhet och
målar upp bilder som inte stämmer
överens med verkligheten. Det finns
ju vissa personer som är väldigt energirika, karismatiska och glada, men
jag tror det kan vara mer personlighetsdrag. Och vi andra då, som är lite mer sansade, är det fel på oss då?

personliga utveckling, det är väl en
femton år nu. Vill man uppnå något
stort måste man först börja jobba med
sig själv. Det hade varit jättelätt för mig
att tappa fotfästet när det blev historiska framgångar, men jag är fortfarande mig själv. Jag sitter ju och tänker,
nu när jag är i Finland, på alla ogräs i
trädgården jag borde ta tag i.
Han växte upp i ett ”väldigt kristet
hem”, som han uttrycker det, och har
på vissa sätt gjort revolt mot det.
– Men nu börjar jag finna en annan
väg där jag upplever mig kunna finna
ett större andligt djup på ett nytt sätt.

Finns det tankemönster du varit tvungen
att bryta för egen del?
– Jag har jobbat jättemycket med min

Är Gud en del av den andligheten?
– Jag har inget namn på det. Det är det
jag håller på att utforska.

mott ger inte
så många råd,
snarare puffar,
förslag på riktningar, sällskap. För den
som har sorg
och ångest är
en kort bok
precis vad man orkar med.
Det korta och lätta verkar
lätt som ”ingenting”, som
en självhjälpsbok som inte
ens ger någon hjälp, bara lite distraktion i form av besök av en god vän. Men jag
tänker att det är precis den
där känslan av att någon går
in till dig och styr dig någonstans som du behöver när
allt är riktigt svart. Lamott
säger till exempel: se på den
där fågeln. Eller också påpekar hon hur viktigt det är att
vi omger oss med folk som
gör oss gott.
De där stygnen handlar
om att lappa trasiga saker,
stoppa strumpor och om att
ge upp kära klädesplagg när
de är så trasiga att de inte längre går att lappa. (Läs
detta som metafor för vad
som helst i ditt liv som måste lappas eller slängas.) Lamotts metaforer och anekdoter ger sällan upphov till
en känsla av att man drabbas av en stor insikt eller ett
viktigt och heligt ögonblick.
Hon är ingen ökenmoder,
snarare den som föreslår en
promenad på väg till den där
ökenmodern. Det blir kanske inte så mycket motion,
men efteråt känns det ändå
lite bättre.
Jag slår upp ett ställe på måfå, och det visar sig
handla om vad vi ska göra
när våra vänner genomgår
en stor sorg. ”Vi hjälper dem
att orka vara i tiden och
rummet när tiden och rummet inte går att uthärda.”
Just så!
¶¶Sofia

Torvalds

Anne Lamott är en amerikansk författare. Hon har gett en
populär Ted talk med tolv råd för hur du ska leva ditt liv.
FOTO: SAM LAMOTT

PÅ TVÄREN ULRIKA HANSSON

Hur ömhudad kan man bli?
Jag har på sistone ängsligt
funderat över hur blödig man
kan bli innan man spränger någon slags
vekhetsskala. För mig verkar det bara bli värre med
åren, speciellt efter att jag

blivit mamma; jag läser sällan deckare (absolut inte om
barn kommer till skada), ofta
hinner jag bara öppna dagstidningen innan jag är igång
och gråter över människor som far illa, dokumentärer
om krig och sjukdom tackar
jag förstås också nej till. Reklamsnuttar och barnpro-

gram kan också få mig att
tippa över gränsen. Då inser jag att jag borde gå och
lägga mig i tid. Också när jag
upplever att livet visar sin
storhet gråter jag en skvätt,
som när jag nyligen hörde två unga och begåvade
människor spela cello vidunderligt vackert. Sådan gråt är

ju betydligt trevligare än den
som kommer av elände.
Men hur mycket ska man
då få värja sig mot nöden?
Jag tänker mig att vi har ett
kollektivt ansvar att på ett
eller annat sätt ta del av
medmänniskors lidande. Jag
och en vän till mig, som lider av samma gråtmildhet

som jag, funderade över vilken slags hjälpverksamhet vi
hudlösa och lättgråtna kunde ägna oss åt. Vi var eniga
om att vi inledningsvis kunde
klara av att vara något slags
stödpersoner för exempelvis framgångsrika börshajar
med gikt.
Häromkvällen såg jag på

mina barn som satt i soffan och tittade på tecknad
film. Varm om hjärtat sa jag:
”Jag tycker så mycket om
er!” Treåringen svarade utan att ta blicken från rutan:
”Det är uppfattat.” Ibland är
ett osentimentalt svar det
absolut bästa du kan ge en
lättrörd medvandrare.
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KRYSSET JUNI
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

MAJKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Margita Norrgård, Vasa, Börje
Helsing, Vörå och Per-Olof Lindholm, Borgå.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Vi behöver din krysslösning senast onsdagen den 11
juli 2018, sänd till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13,
00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Junikrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!
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UR EVANGELIET
”Nej, han skall
heta Johannes.”

Läs mera i Luk. 1:57–66.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Johannes och sommarsolen

Johannes döparens dag är en av de få helgondagar
som överlevde reformationen och fortfarande firas
– antagligen för att den firas i samband med en av våra populäraste högtider: midsommaren. Och sommarsolståndets högtid har vi antagligen uppmärksammat länge innan kristendomen kom till Norden.
Johannes döparens dag firas just den här tiden på året eftersom han enligt Lukasevangeliet föddes sex månader före Jesus.

INSIDAN
BETRAKTELSEN ANN-MARI AUDAS-WILLMAN

”Ljufva sommar –
vackra toner vid
havet.”
Sommarkonsert i Nagu
kyrka sö 1.7 kl. 18.

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

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 45:8–12

Midsommartiden, en tid som vi kanske fantiserat och drömt om under mörker och
kyla. En tid då förhoppningar om mera
tid och ork kanske uppfylls och vi rent av
får umgås mera med våra nära och kära.
En tid för vila och återhämtning, en tid av
barmhärtighet.
Midsommar är i kyrkans liv den helg då
vi uppmärksammar Johannes Döparen,
han som kom för att bana väg för Herren
Kristus. Hans namn betyder ”Gud har förbarmat sig”. Johannes föräldrar, det gudfruktiga äldre paret, hade gett upp hoppet
om att få ett eget barn, därför kunde Zackarias inte genast tro ärkeängeln Gabriel då
han kom med bud om att Elisabet skulle
föda barn. Hans otro fick följder. Men också hans tro och hans trofasthet, den gång
då han trotsade konventionen om att barnet skulle uppkallas efter någon i släkten

och på skrivtavlan förkunnade att barnets
namn, precis som Elisabet sagt, skulle vara Johannes. Om det fanns ingen tvekan,
för så hade ängeln sagt.
Vår tro får följder, för oss själva och för andra. Förhoppningsvis föder vår tro också
tillit, förtröstan och barmhärtighet. Vi är
bara människor, och det är det vi ska vara.
Men vi behöver få omslutas av barmhärtighet, för i oss själva räcker vi inte till. Vi
är kallade att leva i gemenskap med varandra och ska också visa varandra barmhärtighet. Inte likgiltighet, men kärlek
och försonlighet – för att stöda varandra
på vandringen genom livet.
Genom vår barmhärtighet kan också någon av oss få peka på Kristus och därmed
få tjäna som vägröjare för Herren Kristus.
¶¶Ann-Mari Audas-Willman

Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf och
stolt och glad mormor.
Hennes tips: Utmaningen den här veckan är att
överraska någon för att göra den glad, någon som
inte kan vänta sig det.

vara mitt i

smÖr
ÖGat

Bland alla Smörögats
annonsörer under ett år lottar
vi dessutom ut ett gratis
Smöröga att använda under
följande år. Platsen är unik i
varje nummer, så först till kvarn
vinner!

-fÖrsamLinG
när er
har

Gäller endast församlings- och
kyrkligt relaterade annonser!

2 x 55 / pris 150 ¤

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Ann-Mari AudasWillman.

Gud har förbarmat sig

Platsen i högerkrysset ger
annonsören synlighet i hela
landet, fri utformning och
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive moms!

nåGot extra på GånG?

#bönetwitter
Helige Gud, omslut mig med din
barmhärtighet
och lär mig att
inte kräva mera
av mig själv än du
gör. Låt mig vila i
din kärlek.

FOTO: johan sandberg

Lust att

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 19:1–6
EVANGELIUM
Luk. 1:57–66
Midsommardagen, Johannes döparens dag.
Temat är ”Vägröjaren”.

PSALMFÖRSLAG
534: 1-4, 535,
925, 534: 5-8 (N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Midsommarstången –
eller majstången som
den kallas på många håll
i Europa – kom till Norden med tyska köpmän
på medeltiden. Att pynta sin omgivning med
löv vid festliga tillfällen är ändå en ännu äldre tradition. I slutet av
1600-talet började det
förekomma förbud mot
midsommarstänger eftersom de ansågs orsaka olämpligt beteende.
I Finland är midsommarstänger vanliga i
synnerhet på Åland och i
Åbolands skärgård.
Källor: Wikipedia,
hogtider.wordpress.com

Annonsera i Kyrkpressen!

