Sid LEDAREN: Visst förändras världen i rasande takt när
det gäller arbetsliv. Men varje ung människa har rätt
att utan oro hoppas på ett jobb i framtiden.
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Biskopen Agricola:
Traffickingoffer
gav kaplan Fem kyrkor, med barn utvisas
en varning en församling efter fem år
Sidan 4

Sidan 11

Sidan 5

Gör pjäs om sekt
Sidan 12

DENNA VECKA: LOKALA INSIDOR TILL HELSINGFORS. GEMENSAMT ANSVAR-BILAGA.

Kärleken bär allt, tror allt,
hoppas allt, uthärdar allt

När Gita Lindgren för fyra år sen fick diagnosen pannlobsdemens var hennes
man Leif förkrossad. – Men vår kärlek har aldrig varit så stark som nu.
Sidan 8

Dags för årets
första kryss
Sidan 14

Biskopsvalskandidater
svarar om homosexualitet
Sidan 6

Vilken kompetens
behövs i framtiden?
Utbildningsbilaga
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PROFILEN: NANNY NORDSTRÖM
”Jag kunde ha dött som 42-åring.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Vad ska du bli
när du blir stor?

När
hjulet
stannade

DET HÄR numret av Kyrkpressen innehåller den årliga utbildningsbilagan. Den riktar sig särskilt till dem
som nu går ut nian eller gymnasiet och
funderar över vad de ska göra sedan.
För en del är det en efterlängtad tid,
en möjlighet att förverkliga en dröm
eller en vision. För andra, och ganska många, är
det ett trappsteg fullt av tvivel och tvekan. Långt
ifrån alla har ett självsäkert svar på frågan ”Vad ska
du bli när du blir stor?”. Våndan över att välja väg
och yrke kryper allt lägre ner i åldarna, så att redan sjundeklassare kan oroa sig över att de ännu
inte har slagit fast sina mål för framtiden.
känslan av att allt flyter är de unga inte ensamma
om. Vi är många som brottas med den. Arbetsliv och
yrkesidentitet är inte vad de var för ett par decennier sedan. Förändringen är total och radikal. Kunskaper och färdigheter som en gång var värdefulla på arbetsmarknaden har rasat i värde. Dessutom
föråldras de, så att arbetstagare också borde hinna
uppdatera sig i takt med de allt snabbare förändringarna. Otillräckligheten blir en
ständig följeslagare som sliter
på motivation och psyke. För
den som jobbat i många år är
den förståelig, förnyelse och
förändring är viktiga ingredienser för glädje i arbetet. Men
när de som inte ens har hunnit stiga ut i yrkeslivet känner
uppgivenhet i stället för förväntan är något fel. Det är en
nedslående signal för oss alla. De som är unga har rätt att
vara glada och modiga. Tids
nog hinner de ändå med att
ha fel och misslyckas. Om de
äldre generationerna har vältrat över sin ångest över de förändringar som sker på
de yngre har vi gjort dem en fruktansvärt stor orätt,
som i längden slår tillbaka på oss själva.

”Om de äldre
generationerna
har vältrat över
sin ångest över
alla förändringar
som sker på
de yngre har vi
gjort dem en
fruktansvärt
stor orätt.”

den israeliske historikern och filosofen Yuval Noah
Harari hör till en av inneförfattarna just nu.
Hans senaste bok 21 tankar om det 21:a århundradet
är en samling essäer med observationer av dagens
värld. En del handlar om hur den digitala revolutionen, automatiseringen och artificiell intelligens
påverkar människors möjligheter att få arbete överhuvudtaget. Hararis analys ter sig dystopisk. Gamla jobb försvinner, samtidigt som de som mist dem
inte har kapacitet att ta emot de nya jobb som uppstått. Han konstaterar att bristen på meningsfullhet i vardagen blir en av de stora utmaningarna
i ett samhälle – också för den politiska stabiliteten – när artificiell intelligens och robotar gör våra jobb så mycket bättre än vi någonsin klarar av.
men LÄNGTAN  efter mening, sammanhang, tillfredsställelse över utfört arbete, glädjen över att vara till
nytta har inte försvunnit. Sådant har fått människor att skapa, göra innovationer, bygga upp så länge
vi har funnits. Därför får alla som står vid vägskäl
när det gäller arbete och framtid frimodigt alltid
tro på en plats i tillvaron, hur oklar destinationen
än ser ut just nu.
May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Nanny Nordström var som en virvelvind – alltid på
gång. Men en vacker dag april fick hon en svår hjärnblödning och tvingades stanna upp. – Mitt liv har faktiskt blivit bättre.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Nanny Nordström har alltid varit energisk, nästan för energisk för sitt eget
bästa. I tolv år jobbade hon med humanitära projekt i olika länder – bland
annat Kosovo, Schweiz, Sri Lanka och
Bangladesh.
– Jag har alltid njutit av att jobba i länder som repat sig från ett krig. Man bygger upp samhället igen, där finns en sorts
optimism och en ny början. Den stämningen är fin.
Efter tolv år utomlands återvände
Nanny Nordström hem till Finland.
– Jag skulle vara utomlands i ett år och
så blev det tolv. När man jobbar med humanitära projekt blir man liksom hungrigare och hungrigare och kommer på
nya spännande saker att göra. Det är ett
kall att jobba med humanitärt arbete –
lite som att vara läkare eller präst.
I januari 2008 började hon på Kyrkans
utlandshjälp i Helsingfors. Som vanligt
hade hon tusen järn i elden. Samtidigt
kände hon sig tidvis trött och utmattad.
– Jag var sjukledig ett tag, sedan fortsatte jag som förr. Och läkaren kom aldrig på att kolla mitt blodtryck. Det skulle visa sig att det var skyhögt.

Förlorade medvetandet

Den 13 maj år 2011 förändrades hennes
liv. Det var en vanlig tisdag. Nanny Nordström hade köpt en lägenhet på Drumsö och skulle flytta följande vecka. Men
när hon lämnade sitt hem den morgonen visste hon inte att hon aldrig skulle återvända dit.
– Jag kände mig konstig den dagen
på jobbet, illamående. Och jag hade en
konstig huvudvärk i pannan – jag som

tfn 040 831 3599
Redaktörer e-post:
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Ulrika Hansson
tfn 040 831 6322
Christa Mickelsson
(tjänstledig)
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tfn 040 831 3599
Nicklas Storbjörk
tfn 040 831 6545
Sofia Torvalds
tfn 040 831 6748