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

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

KALENDERN
21.6–5.7
ÅBOLANDS PROSTERI
¶¶ VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Lö 23.6 kl. 10: Midsommardagens
friluftsgudstjänst vid Fredriksstugan, Heikkilä, Ollila.
Sö 24.6 kl. 10: Högmässa i Pargas
kyrka, Lagerroos, Ollila.
On 27.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Lagerroos, Holmström.
Sö 1.7 kl. 12: Högmässa i Pargas
kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
Må 2.7 kl. 13: Andakt i Björkebo
servicehus, Holmström.
Ti 3.7 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Holmström.
On 4.7 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Lehtonen.
Fr 6.7 kl. 13: Andakt i Seniorstugan,
Lehtonen.
- kl 18: Sommarkonsert i kyrkan,
”Ljufva sommar – vackra toner
vid havet”. Theresa Laurikka, sopran, Anna Kulmala, piano, Sauli
Kulmala, altviolin. Fritt inträde,
programblad 10€.
Nagu kapellförsamling:
Lö 23.6 kl. 11: Högmässa i Nagu
kyrka, Granström, Heikkilä.
Sö 24.6 kl. 13: Finskspråkig gudstjänst på Själö, Granström, Martin
Granström, Eeva Granström.
On 27.6 kl.15-16.30: Sommarkaffe
vid Vita huset ovanför församlingshemmet.
Fre 29.6 kl. 19: Konsert i kyrkan
med jazzkvartetten WANV, Josefiina Vannasluoma, sång. Konstmusik och improvisation. Fritt inträde.
Sö 1.7 kl 14: Sommargudstjänst på
Nötö, Killström, Granlund.
- kl 18: Sommarkonsert i kyrkan,
”Ljufva sommar – vackra toner
vid havet”. Theresa Laurikka, sopran, Anna Kulmala, piano, Sauli
Kulmala, altviolin. Fritt inträde,
programblad 10€.
On 4.7 kl.16-17.30: Gospel Riders
uppträder i Nagu gästhamn.
On-Lö 4-7.7: Nagu kammarmusikdagar i Nagu kyrka och Själö kyrka.
Korpo kapellförsamling:
Lö 23.6 kl. 16: Friluftsgudstjänst vid
Hembygdsmuseum, Killström.
Sö 1.7 kl. 11: Gudstjänst i Aspö kapell, Killström, Granlund.
- kl. 14: Sommargudstjänst i Nötö,
Killström, Granlund.
- kl. 18: Sommargudstjänst i St
Mikaelskapellet, Korpo kyrka
Fr 6.7 kl. 19: Konsert i kyrkan med
jazzkvartetten WANV, Josefiina
Vannasluoma, sång. Konstmusik
och improvisation. Fritt inträde.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 23.6 kl. 11: Finskspråkig gudstjänst i Houtskär kyrka, Heikkilä,
Heikkilä.
Sö 24.6 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
On 27.6 kl. 14: Onsdagsträffen på
Fridhem.
Sö 1.7 kl. 18: Gudstjänst i Houtskär
kyrka, Williams, Lehtonen.
Ti 3.7 Gospel Riders, kristna motorcyklister, besöker Houtskär:
- kl. 15: Samling på torget i Näsby
- kl. 19: Förbönskväll med sång

och musik i Houtskär kyrka
Iniö kapellförsamling:
Lö 23.6 kl. 13: Gudstjänst i Iniö
kyrka, Vuola.
Sö 24.6 kl. 13: Guddstjänst med
nattvard i Aftonro, Vuola.
Sö 1.7 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Vuola.
¶¶ ÅBO
lö 23.6 kl 14: Gudstjänst, Kustö
kyrka. Mullo, Lempa. Kyrkkaffe på
kyrkbacken. Kyrkskjuts: Om du vill
erbjuda kyrkskjuts eller behöver
skjuts, anmäl dig senast 21.6 till
Johan Mullo 040-341 74 65
sö 24.6 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Mullo, Lempa
ons 27.6 kl 13-15: Sommarcafé,
Aurelia
to 28.6 kl 13: Bibelstudiegrupp,
Aurelia
sö 1.7 kl 12: Högmässa i medeltidsanda, Domkyrkan. Lidén, Lempa
ons 4.7 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelia. Familjen Tikum är på besök

ÅLANDS PROSTERI
¶¶ HAMMARLAND
Midsommardagen 23.6:
Gemensam gudstjänst i Eckerö
kyrka kl. 12. Ingemar Johansson
och Johanna Evenson
Friluftsgudstjänst: vid Postadsjön
24.6 kl. 13. Stälpvägen Ta med egen
stol och kaffekorg. Vid regn inne
hos Gunvor Blomqvist. Ingemar
Johansson och Johanna Evenson
Apostladagen 1.7: Högmässa kl. 12
Ingemar Johansson och Carl Micael
Dan
¶¶ JOMALA
Lö 23.06 kl.11.00: Högmässa S Äng,
E-H Hansen, A Karlsson, Nordisk
kör från Norge
Sö 24.06 kl.13.00: Friluftsgudstjänst
på Gregersö S Äng, E-H Hansen, A
Karlsson, Nordisk kör från Norge,
Siv Ekström fiol
To 28.06 kl.14.00: Allsångscafé i
Café Allé Olofsgården E-H Hansen
Sö 01.07 kl.11.00: Högmässa P Blumenthal, M Backman, A Karlsson
To 05.07 kl.14.00: Musikcafé i Café
Allé Olofsgården F Erlandsson
¶¶ MARIEHAMN
LÖ 23.06 kl. 13.00: Friluftsmässa på
Kobba Klintar.
SÖ 24.06 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
ON 27.06 kl. 12.00: Bach vid lunchtid i S:t Görans kyrka. Arr. ÅOF.
FR 29.06 kl. 12.00: Orgelduett i S:t
Görans kyrka. Arr: AOF.
FR 29.06 kl. 12.00: Shanty musikal
i S:t Görans kyrka. Arr. Baltic shanty
festival.
SÖ 01.07 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 05.07 kl. 20.00: Konsert i S:t
Görans kyrka, Johanna Grüssner
med flera.
FR 06.07 kl. 20.00: Konsert i S:t
Görans kyrka, Johanna Grüssner
med flera.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 01819500.
¶¶ SUND-VÅRDÖ
Midsommardagen 23.6. Kl. 14:
Friluftsgudstjänst på Stormskärs
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Andrum kl. 6.54 VEGA

Aftonandakt kl. 19.15 VEGA

Gudstjänst kl. 13.03 VEGA

(med repris 9.10)
To 21.6 Anette Nyman, Pedersöre Fre 22.6 Helena Salenius, Helsingfors Sö 24.6 9.03 Ett ord om helgen Må 25.6
Malena Björkgren, Åbo Ti 26.6 Tua Sandell, Istanbul Ons
27.6 Björn Wallén, Ingå To 28.6 Birgitta Sandås, Vörå (repris från 19.6.2014) Fre 29.6 Helena Salenius, Helsingfors Sö 1.7 9.03 Ett ord om helgen Må 2.7 Katarina Gäddnäs, Finström Ti 3.7 Tua Sandell, Istanbul Ons 4.7 Malena
Björkgren, Åbo To 5.7 Janette Lagerroos berättar för Hedvig Långbacka om Nagu gråstenskyrka.

To 21.6 Rasmus F. Forsman, Borgå Fre 22.6 Sissel LundStenbäck, Esbo Sö 24.6 Var barmhärtiga. Textläsare: Anna
Edgren och Mona Syrjälä. Må 25.6 Samuel Erikson, Åbo
Ti 26.6 Kirsti Reponen, Helsingfors Ons 27.6 Boris Salo, Jakobstad To 28.6 Lennart Koskinen, Visby (repris från
2.10.2006) Fre 29.6 Sissel Lund-Stenbäck, Esbo Sö 1.7 I
Herrens tjänst. Textläsare: Maria Boström och Lucas Boström. Må 2.7 Heidi Jäntti, Sibbo Ti 3.7 Catarina Olin, Sundom Ons 4.7 Boris Salo, Jakobstad To 5.7 Lennart Koskinen, Visby (repris från 3.10.2006).

Lö 23.6 Gudstjänst - Vägen ut i det okända. En mässa byggd
på musik ur musikalen Kristina från Duvemåla. I mässan
möts tankar om nutidens flyktingar och dåtidens emigranter
från Sverige. Mässan spelades in i Växjö domkyrka 2016.
Sö 24.6. Gudstjänst från Förbundet Kyrkans Ungdoms
sommardagar i Jakobstad. Predikant: Agne Nordlander.
Sö 1.7. Gudstjänst från Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest i Terjärv. Mötesledare: Maria och Andreas Sundstedt. Tal: Torsten Sandell. Organist: Ronny Borgmästars. Körer: Forna ungdomskören och Ungdomskören Evangelicum.

värdshus, OL, KE, musikinslag.
24.6. Kl 11: Högmässa med konfirmation i Vårdö kyrka OL,KE,
musikinslag.
27.6. Kl 20: Orgelkonsert i s Sunds
kyrka Erik Boström, Stockholm
Sö 1.7. Kl 11: Sunds kyrka Högmässa med konfirmation OL, KE,KJ

NÄRPES PROSTERI
¶¶ KORSNÄS
Lö 23.6. kl 11: Midsommardagens
gudstjänst, Johan Eklöf, Benita
Lidman
Sö 24.6. kl 11: Gudstjänst, Johan
Eklöf, Benita Lidman
Sö 1.7. kl. 11: Högmässa, Johan
Eklöf, Kjell Lolax
Ons 4.7. kl 19: Sommarsamling i
Strandhyddan, Samuel Eriksson
¶¶ KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖ 23.6 Midsommardagen
kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrka,
Norrback, Martikainen, sångkvartetten. Efteråt serv. för jubilerande
50-års konfirmanderna i Kantilena
kl 12: Gudstjänst i Kstads kyrka,
Engström, R Bergqvist
kl 18: Gudstjänst i Sideby kyrka,
Engström, Martikainen
SÖ 24.6 kl 12: Högmässa i Kstads
kyrka, Norrback, Martikainen
SÖ 24.6 kl 18: Gudstjänst i Skaftung
bykyrka, Engström, Martikainen
SÖ 1.7 kl 10: Gudstjänst i Lfjärds
kyrka, Engström, Martikainen
SÖ 1.7 kl 12: Gudstjänst i UE kyrka,
Engström, Martikainen
¶¶ NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Fr 22.6 kl 19: Midsommarvaka på
Fridskär, Brita o Olof Jern, Leif Erikson, Gerbykvartetten.
Lö 23.6 kl 11: Obs tiden! Högmässa
med konfirmation Sundqvist,
S.Lindén.
Sö 24.6 kl 12: Högmässa Ingvesgård, S.Lindén. Efteråt 50-års konfirmandträff i församlingshemmet.
Sö 1.7 kl 12: Gudstjänst Jakobsson,
Rosengård.
Övermark
Sö 24.6 kl 10: Högmässa Jakobsson, G.Lindén. Efteråt 50-års konfirmandträff i församlingshemmet.
Sö 1.7 kl 10: Gudstjänst Jakobsson,
Rosengård.
Pörtom
Lö 23.6 kl 14: Högmässa med
konfirmation Sundqvist, G.Lindén,
Pörtomkören.
Sö 24.6 kl 14: Samling på kyrktorpet, Sundqvist.
Sö 1.7 kl 18: Gudstjänst Sundqvist,
Rosengård.