En lång resa

Att komma tillbaka till ett självständigt
liv innebar en lång resa. Det var Nanny
Nordströms mamma och syster som flyttade alla hennes saker till det nya hemmet, men läkaren påstod att hon aldrig
skulle kunna bo där. Hon behövde ju
rullstol och käpp för att kunna röra på
sig, och huset var ett gammalt 50-talshus, inte alls anpassat för någon med
funktionshinder. Men hon bodde där i
ett år ändå – av pur envishet.
Att hon räddades till livet ser hon som
ett mirakel.
– Jag kunde ha dött som 42-åring. Men
man ska inte dö ung, för det är ju så roligt att leva!
Det var många som bad för henne. Dagen efter blödningen satt hennes kolleger i möte när de fick beskedet om
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aldrig brukar ha huvudvärk.
På vägen från jobbet gick hon via apoteket. Där sluddrade hon lite när hon
skulle tala med apotekspersonalen. Och
när hon gick från apoteket mot Skillnaden för att ta bussen hem till Drumsö
märkte hon att det var något med vänstra benet som inte var som det skulle.
– Jag insåg att det var en dålig idé att
åka hem. Jag var törstig och gick till Kapellets terrass och drack vatten. Sedan
tappade jag min handväska. Jag hörde
någon fråga: Oletteko humalassa? (Är ni
full?) Sedan förlorade jag medvetandet.
Hon vaknade upp på sjukhus en vecka
senare. Hon hade haft en massiv hjärnblödning – stor som ett ägg – på högra
sidan av hjärnan. Vänstra sidan av kroppen var förlamad.
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vad som hänt. Mötet avslutades omedelbart och de började be för Nanny i
stället. Hennes chef tog kontakt med biskop Irja Askola, och följande dag samlades 100 personer på Kyrkostyrelsen
och bad för henne.
– Det var ett fantastisk lyft. En väninna vars mamma bor i Grekland kontaktade ortodoxa nunnor, och de bad också. Det hjälpte mig att veta hur många
som bad för mig.

Ut ur ekorrhjulet

Hon är inte bitter över det som hänt.
– Min Gud är en kärleksfull Gud och
hjärnblödningen har lett till mycket gott
för mig.
I själva verket menar hon att hennes
liv blivit bättre.
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– Jag kom bort från ekorrhjulet, att
livet bara är jobb och stress. Jag läser
böcker! Jag dricker kaffe! Jag behöver
inte jobba, men jag vill jobba, och det
drömmer jag fortfarande om – att kunna jobba deltid.
Men hon har också förlorat en del – till
exempel mycket av sin självständighet.
Efter hjärnblödningen var det samhället och familjen som tog hand om henne. Hon lärde sig sitta och gå, men den
vänstra handen fungerar fortfarande inte. Tre gånger per vecka hjälper en assistent till med städning och matlagning.
– Jag kan till exempel inte stryka. Det
är mycket i livet vi behöver två händer
för, det är därför vi har dem.
Till närbutiken ett par kvarter bort
tar hon sig med käpp, men när hon

I vår ska Nanny
Nordström åka
till sitt favoritställe på jorden:
Kosovo. – Ingenstans finns
så underbara
människor, så
omhändertagande och gulliga
och gästvänliga.

Fyra valpaneler inför biskopsvalet
Biskopsval. Domkapitlet
ordnar fyra valpaneler med
kandidaterna Harry S Backström, Lisa Enckell, Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand inför biskopsvalet
den 19 mars. Den första går
av stapeln i Margaretagården
i Mariehamn den 10 februari kl. 16. Följande diskussion
ordnas på Arken i Åbo den 11
februari kl. 18. Den 12 februari kl. 18 samlas biskopskan-

didaterna i G-18 i Helsingfors. Den sista valdiskussionen ordnas i Nykarleby församlingshem den 16 februari
kl. 18.
Också Yle har uppmärksammat biskopsvalet. På
arenan.yle.fi finns en timmeslång debatt som bandades in med biskopskandidaterna tidigare denna
vecka. Yle-debatten leddes
av Bettina Sågbom.

är framme måste hon vila.
– Ibland rymmer jag! Då tar jag taxi
till Forum, åker i rulltrappa och går i affärer, och ingen vet var jag är. Det är en
del av min frihet att kunna göra det ensam. Då är det som det var förr.

Orädd och förväntansfull

Hjärnblödningen ledde till omfattande
neurologiska skador, men något hände
också med personligheten.
– Om jag ser någon jag känner vid
en tillställning kan jag säga något privat även om där finns andra. En viss social insikt är borta. Det kan göra att andra tycker jag är konstig. Men det stör
inte mig – om andra tycker jag är konstig får de tycka det.
Innan hon blev sjuk var hon som en

Ledarbyte i Nykarleby
UPPSÄGNING. När Mia Anderssén-Löf tillträdde som
ny kyrkoherde i Nykarleby
i november lämnade ungdomsarbetsledare Tomas
Karf in sin avskedsansökan. Anderssén-Löf bekräftar för Österbottens Tidning att det var ämbetsfrågan – frågan om kvinnor
ska kunna jobba som präster – som var orsak till uppsägningen.

virvelvind – alltid på gång. Nu har hon
fått lugna sig, och det känns skönt. Hon
har aldrig varit av den ängsliga sorten,
och det är hon fortfarande inte. I tioårsplanen ingår att hon gärna skulle jobba
med humanitära projekt – och gifta sig!
– Jag har en sådan natur att jag inte är rädd. När jag bodde i Kosovo efter kriget kom jag hem efter att ha besökt min syster i Rumänien – jag hade
rest länge och var utmattad. Så ringde
min telefon mitt i natten, det var min
dåvarande pojkvän som frågade on jag
var okej, han såg på teve att det varit en
bomb i huset bredvid mitt. Jag sa att det
vet jag inget om. Jag tittade ut och såg
att gatan var avspärrad. Jag sa: ”Smäller
det så smäller det bara en gång.” Så jag
lade mig på nytt och somnade genast.

– Jag respekterar att Tomas valde att göra så här,
säger Anderssén-Löf till ÖT.
Kyrkorådet valde en ny
ungdomsarbetsledare vid
sitt möte förra veckan. Nykarleby församlings nya
ungdomsarbetsledare heter
Ella-Mari Esselström. Esselström kommer från Esse
och har tidigare varit ungdomsarbetsledare i Jakobstads svenska församling.

NANNY NORDSTRÖM
UPPVUXEN I POJO OCH KARIS, BOR
IDAG PÅ DRUMSÖ I HELSINGFORS.
FAMILJ: MAMMA OCH SYSTER MED
FAMILJ.
DRÖMMER OM ATT JOBBA DELTID
MED HUMANITÄRA PROJEKT.
GÖR PÅ FRITIDEN: SJUNGER I S:T
JACOBSKÖREN, LÄSER, ÄR AKTIV I
KVINNOFÖRBUNDET.