KORSHOLMS PROSTERI
¶¶ BERGÖ
Lö 23.6 kl. 14: Högmässa på midsommardagen, Björklund, Brunell.
Sö 24.6 kl. 14: Gudstjänst, Björklund, Brunell.
Sö 1.7 kl. 14: Högmässa, Björklund, Brunell. 50-års konfirmanderna är särskilt inbjudna.
To 5.7 kl. 19: Konsert i kyrkan,
Brunell, Björklund.
Församlingspastor Cay-Håkan
Englund har semester 18.6.17.7. Vikarie är kyrkoherde Mats
Björklund.
¶¶ KORSHOLM
Ons 20.6:
kl 18 Sommarallsång: i Smedsby
församlingsgård, servering. G Särs
och Westerlund.
Lö 23.6:

kl 11 Midsommargudstjänst: i kyrkan, R Vesterlund och NordqvistKällström.
Sö 24.6:
kl 13 Midsommarhögmässa: i
Smedsby församlingsgård, R Vesterlund och Nordqvist-Källström.
Sö 1.7:
kl 11 Högmässa: i kyrkan, Bergström-Solborg och NordqvistKällström.
kl 19 Sommarallsång: i Toby
byagård, servering. BergströmSolborg och Nordqvist-Källström.
¶¶ KVEVLAX
Lö 23.6 kl. 10: Midsommarhögmässa, Kontunen, Lithén.
Sö 24.6 kl. 18: Gudstjänst, Kontunen, Lithén.
Må 25.6 kl. 19: Bön för bygden i
krubban.
Sö 1.7 kl. 18: Cafégudstjänst invid klockstapeln (vid regn inne i
kyrkan). Medv. Bluegrassgospel
Homeward Bound, Kontunen, Andrén m.fl. Servering.
¶¶ MALAX
LÖ 23.6 kl. 10: Midsommardagen.
Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Lax
SÖ 24.6 kl. 13: Friluftsgudstjänst
vid Knösgården. Kyrkkaffe.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
SÖ 1.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Lax.
ON 11.7 kl. 19: Missionskväll med
fam. Tikum vid Strandhyddan i
Molpe. Taxi startar kl 18.15 från FH
via KH kl 18.20 vidare till Strandhyddan. Anmäl till kansliet, 050462 9575 senast 10.7 kl 13.
¶¶ PETALAX
Barockafton: to 21.6 kl. 19 i kyrkan, konsert med Erika Nygård
och Niels Burgmann.
Midsommardagens högmässa: lö
23.6 kl. 11. Björklund, Brunell.
Gudstjänst: sö 24.6 kl. 11. Björklund, Brunell.
Högmässa: sö 1.7 kl. 11. Björklund,
Brunell.
Sommarsamling vid Vägvik: on
4.7 kl. 19. Björklund, Brunell. Taxi.
¶¶ REPLOT
Lö 23.06. kl. 10: Gudstjänst i Replot. Ann-Mari Audas-Willman,
Heidi Lång.
Sö 24.06. kl. 18: Gudstjänst i
Björkö. Ann-Mari Audas-Willman,
Heidi Lång.
Ons 27.06. kl. 18: Andrum i Replot
försh.
Sö 01.07. kl. 10: Gudstjänst i Replot. Kaski, Sten.
Sö 01.07. kl. 12.30: Högmässa i
Replot. Kaski, Sten.
¶¶ SOLF
Kvällsgudstjänst: midsommardagen (23.6) kl 18, Ann-Mari AudasWillman, Heidi Lång.
Gudstjänst: på Kronvik lägergård
söndag 24.6. kl. 14. Audas-Willman, Lång. Kyrkkaffe. Gratis buss
går från Församlingshemmet i Solf
kl 13.30. Bussen tillbaka ca kl 16.
Högmässa: 1.7. kl 11, Emilia Kontunen, Heidi Lång.
Sommarsångkväll: på Kronvik
lägergård torsd 5.7. kl. 18. Knytkalas. Kaffe o saft finns. Arrangeras i
samarbete med Kyrkans Ungdom
i Solf-Sundom r.f.
¶¶ VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Aftonmusik: ons 20.6 kl 19.30.
Katariina Korkman, sång, Christine
Bengtsson-Lumio, piano. Fritt
inträde.
Gudstjänst: midsommardagen lö

23.6 kl 13 Lundström, Andersson.
Högmässa: sö 24.6 kl 13 Brunell,
Andersson.
Aftonmusik: ons 27.6 kl 19.30. Pauliina Hyry, orgel. Fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 1.7 kl 13
Brunell, Jern, Böckelman, Vidjeskog.
Stenarna berättar-rundvandring
på gravgården: ti 3.7 kl 18. Samling
vid Gamla begravningsplatsens port
mot centrum. Kaffe i kapellet.
Aftonmusik: ons 4.7 kl 19.30. Satu
Hiisvirta, flöjt, Veikko Siponkoski,
gitarr. Fritt inträde.
SUNDOM KYRKA
Utomhusgudstjänst: sö 1.7 kl 18 vid
prästgården. Brunell, Vidjeskog.

PEDERSÖRE PROSTERI
¶¶ ESSE
Lö 23.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Björk, Ravall, Birgitta Flinck med
sångare, textläsare Paula Ahlvik,
kyrkvärdar Slätkulla-Fors-Gers.
Sö 24.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Ahlvik, Gunell, textläsare Viveca
Björk, kyrkvärdar Ytteresse nedre.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
Fr 29.6 kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Sö 1.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i
kyrkan, Björk, Ravall m.fl, kyrkvärdar Överesse.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.
¶¶ JAKOBSTAD
FR 22.6 kl. 17.30: Plättstekning och
hoppborg för barn på Pörkenäs
lägergård.
FR 22.6 kl. 19.00: Midsommarvaka
på Pörkenäs lägergård. Se särskild
annons.
FR 22.6 kl. 22.00: Nattvardsmässa
”Människa kom fram” på Pörkenäs
lägergård, Hans Häggblom.
LÖ 23.6 kl. 12.00: Gudstjänst i
Jakobstads kyrka, Helena Smeds,
Borgmästars.
SÖ 24.6 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.
SÖ 24.6 kl. 18.00: Mässa i Jakobstads kyrka, Anderssén-Löf, Borgmästars.
MÅ 25.6 kl. 17.00: Tehuset, en
multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, i Församlingscentrets
ungd.utr., Sandström.
MÅ 25.6 kl. 18.00: Gospel Riders
med Simon Ådahl på torget i Jakobstad. Bullaligan.
TI 26.6 kl. 11.00: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TI 26.6 kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Församlingscentret. Tema: Israel 70 år,
Heidi Sundström.
ON 27.6 kl. 19.00: Öppen sommarbibelskola i Jakobstads kyrka.
”Guds dynamit!” Apostlagärningarna, Salo.
FR 29.6 kl. 19.00: In da house i
Församlingscentrets ungd.utr.,
Wikblad.
SÖ 1.7 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Salo, Wester.
SÖ 1.7 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.
MÅ 2.7 kl. 17.00: Tehuset, en multikulturell mötesplats för kvinnor
och barn, i Församlingscentrets
ungd.utr.
TI 3.7 kl. 11.00: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TI 3.7 kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Församlingscentret. Önskesånger med
Lisen Borgmästars och andakt JanErik Nyman.
ON 4.7 kl. 19.00: Öppen sommarbibelskola i Jakobstads kyrka. ”Guds
dynamit!” Apostlagärningarna, Salo.
TO 5.7 kl. 19.00: Sommargudstjänst
vid Runebergs stuga, Björk, Wester.

¶¶ KRONOBY
Mässa: lö 23.6 kl 10.00 i kyrkan.
Pred. ärkebiskop em. John Vikström, lit. Krokfors, Ellfolk-Lasen
Friluftsgudstjänst: sö 24.6 kl 12.00
vid Sommarhemmet, Krokfors,
Ellfolk-Lasen, Slotte - Bäck – Storå
läslag. Gemensam med Nedervetil
förs. Kyrkkaffe
De äldres kyrkdag: to 28.6 kl 13.00
i kyrkan. Krokfors, Ellfolk-Lasen
Maria
Kvinnogruppen: to 28.6 kl 18.30
vid Sommarhemmet. Gäst: Camilla
Skrifvars-Koskinen
Ungdomssamling vid Sommarhemmet: lö 30.6 kl 19.30.
Mässa: sö 1.7 kl 10.00 kyrkan. Krokfors, Ellfolk-Lasen, Bråtö läslag
Completorium: må 2.7 kl 21.00 i
Påras kapell
Hospitalspredikan: on 4.7 kl 19.00
Hospitalskyrkan. Wallis, EllfolkLasen.
Gravstenar: Man kan få hjälp med
lutande gravstenar mot en ersättning på 50€. Kontakta vaktmästarn
inom juli 0408686927
¶¶ LARSMO
To 21.6 kl 14 Nattvard: vid Sandlunden. Sjöblom, Wiklund
Fre 22.6. kl. 20 Ungdomarnas midsommarvaka: vid prästgården
Lö 23.6 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Enkvist. Kyrkvärd: Vikarholmen
Sö 24.6 kl. 18 Kvällshögmässa:
sommarteolog Benjamin Häggblom, Sjöblom, Vidjeskog. Sång:
Evelina Sundvik. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Storströmmen
25-27.6 Juniorläger: vid prästgården
28-29.6 Miniorläger: vid prästgården
Fre 29.6 kl. 20 Öppet hus för ungdomar: vid prästgården
Sö 1.7 kl. 12 (Obs tiden!) Gudstjänst
vid Equitytorget: i samband med
COOLhelgen. Sjöblom, Wiklund.
KU:s blåsorkester. Kyrkvärd: Risöhäll. Sopplunch till förmån för
diakonidirektionen
To 5.7 kl. 13-15 Sommarcafé: i Holm
bönehus
¶¶ NEDERVETIL
Midsommardagens kvällsgudstjänst: 23.6 kl 18.00 i kyrkan, Timo
Saitajoki, Julia Hansson
Friluftsgudstjänst: sö 24.6 kl 12.00
vid Sommarhemmet i Kronoby,
Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén (gemensam med Kronoby förs)
Andakt i Terjärv Vårdcenter: to 28.6
kl 14.15. Dalhem.
Tvåspråkig friluftsgudstjänst: sö 1.7
kl 14.00 hos Carola Back-Salo och
Lars Back, Julia Hansson
Nattvardsandakt i Sandbacka
Vårdcenter: to 5.7 kl 14.00 Wallis
¶¶ NYKARLEBY
CENTRUM
Fredagar kl. 9: bön i kyrkan
Lö 23.6 kl 18 Kvällsgudstjänst:
kyrkan, Sandvik, Ringwall
Sö 24.6 kl 18 Gudstjänst: i parken
vid Kuddnäs, Sandvik, Hellman,
dubbelkvartett. Vid regn hålls
gudstjänsten i kyrkan.
On 27.6 kl 18.30 Bibelsits: sommarsamling vid Klippan, Andra
sjön, Knytkalas, Sandvik.
Sö 1.7 kl 10 Högmässa: kyrkan,
Sandvik Ringwall, sång AnnLouise Granbacka, 50 års-konfirmander deltar.
MUNSALA
Sö 22.6 kl 19 Midsommarvaka:
Klippan, Monäs, Sinisalo, Norrback, Andtfolk, arr. SLEF
Lö 23.6 kl 12 Högmässa: kyrkan,
50 års konfirmationsjubileum.
Sundstén, Näs, kyrkokören. Efteråt fest i fh.