Hela hela Människan
– själavårdsretreat
På Österhankmo lägergård, 15-17.3.2019.
Ledare Jan & Erica Nygård, Anna-Mari Bäckman m.fl.
Anmälning senast 8.3 till Anna-Mari Bäckman,
044 480 8361 eller www.helhetgenomkristus.fi.
Retreatavgift: 150€.
Arrangeras i samarbete med SFV.
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Markus Engström, kaplan i Kristinestads svenska församling, säger att han kommer att fortsätta predika Guds ord även om det kan få konsekvenser för honom själv. FOTO: ARKIV/
JOHAN EKLÖF

Kaplan varnad för språkbruk
KRISTINESTAD. Biskop Björn Vikström
har gett kaplanen Markus Engström i
Kristinestad en varning för det språkbruk
som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten.
TEXT: JOHAN SANDBERG & SOFIA TORVALDS
Det är en varning som tilldelats i arbetsledningssyfte och den kan leda till
att Markus Engström avhålls från tjänst
ifall beteendet upprepas.
Markus Engström säger att han är
besviken.
– Alla vet vad jag anser, så jag ska inte kommentera varningen, säger Engström.
Kommer du att beakta varningen?
– Jag kommer att fortsätta predika
Guds ord.
Även om det får konsekvenser för dig?
– Absolut. Det är en stor principiell fråga

”Det är ingen
teologisk fråga
då man väljer
vilka ord man
använder när
man talar om
andra människor.”
Björn Vikström

om man får predika Guds ord i Finland
eller inte. Det här är en mega-skandal.
Engström ser det hela som en förtroendekris.
– Den förtroendekrisen är mellan
mig och kyrkans homoliberaler.
Biskop Björn Vikström vill inte föregå samtalet han ska ha med Markus
Engström när han och stiftsdekan Magnus Riska ska besöka Kristinestad den
21 februari.
– Det här är något jag får diskutera
med honom då .
Vikström försäkrar att man får predika Guds ord.
– Men det beror på vad han menar
med det. Det är ingen teologisk fråga
då man väljer vilka ord man använder när man talar om andra människor.

Norrback tar det lugnt på Fb

Kyrkoherde Daniel Norrback har tagit
till sig av kritiken mot honom.
När det nya församlingsrådet i Kristinestad samlades till sitt första möte
för några veckor sedan fattades ett beslut om att rekommendera Norrback
att håller sig borta från sociala medier

– åtminstone när det gäller bibelfrågor
som väcker debatt.
– Jag lovade vara försiktig med vad
jag säger och hur, och vara mån om att
vara respektfull. Jag har nog tagit till mig
av kritiken, säger Norrback.
Går du alltså inte längre in i debatter om
bibel och tro på sociala medier?
– Det är kanske bättre att man för sådana samtal på tumanhand, genom privata meddelanden och inte i offentliga
debatter. De skapar lätt splittring och
stridigheter. Jag är med på att undvika den formen av offentliga dispyter,
säger Norrback.
Biskop Björn Vikström och stiftsdekan Magnus Riska besöker Kristinestads svenska församling om ett par
veckor. Då ska de träffa arbetslaget och
församlingens förtroendevalda.
En viktig fråga under besöket är hur
församlingsrådet ser på de ekonomiska konsekvenserna av prästernas och i
synnerhet kaplanens agerande.
– Ifall det visar sig att församlingsmedlemmarna och församlingens
samarbetspartner inte anlitar en präst

som får sin lön av församlingen, blir
situationen i längden ohållbar, skriver Björn Vikström i ett pressmeddelande.

Dialog med föräldrar

Vikström anser att de som bär ansvar
i församlingen bör diskutera hur frågor gällande människosyn, etik och
sexualitet kan behandlas bland barn
och unga, däribland konfirmandundervisningen. Det bör ske på ett sätt
som visar respekt för Bibeln, men
samtidigt ödmjukhet inför det faktum
att kristna kommer till olika slutsatser i dessa frågor. I den situation som
uppstått i Kristinestad är det mycket viktigt att församlingens anställda
för en öppen dialog till exempel med
konfirmandernas föräldrar och skolornas rektorer.
Polisen utreder också om Engströms
insändare i Syd-Österbotten kan ses
som hets mot folkgrupp.
– Det kan vara problematiskt att
verka som präst ifall man blir fälld för
hets mot folkgrupp. Men det är något vi
får fundera på senare, säger Vikström.
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Biljetter: www.lippu.fi
Regi och koreografi Sofie Lybäck
Producent Pauliina Holmqvist
Scenografi Sarah Smeds Dräkter Anne Rauhala Kapellmästare Kenneth Ågren

Allt fler väljer
bort dopet
Den 31 december 2018
hade evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland 3 848 191
medlemmar. Det innebär
att 69,7 procent av finländarna hör till kyrkan.
Under fjolåret blev
16 680 personer medlem-

mar i kyrkan och 58 338
personer utträdde ur kyrkan. Under 2018 döptes ca
30 892 barn under 1 år och
44 706 kyrkomedlemmar
avled.
Under året förlorade
kyrkan 1,44 procent av sina medlemmar. När man
ser på antalet svenskspråkiga var minskningen nå-

got mindre, 1,24 procent.
– Att antalet döpta
minskar hör samman med
att nativiteten sjunker,
men där märks också att
allt fler föräldrar inte döper
sina barn. Det här är en
av de största utmaningarna för kyrkan, tillsammans med utmaningen att
nå unga vuxna som upple-

ver kyrkan som avlägsen,
säger forskaren Veli-Matti Salminen vid Kyrkans
forskningscentral.
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Ungdomens Kyrkodagar
har något att berätta
PÅVERKARE. Ungdomens
Kyrkodagar 2019 uppmuntrar till hållbar konsumtion, lobbar för jobben
i kyrkan och önskar friare
gränser för församlingstillhörighet.

Itohan Okundaye har fått
flera avslag på sina ansökningar om asyl.

Itohan och
hennes fyraåriga
son utvisas

TEXT: EMELIE WIKBLAD
Lärkkulla i januari betyder Ungdomens
Kyrkodagar. Efter utskottsarbete, drönarfoto och klädbytartorg samlades
ombuden till plenum i auditoriet. Först
ut var en motion av arbetsgruppen för
Ekofasta-kampanjen, på temat minska
klimatpåverkan genom hållbar klädkonsumtion.
Sofia Liljeström presenterade utskottets ekologiska drömförsamling
”där det finns ett kollektiv med ekobutik, elbilar, solpaneler, respektfulla klimatdiskussioner, återanvändbara kaffefilter, kläd- och sopsortering,
oråddiga loppisar och mindre ha-begär”. Samtidigt tangerade diskussionen
de känslor av otillräcklighet som miljöoch klimatfrågor lätt väcker.
UK uppmanar församlingarna att lyfta
upp vikten av hållbar klädkonsumtion –
genom kunskap, evenemang och uppmuntran till allmän ekomedvetenhet.

Vill luckra upp gränserna

ASYL. Itohan Okundaye
är ett människohandelsoffer med en son född i
Finland. Efter ytterligare
ett avslag från Migri kan
de när som helst hämtas
av polisen.
TEXT: ULRIKA HANSSON

Ett hjärta från UK. Deltagarna samlades i en hjärtformad klunga på gården och
blickade upp mot den kameraförsedda drönaren. FOTO: NINA AHTOLA

En ung person flyttar hemifrån för att
studera – och blir av med sitt mandat i
församlingsrådet; en annan saknar möjlighet att tillhöra en svenskspråkig församling. De som steg upp i talarstolen
kände i många fall igen sig i problematiken. Frågan om parokialprincipens vara eller inte vara är inte ny för kyrkans
beslutsfattare. Utskottet, med direktor
Sixten Ekstrand som sakkunnig, hade
också talat om nackdelarna med att slopa regeln som säger att din adress bestämmer vilken församling du hör till:
som risken att skapa tävlan och polarisering mellan församlingar.
Niclas Lemström och Kim Jokinen
lämnade in det beslutsförslag som fick
flest röster. UK uppmanar kyrkomötet att utreda möjligheter till ökad valfrihet, inom en samfällighet och genom
specialtillstånd, samt för sittande förtroendevalda att slutföra sin mandatperiod
även om de byter adress. Uppmaningen
till församlingarna är att välkomna alla i
sin verksamhet och göra information om
församlingstillhörighet mer lättillgänglig.

ett initiativ för att väcka diskussion om
den prästbrist som kyrkan står inför.
– Vi har funderat på varför det är så få
som vill studera teologi, men även diakoni och andra kyrkliga yrken, säger
Benjamin Häggblom. Vi hoppas uppmuntra till en diskussion om varför det
inte är fler som studerar.
Häggblom tror UK är ett bra forum
för en sådan diskussion, här finns unga
som småningom ska söka studieplats
och här finns de som kanske kan ge svar
på frågan varför ett yrke inom kyrkan
inte känns relevant för dem.
Diskussionen visar att fördomar om
arbetet och osäkerhet på den egna tron
är faktorer som påverkar. Biskop Björn
Vikström tror att en signal från UK har
större effekt än att domkapitlet fortsätter trycka på i frågan.
UK slår bollen vidare till församlingarna och uppmanar dem att ta problemet på allvar, att ge unga i församlingen en tydligare bild av vad arbete i kyrkan innebär och att uppmuntra dem att
överväga att kyrkligt yrke.

Vem ska jobba i framtiden kyrka?

”Jag har något att berätta”

”Hur kan man göra arbete i kyrkan mera lockande för unga som funderar på
vad de ska ta sig för i livet?” Benjamin
Häggblom och Isak Edman hade skrivit

Ensamhet och psykisk ohälsa, #metoo
och sexuella trakasserier. Temat för UK
2019, ”Jag har något att berätta”, hade
flera beröringspunkter med de initia-

I utskotten diskuterades bland annat ärenden om församlingstillhörighet och
ensamhet. FOTON: EMELIE WIKBLAD

tiv som lämnats in.
På initiativ från ungdomar i Matteus
församling diskuterade UK hur församlingen kan motverka ensamhet. Pontus Särs påminde om att kyrkan inte
bara är en organisation, utan också de
människor som är med i kyrkan – hur
kan vi bli bättre på att se ensamhet?
Tonje Lindeman lyfte frågan om hur
en kyrka som är inkluderande och har
låg tröskel ser ut.
Att kyrkan har telefonjour och chatt
för den som behöver någon att tala med
nämndes i utskottet som något bra.
Det tycker också Jamika Sandbäck
och Jakob Nylund, som tillsammans
med Emma Björklund och Mirjam Salo lämnat in ett initiativ om att sänka tröskeln för unga att vända sig till
själavård.
– Världen ska inte behöva gå under
tre och en halv gånger innan man tar
kontakt med en själavårdare eller präst,
säger Jamika Sandbäck.
Hon säger att de vill normalisera företeelsen bakom det främmande ordet
”själavård”. Flera ombud vittnar om att
informationen är bristfällig.
– Det kom många bra idéer och förslag. Nu skulle idéerna ännu behöva
komma ut till församlingarna, säger Jakob Nylund.

Kläder bytte ägare.FOTO: EMELIE
WIKBLAD

Itohan Okundaye från Nigeria berättade i en intervju för
Kyrkpressen (46/2017) hur
hon blev ett offer för människohandlare och tvingades till sexhandel i många år
i Italien.Hon kom till Finland
för fem år sedan, då gravid
med sin son.
Efter flera avslag på asylansökningar har Migrationsverket nu gett avslag på hennes senaste ansökan och hon
och sonen utvisas till Italien.
– Jag har inte kunnat berätta om beslutet för min son.
Han har haft så höga förväntningar och sagt: mamma snart får vi pappret och
då kan jag få ett blått rum
och ett blått täcke. Han har
ansträngt sig hårt för att lära sig språket här, säger Itohan Okundaye.
– De kan hämtas av polisen vilken dag som helst. Det
går inte att ansöka om verkställighetsförbud i det här
fallet, säger Catarina Mikkonen som är ordförande för
Elpida rf, som hjälper människohandelsoffer.
Beslutet överklagas till
hovrätten nu i veckan.
Fallet har också väckt uppmärksamhet i sociala medier. Riksdagsledamot Peter Östman kommenterade
Kyrkpressens webbartikel.
– Utgående från de uppgifter som framkommer i intervjun så låter beslutet helt
omänskligt (...) Vårt asylsystem har uppenbara svagheter. Människor som är nödställda borde ges skydd men
får det inte. Och det som gör
det ännu värre är när barn
blir lidande (...) Vad kan vi
göra i detta fall? Vi kan se
om vi tillsammans kan påverka fallet. Domstolarna
utövar dock den dömande

makten, det vill säga de avgör vad som är rätt i ett enskilt ärende.
Unicef är oroat över att
finska myndigheter bryter
mot FN:s barnkonvention
som säger att barnets bästa alltid ska ställas i första
rummet.
– I beslutet är hennes son
omnämnd, men bara i förbifarten. Om hans ställning
och sårbarhet finns ingenting, säger Mikkonen.
Migri uttalar sig inte i specifika fall, men får allmänna frågor om beslutsprocesser. På frågan om de följer FN:s barnkonvention
uppger Migris asylenhet till
Kyrkpressen: ”Ja. I varje beslut som rör en minderårig
tar vi ställning till barnets intresse.”

Aldrig intervjuad

Under de fem år Itohan Okundaye vistats i Finland uppger
hon själv och Catarina Mikkonen att hon inte blivit muntligt intervjuad en enda gång
av någon på Migri. Inte heller
av polismyndigheten i samband med en förundersökning om misstänkt grov människohandel som nu lagts ner.
– Hur i allsin dar kan man
ha en förundersökning utan att höra målsägande? Det
tycker jag är fullständigt förkastligt! säger Mikkonen.
Samtidigt uppger Migrationsverkets asylenhet:”I
asylärenden hör Migrationsverket varje sökande individuellt och muntligt innan
ett beslut fattas. Också beslut om utvisning måste föregås av att personen beretts
tillfälle att höras. En förnyad ansökan kan avgöras utan att Migrationsverket träffar personen.”
De hjälpsystem som ska
fånga upp utvisade människohandelsoffer i Italien har
konstaterats vara överbelastade och fungera undermåligt.
– Av de tre kvinnor som Elpida försökt hjälpa men som
utvisats till Italien är två tillbaka på gatan. Den ena har
ett barn och den andra två,
säger Mikkonen.