Sö 24.6 kl 13 Friluftsgudstjänst:
Hällan i Monå, Sundstén, Näs,
kyrkokören. Vid regn hålls gudstjänsten i byagården.
Ti 26.6 kl 19 Musik i sommarkvällen: Pensala bönehus, Kristian
Nyman, sång av ungdomar
Sö 1.7 kl 12 Högmässa: kyrkan,
Sundstén, Lönnqvist
JEPPO
Sö 23.6 kl 12 Gudstjänst: kyrkan
Sandvik, Hellman
Sö 1.7 kl 10 Högmässa: kyrkan,
Sundstén, Lönnqvist
¶¶ PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 22.6 från kl 17: Midsommarvaka
kl 19, Pörkenäs lägergård
Fr 22.6 kl 22: Människa kom fram
– mässa, Pörkenäs lägergård,
Häggblom
Lö 23.6 kl 10: Högmässa med
nattvard i kyrkan, Häggblom, Sten,
textläsare Anders Salo, dörrvärdar
Lövö
Lö 23.6 från kl 17.30: Midsommarfestival, Pörkenäs lägergård, program se www.kyrkansungdom.nu
Sö 24.6: Ingen gudstjänst i kyrkan,
istället kl 11 i Forsby bykyrka
Sö 24.6 kl 11: Sommargudstjänst i
Forsby bykyrka, Häggblom, Sten
Sö 24.6 kl 18: Sammankomst i
Kyrkostrands församlingshem
To 28.6 kl 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
Fr 29.6 kl 14: Andakt i Hedbo seniorboende
Fr 29.6 kl 20: Ungdomssamling
Night Café i Hällsand sommarhem,
Dennis & Mi
Sö 1.7 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Häggblom, Pandey, sång Katrine
Gädda, textläsare Markus Nylund,
dörrvärdar Lepplax
Sö 1.7 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs
Sö 1.7 kl 20: Jakobs orgeldagar XVII
i kyrkan, Marcussen-orgeln 30 år,
Francesca Ajossa, orgelkonsert
(Italien), andakt Häggblom
¶¶ PURMO
Lö 23.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Björk, Johansson.
Sö 24.6 kl. 19: Kvällsgudstjänst i
Emaus bönehus, Ahlvik, Johansson.
Sö 1.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Portin, Johansson.
To 5.7 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Ahlvik, Johansson.
Drängstugans månadsmöte är flyttat till 10.7.
¶¶ TERJÄRV
ON 20.6 kl 18: Strängbandsövning i
förs.h inför SLEF:s årsfest. Nya och
gamla sångare välkomna med!
TO 21.6 kl 14: Mässa för äldre, khden, kantorn, diakonen.
FR 22.6 midsommarafton kl 19:
Midsommarvaka i Småbönders, tal
och sång Samuel Eriksson; Strängband; Jan Wistbacka, saxofon.
Servering och lotteri.
Midsommardagen LÖ 23.6.kl 10:
Gudstjänst, khden, Karl-Samuel
Saitajoki, kantorn.
SÖ 24.6 kl 12: Friluftsgudstjänst
vid Grundors kvarn, khden, KarlSamuel Saitajoki, kantorn, Gospel
Riders; Stig Dahlvik, trumpet.
ON 27.6 kl 16: Talko inför SLEF:s
årsfest i Terjärv vid förs.h.. Välkomna!
SLEFs årsfest ”Ett ord att lita på”:
i Terjärv 28.6-1.7, här följer ett litet
plock ur programmet. Förutom
detta hålls även seminarier, bibelstudier, m.m. Se annonsering i
Kyrkpressen och Sändebudet eller
SLEF:s hemsida www.slef.fi.
TO 28.6:

- kl 19: Inledningsfest i kyrkan,
khden, Daniel Djupsjöbacka och
Jimmy Österbacka, Terjärv strängband och Alexandra Lumme.
- kl 21: Kvällsmässa i kyrkan, lit.
Leif Erikson, kvartettsång.
FR 29.6:
- kl 19: Missionskväll i kyrkan. Programvärdar, Simon Jern & Samuel
Klemets.
- kl 21.45: Skymningsmusik i kyrkan. Lutherkvintetten m.fl.
LÖ 30.6:
- klo 14.15: Suomenkielinen
hartaushetki srk.kodilla. Teol.tohtori Jouko Heikkinen, Halsua.
- kl 19: Festkväll i kyrkan. Radio
Vega sänder en del av festkvällen
som radiogudstänst sö 1.7 kl 13.
- kl 22: Bluegrass Gospel Night
vid Hembygdsgården, Homeward
Bound, grillning m.m
SÖ 1.7:
- kl 10: Högmässa, Ingvar Dahlbacka, Tomas Klemets, khden,
kantorn, kyrkokören, instrumentalister.
- kl 14: Sångfest i Terjärv kyrka,
orgelsolo, Stefan Lönnquist; pred.
Albert Häggblom, Årfestens barnkör, Ungdomskören Evangelicum
och EvangeliVox. Årsfestens avslutning, Göran Stenlund.
ON 4.7 kl 18.30: Friluftsgudstjänst
vid Kolam byahem, khden, kantorn, TärjäFolk.

REGION 2
DOMPROSTERIET
BORGÅ

TO 21.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Jarkko Yli-Annala
KL. 19: Musik i domkyrkan, Jere Martikainen, tenor & Fanny Söderström,
piano
Lö 23.6 KL. 12.15: Högmässa i domkyrkan, midsommardagen, Lindgård,
Wiksten-Rönnbacka
SÖ 24.6 KL. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka, Lindgård, Helenelund
KL. 12.15: Högmässa i domkyrkan, Lindgård, Helenelund
TI 26.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Risto Sojakka
KL.13: Vandring till Smultronställen,
Besök i ortodoxa kyrkan, Gamla Helsingforsvägen 2; träff där.
TO 28.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Mikael Helenelund
KL. 14: Kaffeandakt i Café Ankaret, församlingshemmet, Lindholm-Nenonen,
Ståhlberg, Lindström, Helenelund
KL. 19: Musik i domkyrkan, Ensemble
Un’altra ondata
LÖ 30.6 KL. 11: Konfirmationsmässa i
domkyrkan (Ho 2A), Smeds, Ståhlberg,
Wiksten-Rönnbacka
SÖ 1.7 KL. 12.15: Högmässa med konfirmation (Ho 2B), Smeds, Ståhlberg,
Helenelund
KL. 18: Gudstjänst i Svartbäck- Spjutsunds skärgårds kyrka, Lindgård,
Wiksten-Rönnbacka
TI 3.7 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Camillla Wiksten- Rönnbacka
TO 5.7 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Jarkko Yli-Annala
KL. 14: Kaffeandakt i Café Ankaret, församlingshemmet, Lindholm-Nenonen,
Ståhlberg, Lindström. WikstenRönnbacka
KL. 19: Musik i domkyrkan, Jussi Syren
and The Groundbreakers

LAPPTRÄSK

lö 23.6: Johannes döpares dag, högmässa kl. 12 i kyrkan
sö 24.6 kl. 18: Kvällsmässa i Lilla kyrkan
on 27.6 kl. 11-15: Kyrkan öppen
sö 1.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan
on 4.7 kl. 11-15: Kyrkan öppen

LILJENDAL

to 21.6 kl. 13-15: Kyrkan öppen
lö 23.6: Johannes döpares dag, högmässa kl. 10 i kyrkan
sö 24.6 kl. 14: Friluftsgudstjänst i
Wårkulla
on 27.6 kl. 18: Sommarsamling hos
Westerholms, Drömstrandsvägen 91.
Egen stol med!
to 28.6 kl. 13-15: Kyrkan öppen
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sö 1.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan
to 5.7 kl. 13-15: Kyrkan öppen
to 5.7 kl. 14: Musikkvart i kyrkan

LOVISA

Lö 23.6 kl. 11: Midsommardagens tvåspråkiga gudstjänst i Valkom kyrka,
Blom, Savolainen, Stöckell
Sö 24.6 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Blom, Stöckell
Ti 26.6 kl. 11-13: En Euros Café i församlingshemmet
On 27.6 kl. 13: Sommarcafé i församlingshemmet
Sö 1.7 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Blom,
Stöckell
On 4.7 kl. 13: Sommarcafé i församlingshemmet

PERNÅ

Lö 23.6:
- kl. 11 Midsommardagens tvåspråkiga friluftsgudstjänst: i Helmi i Pitkäpää, Silfvergrén, Fogelberg. Tag gärna
picknick-korg med. Ingen gudstjänst
i kyrkan.
On 27.6:
Avanti! –konsert: i kyrkan kl. 19. Biljettförsäljning.
Sö 1.7:
- kl. 10 Högmässa: i kyrkan, Silfvergrén,
Fogelberg.
- kl. 13 Tvåspråkig friluftsgudstjänst: vid
Byagården på Sarvsalö. Tag gärna picknick-korg med. Silfvergrén, Fogelberg.
To 5.7:
- kl. 18 Sommarkonsert: i Sarvsalö,
Byagården – Visskeppet med Camilla
Wiksten-Rönnbacka. Fritt inträde, program 10€.