6 AKTUELLT

KYRKPRESSEN TORSDAG 7.2.2019 • NR 3 • 09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Fyra svåra frågor,
fyra biskopskandidater

Harry Sanfrid Backström

Sixten Ekstrand

Fråga 1
Ja. Detta är inte mitt ställningstagande. Men
utlevd homosexualitet är enligt Bibelns definitioner synd. I 1 Tim 1: 9‒10 sätter Paulus fram en lista på olika synder. Det finns
också andra ställen som hänvisar till detta,
se närmare till exempel i Rom 1: 24‒32 eller
1 Kor 6: 9. Men Gud älskar oss alla. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för
att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv (Joh 3:16). Han älskar oss alla,
men han älskar inte allt det vi gör.

Fråga 1
Nej. Inte om det handlar om en respektoch kärleksfull relation mellan två jämbördiga parter. Däremot kan all sexualitet
(också heterosexuell sådan) som förtrycker, kränker eller utnyttjar en annan person betecknas som synd. De bibelställen
som talar om homosexualitet handlar om
den senare typen av sexuella handlingar.

slut, när det sedan kommer, innan jag tar
definitivt ställning.

Fråga 2
Det finns inom kyrkan två diametralt
motsatta synsätt och då kan vi antingen
fortsätta debattera detta i sociala medier, i tidningsspalter och i kyrkomötet, eller försöka finna en lösning som alla kan
leva med. Jag anser därför att den enda framkomliga vägen är att åstadkomma en kompromiss där de som vill viga
kan göra det och de som inte vill viga inte tvingas till det. Det rör sig i Borgå stift
om så få samkönade vigslar i året att en
sådan här lagstiftning inte inkräktar på
någons rättigheter.
Den här lösningen ger också arbetsro i
kyrkan och frigör energi och tid att ta itu
med de verkligt stora utmaningar vi nu
har med bland annat sjunkande medlemstal och dopsiffror.

Sixten Ekstrand

”Äktenskapet är till för
en man och en kvinna.”
Harry Sanfrid Backström

Fråga 2
I första Mosebok 2: 22‒24 läser vi: Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde
Herren Gud en kvinna och förde fram henne till
mannen. Då sade mannen: Den här gången är
det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna
ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva
med sin hustru, och de blir ett.
Äktenskapet är till för en man och en
kvinna, det är en bibelfråga som är oföränderlig. I den familj som bildas innebär
det att de barn som det äkta paret eventuellt får har möjlighet att få en manlig och
en kvinnlig förebild. Det är varje barns rättighet. Det är viktigt att respektfullt och
värdigt lyssna på olika röster kring denna
fråga. Men det ändrar inte utgångspunkten
och hur kyrkan ska besluta i denna fråga.
Den evangelisk-lutherska kyrkan bör
definitivt hålla sin nuvarande linje och inte vika av från den. Tar vi ett annorlunda
beslut så handlar vi mot Guds vilja och

det som är sagt klart och tydligt till oss
via Bibelns ord.
Fråga 3
Nej. Jag vill svänga på detta. Att viga två
personer av samma kön till äktenskap är
tydligt och klart sett utifrån Bibeln mot
Guds vilja. Jag vill jobba för att den situationen inom mänsklig och överskådlig
tid inte uppstår. Hur gör vi detta? Vi ska
vandra i bön, vi ska läsa Guds ord och be
att den helige Ande visar oss vägen. Vi ska
hålla Bibeln som högsta auktoritet i beslutsfattandet, se Kyrkolagen § 1. Skulle
ändå kyrkomötet besluta annorlunda så
kommer jag inte att viga ett samkönat par.
Fråga 4
Att fungera som ledare är ett komplext
uppdrag. Ledarskapet ska förtjänas varje dag. Dessutom är det för varje ledare
viktigt att komma ihåg att när något lyckas väl, så har inte resultatet uppnåtts i ett
vacuum, utan det har skett antingen i ett
teamarbete eller som en uppgift där var
och en har fullgjort en viss avgränsad del
av ett projekt. På samma sätt är det om något har misslyckats, då är det också ofta
ett resultat av flera faktorer som har samverkat. Då kan man tillsammans analysera vad som gick fel.
Jag har känt mig som en bra ledare när
jag tillsammans med medarbetaren har
lyckats forma arbetsuppgifterna för medarbetaren så att jag kan se att arbetstagaren har möjlighet att göra ett bra arbete,
och njuter av det. Jag har känt mig som en
dålig ledare när jag inte har lyckats förmedla till arbetsteamet hur jag tänker i
en viss fråga, och det har väckt osäkerhet. Då får jag gå till mig själv och be att
Herren ska ge mig större vishet och bättre beredskap i dialogen.

Fråga 3
Jag har alltid varit lojal mot kyrkan och
dess beslut, eftersom jag anser att kyrkan är större än den enskilda prästen,
och kyrkans ämbete är kyrkans och inte mitt personliga ämbete. Jag har alltid
utfört och kommer att utföra de ämbetsuppgifter som hör till ämbetet, eftersom
jag lovat att hålla mig till kyrkans ordning.
Den här frågan är svår för många, även
för mig, och alla har gjort och gör sin egen
resa. Jag vill inte svara ett ja eller nej i det
här skedet utan avvakta kyrkomötets be-

”Den enda framkomliga
vägen är att åstadkomma
en kompromiss.”

Fråga 4
Jag känner en stor tillfredsställelse med
mitt nuvarande ledarskap. KCSA har i de
två senaste arbetsplatsundersökningarna
vid Kyrkostyrelsen bägge gångerna placerat sig i topp när det gäller trivsel och förtroende för ledarskapet och dess strävan
efter öppenhet, förmåga att entusiasmera och lösa konflikter. När de senaste resultaten publicerades tog jag det som ett
kvitto på att mitt ledarskap fungerat bra.
Samtidigt skall sägas att en ledare också
bärs av sina anställda och på den punkten
har jag underbara, kreativa och duktiga
medarbetare som har en stor del i att vårt
team fungerar bra. Ledarskap och medarbetarskap hänger samman.
En situation där jag fungerade mindre
bra var då jag på en tidigare arbetsplats
hanterade ett personalärende med för
mycket ungdomlig iver. I stället för att
lugnt och sakligt gå igenom det som saken gällde, höjde jag rösten och blev alltför auktoritär. Det här ledde till att relationen till medarbetaren blev något ansträngd för en tid framöver. Men jag lärde
mig min läxa: att lyssna, behålla lugnet,
vara saklig och också be om ursäkt då jag
som ledare haft en sämre dag på jobbet.
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BISKOPSVAL. För att bredda bilden av biskopskandidaterna inför biskopsvalet den 19 mars ställer vi
i detta och kommande nummer ett antal frågor till dem. I de första frågorna fokuserar vi i huvudsak
på några av de ämnen som debatterats flitigt under den senaste tiden.
1. Tycker du att utlevd homosexualitet är synd? Ja/nej? Motivera om du vill.
2. Hur anser du att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska hantera frågan om samkönad vigsel?
3. Om kyrkomötet tog beslut om att tillåta samkönade vigslar, men gav präster rätt till samvetsfrihet.
Skulle du då viga ett samkönat par? Ja/nej? Motivera om du vill.
4. Ge exempel på en situation där du känt dig som en bra ledare och en situation där du känt dig som en dålig ledare.

Bo-Göran Åstrand

Lisa Enckell
Fråga 1
Nej.
Synd är det som hindrar oss människor
att älska Gud, våra medmänniskor och
oss själva.
Fråga 2
Äktenskapet är en samhällelig och juridisk institution som finns till för att skydda kärleken, barnen och egendom. Alla
människor bör ha rätt till vigsel, också i
den evangelisk-lutherska kyrkan
Biskopsmötet och kyrkomötet bör så
snabbt det är möjligt besluta och godkänna vigsel av samkönade par. Norges modell skulle med största sannolikhet fungera bäst i Finland.
Fråga 3
Ja.

Fråga 4
Bra ledare:
Då jag genom samtal lyckats få människor med motsatta åsikter att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Till
exempel under åren jag var vice ordförande (och i ett år ordinarie ordförande)
i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige ledde jag beslutsfattandet och
fick tillsammans med de andra ledarna
i samfälligheten vara med om att förbereda och verkställa besluten (bland annat anställningar). En bra ledare lyssnar
noga, kan sammanfatta det som sägs, vågar, ibland också snabbt, fatta beslut och
ser till att besluten förverkligas

Fråga 1
Nej. Sexualiteten är en väsentlig och fin
del av en människas personlighet. Den
ska därför inte förnekas. Ett samkönat
parförhållande präglat av kärlek, jämlikhet, ansvar och trohet är ett uttryck för
homosexuella personers möjlighet att få
älska, bli älskade och bekräftade. Jag ser
inte att Bibeln skulle fördöma ett jämbördigt samkönat förhållande i vår tid. Däremot tar den tydligt avstånd från sexuellt präglade våldshandlingar.

Dålig ledare:
Då jag inte trots långa samtal lyckas hjälpa teamet att jobba för det gemensamma
målet, eller då känslorna svallar över under ett möte och någon går ut mitt i stormen. Då gäller det att med tålamod börja om, samtala med alla inblandade och
sedan fortsätta. Allt blir nog bra till slut.

Bo-Göran Åstrand

”Norges modell skulle med största sannolikhet
fungera bäst i Finland.”
Lisa Enckell

”En förutsättning för goda beslut är att lyssna.”
Fråga 2
I kyrkomötet ingick jag i en grupp av ombud som tog initiativ till ett utvidgat äktenskapsbegrepp. Vi betonade att initiativet inte förminskar äktenskapet mellan
man och kvinna. Däremot ville vi att också
samkönade par skulle få samma möjlighet
eftersom deras relation innehåller samma
viktiga saker som hos heterosexuella par,
det vill säga kärlek, omsorg och ansvarstagande. Vi framhöll att äktenskapet har förändrats och utvecklats mycket under historien. Vi underströk att Bibelns budskap
om en ansvarstagande kärlek kan tillämpas på ett nutida samkönat förhållande.
Vårt förslag till lösning gick ut på att vår
kyrka i likhet med Norges kyrka skulle gå
in för ett utvidgat äktenskapsbegrepp så att
samkönade äktenskap skulle bli möjliga.
Samtidigt föreslog vi att man i kyrkans lagstiftning skulle säkra att den präst som inte
vill viga inte heller behöver göra det. På så
sätt skulle två syner få finnas inom kyrkan.
I ett anförande sade jag att detta skulle hål-

la ihop kyrkan trots olikheterna. Jag önskar att kyrkan kunde ta ett sådant beslut.
FRÅGA 3
Ja. Det skulle jag göra eftersom jag har
mött och vet att det finns samkönade par
som inför både Gud och människor vill
lova att älska varandra i nöd och lust. För
dem är det fråga om så mycket mer än
debatter. De vill stöda varandra och dela allt här i livet. Löftet om Guds närvaro, kraft och hjälp för dem som par betyder mycket. Vigseln skulle också vara
ett tillfälle för släktingar och vänner att
bekräfta deras parförhållande.
FRÅGA 4
Onsdag förmiddagar känner jag mig rätt
ofta som en bra ledare tack vare medarbetarna i församlingen. Då inleder vi veckans arbetsplanering med att alla anställda
som sitter runt bordet delar med sig genom
att berätta om sin arbetssituation eller något om sin livssituation. Det är alltid frivilligt. Vi kan skratta, gråta, diskutera och be
tillsammans. Jag upplever att vi just då ser
varandra på ett fint sätt. Som ledare märker jag att det här är mycket viktigt. Det
här har vi gjort i många år. Idén var inte min. Den fick jag av kaplan Boris Salo.
Jag försökte en gång flytta sommarkonfirmationerna till hösten. Jag var ivrig och
ville pröva på så fort som möjligt. Efter ett
tag märkte jag att de negativa reaktionerna ökade i omfattning. Till sist var de så
starka att jag blev tvungen att ta tillbaka
beslutet. Efteråt reflekterade jag över vad
jag gjort fel. Jag kom fram till att jag som
ledare hade för bråttom och därför inte hann förankra beslutet tillräckligt bra.
Jag såg att en förutsättning för goda beslut är att lyssna och samtala tillräckligt
innan man går till beslut.
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DEMENS. För fyra år sedan förändrades Gita och
Leif Lindgrens liv i ett slag. Gita fick diagnosen
pannlobsdemens, Leif slutade jobba och blev
anhörigvårdare. Ändå har deras äktenskap aldrig
varit så lyckligt som det är idag.

Störst
av allt är
kärleken
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Morgon i Dalsbruk. I det gula huset på
Honolulugränd går Leif ”Lefa” Lindgren in i det som förr var en del av vardagsrummet men som nu upptas av en
dubbelsäng. I den ligger hans fru Gita och sover.
– Godmorgon, dags att stiga upp! säger han och böjer sig över sängen.
Hon öppnar ögonen, de ler mot varandra. Varsamt får han upp henne i sittande ställning, sedan stiger hon upp.
De står länge och kramas. Sedan går de
på toaletten och byter blöja.
Morgongröt. Gita äter alltid sin med
hallonsoppa och Leif sin med blåbärssoppa. Han rör om i hennes gröt och
för skeden till hennes läppar. Hon gapar. Ibland tvekar hon. Då går det att
få igång ätandet genom att växla om
till en klunk saft.
– I fjol hade vi en period då Gita inte ville äta. Varje måltid kunde ta timmar. Jag höll på att bli galen, säger han.
Han pratar, hon ler. Jo! säger hon,
med eftertryck. Och ibland något annat, något som har precis rätt tonfall
och intensitet men som ingen av oss
kan tyda.