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 23.6 kl. 12: Midsommardagens
mässa i Gamla kyrkan. Camilla Ekholm,
Lauri Palin.
Sö 24.6 kl. 12: Mässa i Gamla kyrkan.
Camilla Ekholm, Lauri Palin.
Sö 1.7 kl. 12: Mässa i Gamla kyrkan. Helene Liljeström, Lauri Palin. Kammarkören Audite från Köpenhamn medverkar.
Sö 1.7 kl. 18: Nordisk körafton. Konsert
med Kammarkören Audite från Köpenhamn och vokalgruppen Duacappella
från Sibbo. Fritt inträde.
To 5.7 kl. 19: Sommarkonsert 1/7 i Gamla
kyrkan. Santeri Rautiainen, gitarr. Program 5€. Marthornas klockstapelcafé.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

To 21.6
kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka.
Musik i svit. Almqvist.
Lö 23.6 Midsommardagen
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Terho, Westerlund. Böckerman.
Sö 24.6 5 söndagen efter pingst
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Repo-Rostedt, Henricson.
Må 25.6
kl. 13-15: Sommarcafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Salenius.
Ti 26.6
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Pekka Suikkanen.
kl. 17: Five o’clock Organ i Johanneskyrkan. Böckerman.
On 27.6
kl. 14: Psalmandakt och sommarcafé i
S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson.
kl. 18: Veckomässa i Lekholmens kapell.
Sö 1.7 Apostladagen
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Westerlund, Henricson.
Må 2.7
kl. 13: Sommarcafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Ollberg.
Ti 3.7
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. Anna
Pulli, orgel.
kl. 17: Five o’clock Organ i Johanneskyrkan. Santeri Siimes.
On 4.7
kl. 14: Psalmandakt och sommarcafé i
S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Almqvist.
To 5.7
kl. 12: Klavertramp i Berghälls kyrka.
Musik i svit. Almqvist.
Minigolf på Edesvikens bana: i trevligt
sällskap, varje måndag kl. 18 hela juni,
juli och augusti. Sits efteråt på Regatta
eller annat ställe. Öppet för alla.
Välkommen på Johannes församlings
sommarutfärd: 12.7.2018. Vi får tillsammans med guiden Sirpa Kajarinne
uppleva Esbobygden med nya ögon och
äter trerätters lunch på restaurang Villa
Pentry. Vi besöker Klockarmalmens
kapell där vi håller musikandakt. Pris 35
€. Start från Kiasma kl. 10 och retur till
samma plats kl. 18. Anmälningar senast
den 27.6 till diakonissan Barbro Ollberg
tfn: 050 3800 656, barbro.ollberg@
evl.fi.

MATTEUS

Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet: har öppet i juni-juli
ti-to kl. 10-14
Matteuskyrkan: är öppen må-fr kl. 1014. Kom och sitt ner i lugn och ro, tänd
ett ljus eller njut av en kopp kaffe. Aulacafét är också öppet. Välkommen.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 23.6 kl. 18: Midsommardagens
kvällsmässa, Juho Kankare
Sö 24.6 kl. 10: Högmässa, Juho Kankare,
Mathias Sandell, kyrkkaffe i Olavussalen
Sö 1.7 kl. 10: Högmässa, Juho Kankare,
Mathias Sandell, kyrkkaffe i Olavussalen
Matteus ordnar utflykt och mässa på
Lekholmen 15.7: Kom med och spendera söndagen med oss på Lekholmen!
Dagens program
10.45 Start från Degerö
11.25 Ankomst till Lekholmen
12.00 Mässa
13.00 Kyrklunch + kaffe

15.00 Avfärd från Lekholmen
15.30 Tillbaka på Degerö
Dagen är avgiftsfri!
Anmäl gärna intresse till My: 050 380
3976 eller my.strom-rantamaki@evl.fi
OBS ingen mässa i Matteuskyrkan söndagen 15.7.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Lö 23.6
kl. 13 Högmässa i Munksnäs kyrka:
Tegels. 6. Midsommardagens gudstjänst.
Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe
Sö 24.6
kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Brofogdev. 12. Thylin, Hilli. Kyrkkaffe
Obs! Ingen SommarPuls Sö 24.6.
Ti 26.6
kl.18 Sommarkonsert: Malms kyrka,
Kommunalv. 1. Liisa Ahlberg, orgel. Peter
Hilli, sång
Sö 1.7
kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Brofogdev. 12. Metsäranta, Ahlberg
kl. 13 Högmässa i Munksnäs kyrka: Tegels. 6. Metsäranta, Ahlberg
kl. 16.30 SommarPuls: Bön, andakt,
grillning. Ta gärna med något att grilla.
Hagasalen, Vesperv. 12
Övrigt
Kansliet betjänar under juli: Ti, to, fr kl.
10-13. On kl. 13-16. Må stängt.
Café Torpet stänger 25.6 och öppnar
igen onsdag 1.8 kl. 9

HELSINGFORS PROSTERI

Välkommen till Lekholmen:
På Lekholmen, ungefär en halvtimmes båtresa från Degerö, håller de
svenska Helsingforsförsamlingarna sina
skriftskolläger. Lekholmen är också öppen för andra besökare och i sommar
ordnas dessutom en del program för
vuxna. Läs mera: https://lekholmen.
wordpress.com/program/
Svartholmens sommarsäsong:
Välkommen till Svartholmen, en ö i
Fölisöfjärden, ensam eller i grupp. Båten
går från Edesviken. Info www.mustasaarentoimintakeskus.fi
Det hjälper att prata:
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig
som behöver ett lyssnande öra. De
jourhavande är utbildade frivilliga eller
kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
Samtalstjänsten består av chatt, brevoch telefonjour. Chattjouren är öppen
må-to kl. 19-21 och finns på adressen
www.samtalstjanst.fi. Telefonjourens
nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet
+358400221190) och du kan ringa varje
kväll kl. 20-23. Du kan dessutom skriva
ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Vi svarar
inom några dagar.
Problem i parförhållandet eller familjen:
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid
problem i parrelationen och i krissituationer. Vi samtalar med dig om frågor
som berör parrelationen, familjen och
dig. Du kan komma ensam, med din
partner eller med andra familjemedlemmar. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte
något och är konfidentiella. Samtalen
förutsätter inte att du är medlem i kyrkan. Ring tidsbeställningens nummer 09
2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 8–20
och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 24.6 um 11 Uhr:Gottesdienst (Matti
Fischer)
So 1.7 um 11 Uhr: Gottesdienst (Matti
Fischer)

OLAUS PETRI

Sö 24.6 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof
Ahlfors, Hanna Laakkonen-Yang.
Lö 30.6 kl 18: Helgsmålsbön – Musikandakt. Tuula Stöckell, orgel.
Sö 1.7 kl. 11: Högmässa. Lars-Olof Ahlfors, Kaisa Keskitalo.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
ESBO

Midsommarfest på Mataskär: fre 22.6
kl. 16-18. Terlinden, Malmgren, Hartikainen. Marja Antila, violin. Servering,
andakt, program, flagghissning.
Högmässor:
Midsommardagen lö 23.6. Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck, Kronlund.
Sö 24.6. Esbo domkyrka kl. 12.15. Terlinden, Wikman. Klockstapelkaffe.
Sö 1.7. Esbo domkyrka kl. 12.15. Jäntti,
Wikman. Klockstapelkaffe.
Mataskärs kapell kl. 13.30. von Martens,
Kronlund, Mataskär 2-skriftskolan.
Kvällsmässa: Mataskärs kapell to 5.7
kl. 18. Terlinden, Kronlund, Mataskär
3-skriftskolan.
Musik i sommarkvällen i Esbo domkyrka:
Sö 24.6 kl. 19. Cantate Domino. Håkan
Wikman, orgel, Maria Antila, violin. Allsång, Virsikirja & Psalmbok.
Sö 1.7 kl. 19. Psalmus. Markus Malmgren,
orgel. Reubke, Mendelssohn, Merikanto,
Bach, improvisation. Fritt inträde.
Konsertserien fortsätter varje sö kl. 19
t.o.m. 19.8.
Sommarträff: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 26.6 kl. 13-14.30. Andakt, kaffe
med tilltugg, samvaro.
Öppen mottagning: varje to kl. 10-12,
Esbo sv. förs. Kyrkog. 10. Kom och träffa
diakoniarbetaren för samtal.
Läger för daglediga och seniorer på
Mataskär 19-22.7: Vi diskuterar aktuella
händelser, gör en egen Frälsarkrans,
badar bastu, går en pilgrimsvandring i
frälsarkransanda i naturen och njuter av
varandras sällskap. Allt program är frivilligt, du kan också komma till lägret enbart för att vila. Helpension, inkvartering
i 2 pers. rum. Du kan också komma bara
för en dag. Pris 80 € (20 € för en dag).

Anmälning senast 28.6, Nina Wallenius,
050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi
Församlingsresa till vänförsamlingen i
Nuckö i Estland 10-12.8: Start fre 10.8 kl.
14.30, tillbaka sö 12.8 ca kl. 22. Vi besöker Nuckö och Odensholm, en ö ca 7 km
från fastlandet, samt Aibolands museum i Hapsal. På söndag deltar vi i gudstjänsten i Nuckö kyrka. Start fre 10.8 kl.
14.30, tillbaka sö 12.8 ca kl. 22. Pris 150
€ inkl. båt- och bussresor, övernattning
2 nätter samt måltider. Max. delt.antal
20 pers. Mer info: Ann-Christin Lintula,
050 432 7526, ann-christin.lintula@evl.
fi. Några platser kvar. Anmälning senast
25.6, 09 8050 3000 el. esbosvenskaforsamling@evl.fi

GRANKULLA

To 21.6 kl. 10-11: Diakonimottagning och
brödutdelning.
Kl. 13.30- 15: Sommarcafé på kyrkans
innergård.
Sö 24.6 kl. 12: Gudstjänst, Marta-Lovisa
Bergman, Marcel Punt. Kaffe i nedre
salen.
To 28.6 kl. 10-11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
Kl. 13.30- 15: Sommarcafé på kyrkans
innergård.
Sö 1.7 kl. 12: Gudstjänst, Marta-Lovisa
Bergman, Barbro Smeds. Kaffe i nedre
salen.
To 5.7 kl. 13.30-15: Sommarcafé på kyrkans innergård.