Ohövlig men omtänksam

Gita och Leif träffades på Frälsningsarméns Tempelkår i Helsingfors. Först
var de med i scoutverksamheten, senare i horn- och strängmusikkåren.
Gitas första minne av Leif var när de
skulle gå in i scoutlokalen och Leif inte höll upp dörren för henne utan gick
först och lät den slå igen precis framför
henne. Vilken ohövlig pojke!
– Hon sparkade mig med sin träsko.

Jag har fortfarande ett märke på benet,
skrattar han.
De fortsatte träffas tillsammans med
andra ungdomar: på gudstjänster, läger och samlingar.
En sommar hade Gita jobbat i Österrike och fått paratyfus. Hon låg på Aurora sjukhus, och Leif hade kort väg att
besöka henne efter gymnastiklektionen. Så han gick dit en gång i veckan
och pratade bort en stund.
Egentligen är han rätt trevlig, tänkte hon.
Efter en samling fick han ingivelsen
att lägga armen om hennes axlar. Hon
lät den ligga kvar.
Han var sjutton, hon skulle strax fylla nitton. Sedan dess har de varit tillsammans.

Förkrossande diagnos

Hösten 2014 gick Gita på minnesundersökning. Både Leif och barnen hade
under en längre tid tyckt att hon tidvis
hade problem med närminnet.
Leif bokade tid och körde Gita till hälsocentralen utan att berätta för henne
vad det handlade om – han visste att
det skulle göra henne rasande. Han satt
utanför och undrade vem som skulle
komma ut först, sköterskan eller Gita
– och på vilket humör. När Gita kom

”Den kvällen grät jag
som jag aldrig gråtit
i mitt liv.”
Leif Lindgren

ut var hon glad – tyvärr var resultaten
från undersökningen inte lika muntra.
Den första undersökningen ledde till
en ny minnesundersökning, och sedan
till magnetröntgen i Åbo.
Det var en bekymrad läkare som rapporterade om fynden.
– Han sa att han var förvånad. Man
hade hittat hundratals brustna mikroblodkärl.
Gita fick diagnosen frontallobsdemens, eller pannlobsdemens. Det är en
form av demens som leder till att nervcellerna i hjärnans främre delar förtvinar. Personligheten, och hur man fungerar i sociala sammanhang, påverkas.
Man får svårt att uttrycka sig språkligt,
omdömet sviktar.
Gita var sur och arg över diagnosen.
Senare den hösten var läget förtvivlat. Livet därhemma var en enda kamp,
Gita var rastlös, arg och verbalt aggressiv. Leif gick till hälsocentralen och sa
att nu orkar han inte mer, och Gita fick
plats på en psykiatrisk avdelning i Halikko.
”Det här är inte rätt plats för henne”,
sa de på mentalsjukhuset.
”Men det är rätt plats för oss just nu”,
sa han.
När han körde henne dit berättade
han inte vart de skulle. När han kom
hem igen – ensam – bytte han lakan
och frågade sig om hon någonsin skulle komma hem igen.
– Den kvällen grät jag som jag aldrig
gråtit i hela mitt liv.

Älskade att jobba med barn

Gitas mamma kommer från Dalsbruk
och när hon var ung drömde Gita om
att få möjligheten att bo där. När Lindgrens var nygifta och hade fått en liten

Här, i det gula
huset på Honolulugränd, har Gita
och Leif Lindgren sitt liv. Hit
kommer många
gäster, eftersom
Leif har svårt
att komma loss
hemifrån.

dotter, Maria, upptäckte de att församlingen i Dragsfjärd sökte en ungdomsledare. På den tiden jobbade Leif med
second hand-kläder vid Frälsningsarmén, medan Gita var svensk redaktör
för Frälsningsarméns tidning Krigsropet.
Gita sökte jobbet och fick det, och
de flyttade. Småningom fick Leif jobb
i skolan. De ledde scoutverksamheten
tillsammans, de fick tre barn till, de rotade sig. De flyttade in i det gula huset
på Honolulugränd, som tidigare varit
uppdelat i tre mindre lägenheter. I en
av dem hade Gitas mormor bott.
Gita älskade att jobba med barn, och
för sitt arbete fick hon mycket tack och
uppmuntran – bland annat ett diplom
från en skola hon samarbetade med.
– Fortfarande stannar hon upp när
hon ser ett barn.
Hennes favoritprogram på teve är
numera BUU-klubben.

Tre minuter på motionscykel

När Gita fick sin diagnos insåg Leif Lindgren att han inte kunde fortsätta job-
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Morgongröt. Gita äter sin med hallonsoppa.

Ordna bestick. Leif instruerar.

ba tills han var 68, som planerat. Han
var tvungen att ge upp sitt drömjobb
vid Kyrkans central för det svenska arbetet: att vara redaktör för teve-gudstjänsterna.
– Jag måste välja mellan jobbet och
Gita, och då valde jag Gita.
Idag är han anhörigvårdare.
Förr var det Gita som lagade all mat
– hon hade gåvan att göra något gott
av nästan ingenting. Nu är det Leif som
är kocken.
Den här dagen består lunchen av
broilerlår på en bädd av ris och ananas, med wok-grönsaker till.
– Det är viktigt att hon får i sig tillräckligt med proteiner, säger Leif och
skär broilerköttet i pyttesmå bitar. Gita
tycker inte om någonting som är hårt
och svårt att svälja. Förr älskade hon
den hårda skorpan på makaronilådan,
nu äter hon bara det mjuka som finns
under den.
Det är svårt att motionera. För 1,5 år
sedan bröt Gita vristen, dessutom hade hon problem med hjärtat och blod-

10 LIV & TRO

KYRKPRESSEN TORSDAG 7.2.2019 • NR 3 • 09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Om kvällarna läser de Erik Vikströms andaktsbok ”Min bön”. När de kommit till slut börjar de om från början igen. Gita somnar omgiven av mjukisdjur.

trycket. Förra sommaren, samma dag
som hon fyllde 70, fick hon en pacemaker.
– Vi går 200 meter till dagis, sen vilar
vi på en bänk. Och så går vi hem igen.
Den sista backen är nästan för mycket
för Gitas hjärta. Så jag försöker få henne att trampa tre minuter på motionscykeln så ofta vi kan, säger han.