KYRKSLÄTT

To 21.6 kl. 12.30–14: Sommarcafé i församlingshemmet i Kyrkslätt.
Lö 23.6 kl. 10.00: Sommarmässa i Haapajärvi kyrka. Vid behov av transport
kontakta kansliet senast på onsdag.
Wilman, Punt.
Sö 24.6 kl. 10.00: Sommarmässa i Haapajärvi kyrka. Wilman, Punt.
Ti 26.6 kl. 12.30–14: Sommarcafé i
Masaby kyrka tillsammans med finska
församlingen.
Sö 1.7 kl. 12.00: Friluftsgudstjänst på
Stor-Raula i Lappböle. Britt-Helen
Lindman från Finska Missionssällskapet
berättar om missionsarbetet bland
barnen i Dessi, Etiopien. Lunch, kaffe,
lotteri. Vi behov av transport ring Gunne
Pettersson före 27.6. Tel 0500 462 243.
Rönnberg, Joki, Pettersson.
On 4.7 kl. 15-17: Lopptorget i Gesterby
är öppet, Silverhagen 6.
To 5.7 kl. 12.30–14: Sommarcafé i församlingshemmet i Kyrkslätt.
Kyrkoherdeämbetet öppet: juni-augusti
må-to kl. 9-11.30 och 12.30–15. Fredagar stängt. Tel. (09) 8050 8292. Epost
kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Sö 24.6 kl 10: FinnFest juhlamessu i
Domkyrkan (på finska, engelska och
svenska), Mari Korhonen-Hieta, Auvo
Naukkarinen, Kim Rantala, predikan
Jarmo Tarkki från Suomikirkko i Texas
och Kalifornien
Sö 1.7 kl 18: Söndagsmusik med nattvard i Viinikka kyrka ”Visa vid vindens
ängar” Samer Saad, altfiol. Vi sjunger
sommarpsalmer & -sånger. Kim Rantala, Paula Sirén
Ons 4.7 kl 13: Musik, dikter och rundvandring med temat ”träd” på Kalevankangas begravningsplats, Satu SaarelaMajanen, Paula Sirén, Marjo Harju,
trumpet, start från kapellet (på finska)
Höstläger 4-6.9.2018!: Tre dagar för seniorer och daglediga på Ilkko kursgård,
kost och logi 100€ /person. Anmälningar
senast 15.8 till diakon Essi 050 527
2290.

VANDA

FR 22.6 kl. 15: Vanda församlingars gemensamma midsommarfest på Holma.
Kaj Andersson på plats.
Mera info på http://www.vantaanseurakunnat.fi
LÖ 23.6 kl. 10: Midsommardagens högmässa, Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkov.
45, K. Andersson, Heidi Åberg-Ylivaara
SÖ 24. 6 kl.10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, K. Andersson, Heidi
Åberg-Ylivaara
LÖ 30.6: Vanda svenska församling deltar i Helsinki Pride marschen
SÖ 1.7 kl.10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, M. Fagerudd, Heidi ÅbergYlivaara
TO 5.7 kl.19: Sommarkonsert i Helsinge
kyrka S:t Lars med Ensemble Vindaum:
Susanna Tollet och Nina Fogelberg,
sång.
Medeltida och folklig repertoar. Fritt
inträde, program 5 €.
MÅ 20.8: Höstterminen för Musiklek
& babyrytmik inleds: Två olika grupper
på måndagar med musikpedagog Heidi
Åberg-Ylivaara, i S:t Martins kapell,
Strömfårav. 1. Musikleken är avgiftsfri.
Anmälningar till alexandra.blomqvist@
evl.fi. Mera info på hemsidan.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Fr 22.6:
-kl. 18 Musikandakt: Bromarvs kyrka.
Westerholm, M. Yliportimo, Lindroos.
Lö 23.6:
-kl. 12 Friluftsgudstjänst: Ramsdals lägergård. Lätt lunchservering. Buss avgår
från Tenala förs.hem kl. 11, via Ekenäs
förs.hem kl. 11.10, samt retur. Cleve, M.
Yliportimo, Lindroos.
Sö 24.6:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Cleve,
M. Yliportimo, Lindroos.
Sö 1.7:
-kl. 10 Högmässa, konfirmation: Ekenäs
kyrka. Cleve, Hätönen.
-kl. 10 Högmässa: Tenala kyrka. Westerholm, Lindroos.
-kl. 18 Musikandakt: Snappertuna
kyrka. M. Yliportimo, Hätönen.
Må 2.7:

-kl. 14-16 Sommarcafé: Ekenäs förs.
hem. Familjen Tikum från Senegal /
FMS medv.
To 5.7:
-kl. 10-12 Sommarcafé: Tenala förs.
hem. Kaffe med dopp, 2€, musikprogram.
Konserter:
On 27.6 kl. 12.30 Lunchkonsert: Ekenäs kyrka. S. Gräsbeck, kantele. Fritt
inträde.
Fr 29.6 kl. 16 Eftermiddagsmusik:
Bromarvs kyrka. S. Gräsbeck, kantele.
Fritt inträde.
On 4.7 kl. 12.30 Lunchkonsert: Ekenäs
kyrka. A. Hätönen, orgel. Fritt inträde.
Martin Wegelius-institutets konsertserie:
Sö 1.7 kl. 18 Bromarvs kyrka. Dir. K.
Johansson Bäckström. Fritt inträde,
program 10€.
To 5.7 kl. 19 Ekenäs kyrka. Dir. O. Vartiainen, K. Johansson Bäckström. Fritt
inträde, program 10€.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 21.6:
- kl 18.00 Bildmeditation med bakgrundsmusik: Ingå kyrka. Med lust och
glädje. Tom Hellsten.
Lö 23.6:
- kl 10.00 Tvåspråkig midsommargudstjänst: Gammelgårdens museiområde.
Norrvik, Storbacka.
Sö 24.6:
- kl 18.00 Kvällsmässa: Ingå kyrka. Sjöblom, Storbacka.
Ons 27.6:
- kl 13.00-14.30 Musikstund med kaffe:

Ingå kyrka. Familjen Kontio musicerar.
To 28.6:
- kl 17.00 Båtutfärd: Stora Fagerö.
Avfärd från Ingå småbåtshamn kl. 17,
retur ca kl. 20. Vuxna 5 €, barn 2 € inkl.
båtresa och servering. Hellsten. Ingen
förhandsanmälan.
Sö 1.7:
- kl 10.00 Konfirmationsmässa: Ingå
kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann,
Ahlfors, Norrvik.
Ti 3.7:
- kl 13.00-15.00 Missionscafé: Ingå
kyrka. Vi läser, sjunger och samtalar
samt avslutar med sommarpsalm och
välsignelse. Det finns möjlighet att köpa
syföreningens handarbeten och man
kan betala en frivillig avgift för kaffet
och på så sätt stöda missionen. Sommarteolog Terese Norrvik.
Ons 4.7:
- kl 19.00 Konsert: Ingå kyrka. Marianne
Gustafsson Burgmann, orgel. Fritt inträde, programblad 5 €.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Friluftsgudstjänst, lö 23.6:
kl. 14 i Gumnäs i Pojo.
Högmässa, sö 24.6:
kl. 12 S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa, sö 1.7:
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 12 S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

Pridediskussion
om samkönad
kyrkvigsel
Under Helsingfors Prideveckan arrangerar Gemenskapsrörelsen torsdagen den
28.6 kl 19-21 en diskussion
om kyrkvigsel av samkönade par under rubriken Olydiga för kärleks skull. Diskussionen hålls i Alphöjdens kyrkas församlingssal.

I diskussionen deltar
präster som har vigt samkönade par. En del av dem
har fått varning av domkapitlet och överklagat till förvaltningsdomstol. I samtalet medverkar också juristen och kyrkomötesombudet Jaakko Weuro.
Samtalet leds av Gemenskapsrörelsens hedersordförande Liisa Tuovinen.

Välkomna till SLEF:s årsfest
i Terjärv, 28.6 – 1.7. 2018 !
Festplatser är huvudsakligen Terjärv kyrka och församlingshem (Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv).
Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)
och Terjärv församling. Årsfestens motto är Ett ord att lita på.
Förmånliga måltidspriser, parallellprogram för barn och tonåringar!
Se hela festprogrammet på SLEF:s webbplats www.slef.ﬁ.
Alla samlingarna är öppna för alla. Några axplock ur programmet:
TORSDAG 28 JUNI
19.00 Inledningsfest. Timo Saitajoki, Daniel Djupsjöbacka, Jimmy
Österbacka, Terjärv strängband, Alexandra Lumme.
21.00 Kvällsmässa. Leif Erikson. Kvartettsång
FREDAG 29 JUNI
11.00 Bibelstudium. Jonny Bjuremo (Sverige), Bill Ravall.
13.00 Samling kring Ordet. Bengt Djupsjöbacka, Jakob
Dahlbacka, Gun Erikson, Samuel Erikson.
19.00 Missionskväll i kyrkan. Samuel Erikson, Magnus
Dahlbacka, Johanna & Jonny Wargh, Brita Jern, Tuomas
Anttila, Lina Forsblom, Lutherkvintetten, Feststrängbandet.
21.45 Skymningsmusik. Lutherkvintetten m.ﬂ.

LÖRDAG 30 JUNI
11.00 Bibelstudium. Jonny Bjuremo (Sverige), Emma Lönnqvist.
13.00 SEMINARIER I: 1. Adi Sjöbloms sånger. / 2. I apostlarnas fotspår.
/ 3. Israel – 70 år och 3000 år. / 4. Vad säger Bibeln om konst?
/ 5. Noa, arken och ﬂoden. / 6. Kristna barn- och ungdomsböcker.
14.15 Suomenkielinen hartaushetki. Jouko Heikkinen.
14.45 Minns du sången? Sångstund för alla åldrar. Niklas Lindvik m.ﬂ.
16.00 SEMINARIER II: 1. Evangeliet och muslimvärlden. Därtill hålls
samma seminarier nr 2–6 som kl 13.00.
19.00 Festkväll (sänds i Radio Vega söndag 1.7 kl 13). Torsten Sandell,
Jonny Bjuremo (Sverige), verks.ledare Göran Stenlund avtackas,
Emilia Enlund, Forna Ungdomskören, Evangelicum.
22.00 Bluegrass Gospel Night vid Hembygdsgården. Homeward Bound.

SÖNDAG 1 JULI
10.00 Högmässa. Ingvar Dahlbacka, välsign. av verks.led. Albert Häggblom och heml.led. Tomas Klemets, Timo Saitajoki, Terjärv kyrkokör.
14.00 Sångfest i kyrkan. Albert Häggblom, Göran Stenlund, Stefan Lönnquist, Årsfestens barnkör, Evangelicum, EvangeliVox.
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14.00

17.00
19.00
22.00

Marko Sjöblom
Peter Thylin
Torvald Hjulfors
Stefan Snellman
Timo Orre
Harry Ylipää
Stig-Erik Enkvist

Predikan
”
Predikan
”
Predikan
H.H.N. skriftetal
Liturg
Sångstund, andakt
Ungdomssamling, andakt

Markus Grankulla
Kurt Hjulfors
Harry Ylipää
Matti Rahja
Ahti Vähäkangas
Timo Orre
Marko Sjöblom
Gösta Sundelin
Richard Eklund



10.00
13.00
16.00
18.00
21.00
23.00

ÖNSKAS HYRA
Skötsam 1. årets Hanken studerande önskar hyra etta i
centrala H:fors. Martin Karlsson
Tel. 045 120 5790
Ungt, skötsamt par söker
tvåa i Åbo. Gärna nära
ÅA/Novia. Hyra: max
700€/mån.
Tel: 0401442568
Två
universitetsstuderanden
söker en tvåa i södra
Helsingfors! Vi är båda
lugna, rökfria och har inga
husdjur. Vi söker en
lägenhet med två separata
rum med en hyra på max
1300€/mån. Hör gärna av
er till Matilda Derefalk per
mail: mderefal@abo.ﬁ eller
tfon: +358400420551.


Öppningsord och bön
Predikan
”
Predikan
Predikan
”
Ungdomssamling

MARKNAD

Idrottande ﬂicka från
Österbotten önskar hyra
etta eller liten två i Åbo,
gärna i Kuppis området
från 1.7 eller 1.8,
0407303063/Alexandra

10.00
12.00
14.15
15.00
18.00

Gudstjänst, predikan
Liturg
Finsk predikan i förs.hemmet
Predikan
”
Barnens sångstund
Predikan
”
Predikan
Avslutningspredikan

Enrummare i Vanda-Myrbacka
31 m2 med inglasad balkong.
Ring Marianne tel.0408320297.
Två rum o kokvrå i
Helsingfors, Munksnäs 1.7.1831.5.19. Möblerad. Passar som
kompisboende. Hyra 800e/
mån. El o vatten tillkommer.
0457 3424489/Siv

Etta i centrala Åbo önskas
hyra fr.o.m. augusti då
studier vid Åbo Akademi
påbörjas. Tel: 0400529563
Skötsamt par, lärare o.
ing.studerande, söker 2r+k
i norra/centrala H:fors. Tfn
044-3560878 el.
emelie.snickars@gmail.co
m

2r+kv,balkong,46m2 i
Västra Hfors,hyra
780€+vatten.ﬁnt
skick.goda förbindelser till
centrum 040-5347573
Martina

Skötsam studerande från
Kimito söker etta i centrala
Åbo. Djur- och rökfri. Kajsa
Lindholm 0440423554

Uthyres 2r+k+balkong,
57 m2, i centrum av Åbo
nära Akademin.
tel. 040 5606018

Ungt kristet par söker en
förmånlig tvårummare i
centrala Hfors.
Rök/alkoholfria.
Tel: 040-4165707/Linda

Prydlig etta 29 m2 i Uppby
/Yliskylä, Hfrs. Ej
rökn./husdjur.
Ledig enl. avtal.
henri.malvet@gmail.com

Arbetande juriststudent
önskar hyra etta i H:fors
fr.o.m. 1.7./1.8. Gärna
innerstaden eller nära. Max
650e. Tel.
0503045791/Mimmi

Etta i Ekenäs, 35m2, litet
kök, badrum, II vån, delvis
möblerad. Hyra
€375/mån,vatten€25/mån
Tel.044-057 7505

UTHYRES

Sommarstuga, 35 m2, med
bastu och gäststuga på
holme i Borgå skärgård.
Bil- och båtplats på
fastlandet. Hyra 3400 e/år.
Tel: 050-5746927

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


10.00

Skötsamt par söker
lägenhet i centrala
Helsingfors.
Tfn 0445227270

Per Svenfelt
Marko Sjöblom
Esa Rahja
Matti Rahja
Ahti Vähäkangas

DIVERSE
Fina och kloka Huggis, en
kastrerad hankatt 11 år,
söker nytt hem! Han vill
vara utekatt. Bor i Vasa.
Tel: 040-7353614

Kjell Asplund
Harry Ylipää
Timo Orre
Antero Heikkilä

  

Målning av utebyggnader ej
tak StorHelsingfors mm
t. 0400768121 Kalle



Läsning under parasollet!
NAR ALLTING
faller
pa plats

libris

TOMMY HELLSTEN

BRITTA HERMANSSON

MARTIN LÖNNEBO

JONAS HELGESSON

När allting faller
på plats

De vi ville bli

Grundglädjen

inbunden, Libris

inbunden, Verbum

25,90

26,50

Det är i alla fall tur
att vi inte är döda

inbunden, Fontana Media

inbunden, Libris

21,00

reapris: 15,00

TOMAS SJÖDIN

MATTIAS STOLEN DUE

KARI ROSVALL

WILLIAM PAUL YOUNG

Det är mycket man
inte måste

Medan vi fortfarande
älskar

Barnet från
ingenstans

Ödehuset och
Evas dotter

inbunden, Fontana Media

pocket, Libris

pocket, Libris

pocket, Libris

reapris: 12,00

8,00

8,50

8,50 /st.

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

Based on a Conception of JEROME ROBBINS Book by ARTHUR LAURENTS Music by LEONARD BERNSTEIN Lyrics by STEPHEN SONDHEIM
Entire Original Production Directed and Choreographed by JEROME ROBBINS
This amateur production is presented by arrangement with Music Theatre International (Europe)

Guds finaste
fötter
Böjda tår, läkaren hade aldrig sett något liknande.
- Brukar han klaga på värk? Har
pojken ont i tårna? undrar läkaren.
- Ja, nu när du frågar så klagar han
ju faktiskt ibland över sjuka fötter.
- Har de alltid sett ut så här?
- Ja, vi har frågat om saken upprepade gånger på rådgivningen men ingen har kunnat hjälpa.
Och så slår tanken mig som en blixt från klar himmel, tänk om det har varit fötterna hela tiden! Om
det är därför han är så känslig, så ombytlig, så stormig - för att han har ont i tårna.
Lika snabbt som tanken slår mig, inser jag det
befängda i den. Klart att sju år av temperament inte
beror på lite nedåtböjda tår. Visserligen ovanliga tår,
men knappast avgörande för en hel personlighet.
Men visst hade det varit skönt med en förklaring,
en diagnos, en slags friskrivning. Nej, det är inte
ditt eller mitt fel att det är så här, det är ju tårna!
Det är sällan fruktbart att fundera väldigt länge
över hur saker möjligen kunnat vara om ifall att
vissa omständigheter inte hade, alternativt hade,
inträffat. Men ibland kan jag inte låta bli att grunna på hurdan vår adoptivpojke varit ifall han fått
slippa traumat av att bli bortgiven av sina biologiska föräldrar. Vem hade han
varit utan en sådan start
på livet? Sannolikt tryggare och lugnare, möjligen
modigare och mer nyfiken
på nya saker. Kanske lite
spralligare. Mer frimodig.
Gladare. Helare.
Vi är alla söndriga, man
blir sån av att leva, men en
del är mer brutna än andra.
Gör jag rätt i att drömma om en helare pojke? Finns
den där tryggare killen längst där inne om jag bara
älskar honom tillräckligt eller är det egentligen fel av
mig att försöka se honom för något som han inte är?

”Vi är alla söndriga, man blir sån
av att leva, men
en del är mer
brutna än andra.”

Som med det mesta här i livet så tror jag att det handlar om en balansgång där ingendera diket på någondera sidan om vägen är riktigt trevligt att halka
ner i. Jag måste försöka acceptera mina medmänniskor för dem de är, med alla brister och skavanker både på utsidan och på insidan. I acceptansen
bor också en stor frid. Det är så här nu, jag varken
kan eller behöver göra något åt det.
Samtidigt får jag hoppas på att en dag få möta
min pojke sådan som Gud en gång tänkte honom.
Lite gladare, tryggare, helare? ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli
fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu
består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst
av dem är kärleken.”
Nina Österholm jobbar med information i kyrkan
i Helsingfors.

Raseborgs Sommarteater presenterar

Från 28.6 till 5.8.2018
Regissör: Sixten Lundberg

Stiftet har fått nya präster
PRÄSTVIGNING. Sex nya
präster vigdes till tjänst i
Borgå i slutet av maj.
De som vigdes till tjänst var
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs,
Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams.
Erikson har förordnats till
distriktspräst i SLEF 28.531.7.2018, Vesterlund till församlingspastor i Korsholms
svenska församling 1.6.-

31.12.2018, Yliportimo till församlingspastor i Ekenäsnejdens svenska församling 11.6-30.9.2018, Lagerroos till församlingspastor i
Väståbolands svenska församling 4.6.-17.7.2018 och till
församlingspastor i Kimitoöns församling från 18.7.2018
tills vidare, Gäddnäs till församlingspastor i Jomala församling 28.5-31.8.2018 och
Williams till tf. kaplan i Väståbolands svenska församling
1.6.2018-31.5.2019.

Köp biljett på webben: netticket.fi
NetTickets biljettförsäljningsställen bl.a. Luckan
VNUR:s kansli: Tfn 019 241 5035
info@raseborg.org
www.raseborg.org

Evangeliska folkhögskolan

Vasa Campus

Ett kreativt mellanår!

LEDIGA TJÄNSTER
PARGAS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

söker nya medarbetare:
- Fastighetschef ansökningstid 21.6.2018
- Ekonomichef ansökningstid 16.7.2018
Se evl.fi lediga tjänster

film
foto

youtube
webb

kreativ
musik

form
färg

grafisk
design

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. söker en vikarie för

friluft
sport

ljud
ljus

här&nu

pengar
företag

tro &
liv

Ansvarig för ungdomsarbetet

Vi söker dig som är utåtriktad, arbetar strukturerat och har erfarenhet
av kristet ungdoms- och barnarbete. Du har god kunskap om den
evangelisk-lutherska kyrkan och är ungdomsarbetsledare, pedagog,
teolog eller har annan lämplig utbildning.

Läs mera: www.efo.fi
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Korsholmsespl. 2 B ,
65100 VASA, tfn: 010 327 1610, info@efo.fi

Till arbetsuppgifterna hör att delta i förverkligandet av förbundets
verksamhet, planeringen av läger, ungdomssamlingar, resor och
evenemang. Särskilt ansvar får du för arbetet bland ungdomar och barn.
Anställningstiden är 12 månader från 1 september 2018. Vikariatet gäller
vår ordinarie arbetares vårdledighet. Lönen för dig som är behörig är
enligt kravgrupp 501 i kyrkans kollektivavtal.
Fritt formulerad ansökan sänds senast den 11.7.2018 till Förbundet
Kyrkans Ungdom r.f. på e-postadressen: kansliet@kyrkansungdom.nu.
Eventuella anställningsintervjuer äger rum den 13.7.2018.
Ta kontakt med verksamhetsledare Leon Jansson om du har frågor,
tel. 0500 736088, leon.jansson@kyrkansungdom.nu

www.kyrkansungdom.nu

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
Kyrkoherdetjänsten i BrändöKumlinge församling

Valet förrättas som indirekt val.
Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Kumlinge
prästgård.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper
i svenska.

Kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska
församling

Valet förrättas som indirekt val.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.
Samtliga sökanden kallas till intervju 21.8.2018.
De som valts till tjänsterna skall uppvisa läkarintyg samt i
straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast
3.8.2018 kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

Hyllnings- och kondoleans-

ADRESSER
Stöd Folkhälsans verksamhet genom att använda våra
hyllnings- och kondoleansadresser.
Folkhälsanföreningarna säljer adresserna lokalt via
butiker, banker och begravningsbyråer. Priset är 14 euro.
Du kan också beställa adresserna på www.folkhalsan.fi,
på tfn (09) 315 000 eller adresser@folkhalsan.fi.
www.folkhalsan.fi

DETTA ÄR ett dubbelnummer. Nästa tidning utkommer
torsdagen den 5 juli.

Ruskaresor

Österbotten 13–17.9
Nyland 17–23.9

www.raitismaja.fi
0400 126 830

Dalsbruks Bruksmuseum
4.6-26.8 11-18

Tullbacksvägen 7
040 7219535

Björkboda låsmuseum
on-sö 27.6-12.8 14-18

25860 Björkboda
Gratis inträde

Sagalunds museum

1.6-31.8 11-17
I juni och juli program för barn ti & on

www.sagalund.fi

Diskussionen om var strandbastun
ska stå har pågått i tjugofem år. Ifjol
byggdes den. Gun-Maj Näse och
Mats Backman är mycket nöjda.

Museivägen 7 25700 Kimito 02 421738

Pörkenäs har
framtidstro
Vi vet vad Pörkenäs är men
vi vet inte vad det blir. Det
sade Selim Melin i sitt hälsningstal när lägergården invigdes. Det gällde för sextio
år sedan gäller än idag.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
– Men vilken framtidstro de hade, utbrister Gun-Maj Näse, styrelseordförande för föreningen Pörkenässällskapet. Lägerverksamhet var då något nytt
som var på kommande. Det som låg
närmast var den tidens kolonier.
Framtidstron har inte avtagit under åren.
– Det har vi än idag. Vi vet vad området blivit på sextio år. Men vi vet ännu inte vad det ska bli. Livet utvecklas hela tiden.

Första lägret 1959

Föreningen Pörkenässällskapet bildades på självständighetsdagen 1958. Selim Melin var föreningens första ordförande. Styrelsen bestod då av präster och företagare.
Gun-Maj Näse har levt med lägergården hela livet.
– Jag var för ung att delta i det första
lägret 1959. Men jag deltog 1960.
De första lägren ordnades på våren
1959. Det var bland annat studentläger
och juniorläger.
– I gästboken står det att man hållit
K5-läger och K6-läger. Jag tror att K
stod för Kristus och siffran har att göra med hur många församlingar som
tillsammans ordnade lägret.
Det stora genombrottet var 1967 när
elektriciteten drogs till området.
– Jag var här på vinterläger tidigare. Det var fantastiskt, men mörkt
och kallt. Hade vi nåt ärende så fick vi
springa upp till byn för att ringa. Men
vi trivdes, säger Näse.
Det äldsta huset på området byggdes
1925 som sanatorium för barn.
– De skulle komma hit och bli friska
av havsluften, barrskogsdoften och av
den goda och näringsrika maten. Det
lever vi på än idag, säger Backman.
När den verksamheten upphörde
stod området oanvänt tills Melin med
flera tog över.

Vad har ändrat mest?
– Kanske tillgängligheten. Det har att
göra med utveckligen och vad folk begär. Målsättningen när föreningen bildades var att det skulle komma till nytta för den kristna ungdomen. Enligt våra stadgar ska vi befrämja verksamheten bland den kyrkliga ungdomen
i Borgå stift. Förr hölls här stifts- och
distriktsläger. Idag är lägren mer lokala men vi riktar oss fortfarande till hela stiftet, säger Näse.

Historik på kommande

Sextioårsjubileet uppmärksammas på
olika sätt under året. Den första gången
på midsommaraftonen med en minnenas kväll. Då uppmärksammas också
alla som under åren firat bröllop på Pörkenäs, antingen vigsel eller bröllopsfest.
Exakt hur många par det handlar om
vet man inte men Backman uppskattar att det är i medeltal fem par per år.
Bertel Widjeskog skriver en historik
som ska stå klar till huvudfesten den 6
december. Det har också gjorts en del
filmer från området under åren, de har
nu konverterats till modernt format.
En ihopklippt tretton minuter lång film
kommer att säljas i december.

PÖRKENÄS FIRAR 60
23-24 juni Midsommarvaka och festival. Familjekul med hoppborg, plättstekning och korv. I kapellet Ann-Britt
Hedman, Fredrik Kass och Johan Klingenberg. Mässan Människa kom fram. På
midsommardagen hinderbanan Toughest Saint. Simon Ådahl, Multiply, Andreas Forsberg och Christian Gummerus
Band uppträder.
22 juli Återträff för alla som arbetat på
Pörkenäs.
6 augusti Jubileumsfest. Bertel Wideskog och Gun-Maj Näse. Kairos.
14 augusti Seniordag gemensamt med
församlingarna.
9 september Missionsdag med AnnKatrin och Tor-Erik Store. Furahakören.

Manus o regi ANNIKA ÅMAN NYPREMIÄR 10 juli
I juli 12 15 17 18 19 22 24 25 26 29 samtl kl 19

Boka 0600 399 499
må–fre 9–21 lö–sö 13–21
netticket.fi oravaisteater.fi
PEDERSÖRE TEATER 2018
presenterar
Astrid Lindgrens

VI PÅ

SALTKRÅKAN
En familjepjäs
I regi av Lilian Pettersson
Dramatisering av Olle Ljungberg, Thomas Kinding

PREMIÄR FRE. 29.6.2018
KL. 19.00
ÅLIDEN, PURMO
Bokning fr.o.m. 4.6.2018
050 413 1740
www.pedersoreteater.fi

Rättigheterna bevakas av FSU

Hur ser framtiden ut?
– Strandbastun blev färdig ifjol och vi
har inga stora investeringar på gång.
Renoveringen av logementet är ännu på gång. Vår utmaning är nu att
hålla standarden på de fastigheter vi
har, säger verksamhetsledaren Mats
Backman.
– Vi kan satsa på innehållet. Vi vill
ha mera i retreatväg och lägerverksamhet för andra åldrar än konfirmander och ungdomar i grundskolåldern.
Någon typ av lärjungaskola skulle sitta bra, säger Näse.
Styrelsen ser sig främst som förvaltare av området. Föreningen ordnar
mycket litet egen verksamhet.
– Vi strävar till att förverkliga upplevelsen av gemenskap i naturen, med
Gud och människorna. Även om det är
mycket folk på plats kan man uppleva gemenskapen i tystnaden; man kan
sitta på stranden med sin längtan, sina böner och sin tacksamhet. Precis
som det gjorts i sextio år.
En vanlig missuppfattning är att Pörkenäs ägs av Jakobstads svenska för-

samling. Det ägs av föreningen som
välkomnar alla som godkänner värdegrunderna och har ett program som
inte strider mot den kristna tron.
– Det är sällan vi behöver ta ställning
till bokningarna, säger Näse.
Under åren har bland andra nykterhetsföreningar, järnvägsfolk, radioamatörer, Tyky-dagar och lägerskolor av alla de slag hyrt in sig. På sportloven besöker församlingar från södra Finland Pörkenäs.
– Vi vill gärna ge utrymme för små
grupper som vill ha stillhet och god
betjäning. Men för att vi ska kunna
upprätthålla god betjäning behöver vi
också stora grupper som inte medför
lugn och ro, säger Näse.

LUMPÄNGLARS VÄG

I ett tidningsreferat från en kyrkinvigning stod det bland annat att dopfunten var säregen och tillverkad av mormor. (Skulle stå marmor.)
I en rättelse i följande tidning stod det att ”det givetvis skulle vara att dopfunten var tillverkad av farmor.”

Kultur för alla på Kimitoön