Gita var borta

Den första hösten då Gita fick sin diagnos blev hon alltså intagen på psykiatrisk avdelning. Där stannade hon i
ett par månader, och Leif besökte henne varje dag. Småningom insåg han
att vardagen därhemma gick att hantera. Visst var Gita rastlös. Någon bekant kunde ringa och fråga: ”Är Gita
hemma, eller?” Och Leif svarade glatt
att ”jovisst, hon ligger och sover i sin
säng”. Varpå vännen sa ”aha, det såg
precis ut som om hon gick förbi oss”.
När Leif rusade in i sovrummet märkte han att Gita var borta. Då var det bara att ta bilen och ge sig ut för att leta.
Idag är läget betydligt lugnare. De senaste åren har varit fina. Gita är glad och
social, sitter gärna med på möten, gillar gäster. Leif kallar köket på Honolulugränd för HCC – Honolulu Conferen-

”Vi kan öppna en
kärlekskiosk, alla kan
komma hit och få sin
dos!”
Leif Lindgren

ce Center. Han är aktiv i många sammanhang och eftersom han har svårt
att lämna Gita leder det till att mötena
ordnas hemma hos dem. Men han är
mycket tacksam för att de har snälla
vänner som ställer upp när han måste vara borta.
– Det som jag saknar mest i min tillvaro är att bara kunna ta en promenad
tillsammans. Att få uppleva någonting,
och sedan kunna prata om det. En plats
Gita länge ville fara till är Hagenbeck’s
Zoo i Hamburg. Vi besökte det i vår ungdom, innan vi gifte oss. Jag hade redan börjat planera hur vi skulle ta oss
dit nu, när det är lugnare, men barnen
fick mig att lämna drömmen.
Det är så mycket, säger han, som man
måste vara två om för att kunna göra.

Kanske har Gud en plan

Gita sitter i soffan och ser på BUU-klubben. Hon slumrar till. Leif lägger armen om henne.
– Jag såg det! säger han. Du sov igen!
Inte får du sova nu.
– Nä, säger Gita och ler.
De kramas.
På programmet idag: att tömma diskmaskinens besticklåda. De ställer sig
bredvid varandra vid kökslådan.
– Det där är en liten sked. Den ska
dit. Och det där är en stor. Så där. Och
en liten. Dit ska den!
Det skulle givetvis gå snabbare, säger
han, att göra det själv. Men det är viktigt att Gita är aktiv, ens på något sätt.
Varje kväll läser de en text ur Erik
Vikströms andaktsbok Min bön. När de
kommer till slutet börjar de från början
igen. Nu är de på femte varvet.
– Jag kallar det ”femte årgången”,
ler Leif.

Hans tro, säger han, är inte tillräckligt stark för att han ska be att Gita ska
bli frisk.
– Det ryms inte i mina tankebanor.
Om jag ber för något ber jag att jag själv
får vara frisk och ta hand om Gita.
Men kanske, tänker han, har Gud en
plan också med det här.
– Vår kärlek har aldrig varit så stark
som nu. Det är äkta kärlek, helt utan
krav. Allt som vi gör är fullt av kärlek.
När vi stiger upp och hon lutar sitt huvud mot mig känner jag att det är där
hon vill vara. Vi har det mycket bättre än i många andra parförhållanden.

Kärlekens lov

Kaffe efter lunchen. Leif har köpt
”drömchokotårta” på torgcafét. Han
matar Gita med en liten sked.
– Vill du har mer?
Hon ser frånvarande ut.
– En fråga som inte får något svar,
konstaterar han.
Han bestämde sig för länge sedan för

Hunden Abbe
och två katter
håller Gita och
Leif Lindgren
sällskap i hemmet i Dalsbruk.

att inte bli bitter. Därför låter han bli att
tänka på vad han skulle vilja göra och
inte kan: spela fotboll, träna för maraton, resa … Han känner att tiden inte riktigt vill räcka till ens för det han
borde få gjort hemma.
Han har rätt till tre avlastningsdagar
per månad, och dem använder han då
han som pensionär rycker in på radiooch teve-jobb.
– Det är inte så lätt för andra att sköta Gita, för det är ju det där med blöjorna. De första tre gångerna jag bytte en
blöja med avföring tyckte också jag att
det var svårt. Men sedan vande jag mig.
Ibland får han höra att han är duktig.
– Då svarar jag alltid att jag inte är
duktig, men att vi är gifta och tycker
om varandra och alltid trivts tillsammans. Det är inte pliktkänsla som är
min drivkraft, det är kärlek.
Men vad finns kvar av den Gita han
en gång förälskade sig i? Mycket, säger
han. Hennes sätt att vara.
– Hon visar mer ömhet nu än förr.
Jag upplever att den här Gita är mer den
äkta Gita, lite som det var meningen
att hon skulle vara. Ömhet kan vi dela med oss av till andra. Vi kan öppna
en kärlekskiosk, alla kan komma hit
och få sin dos!
När det kommer bra musik på radion
dansar de i köket. Kärleken, säger Leif
Lindgren, tvivlar han aldrig på. Först nu
förstår han orden i Bibelns Kärlekens lov,
som brukar läsas upp när folk gifter sig.
Först nu inser han att kärleken faktiskt
bär allt, tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig.
”Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre, och störst av dem är kärle
ken”, står det i Bibeln.
– Den kärleken fyller vårt hem.
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Nya Agricola församling
vill synas ute i byarna
NYSTART. Utmaningarna
är ekonomiska och geografiska. På pluskontot
räknar Agricola svenska
det kollegiala utbytet
och bredare verksamhet
på orter som hört till de
minsta församlingarna.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

På dörren till den gulmålade prästgården i trä sitter en laminerad pappersskylt
med texten ”Agricola svenska församling” och en rödgul logo. Välkommen
till stiftets nyaste församling, bara några veckor gammal. Här på Alexandersgatan i centrum av Lovisa finns medarbetarnas arbetsrum och navet i den
nya församlingen. Men församlingens
arbete sträcker sig mycket vidare än så.
– Ett av våra viktigaste mål är att det
ska finnas verksamhet på hela området.
Vi vill finnas där människorna bor, säger kyrkoherde Stina Lindgård.
Skönt att äntligen komma igång, är
den delade känslan bland medarbetarna i Agricola svenska församling. Beslutet att slå samman Lovisa, Lappträsk,
Liljendal, Pernå och Strömfors till en
svensk- och en finskspråkig församling
fattades redan hösten 2017 och mycket
planering har gjorts redan innan församlingen officiellt existerat.
Det ovala köksbordet är prästgårdens
hjärta. Här träffar vi en handfull av dem
som jobbar i Agricola svenska.
– Den största förändringen är att få
kollegor inom samma sektor, säger Pamela Westerberg, som jobbat i Pernå
församling och nu har fått två kollegor
inom familjearbetet.
– Och området, vi har ju blivit en jättestor församling – inte till medlemsantalet, men geografiskt.
Agricola svenska har cirka 6 300
medlemmar och det tar mer än en
timme att köra tvärs över församlingens område. Fem kyrkor och fler kapell finns inom församlingens revir.
Församlingens anställda erbjuder besök till fjorton daghem och håller morgonsamlingar i åtta skolor varje månad.
– Det är nytt för alla medarbetare,
konstaterar Gun Monto som sitter i församlingsrådet. Plötsligt har de ett jättestort område. Hur länge tar det att åka?
Hur ska jag hitta? Vem ska jag träffa?
Fem barn- och vuxenklubbar och sex
eftermiddagsklubbar för skolbarn hör
till den regelbundna familjeverksamheten som kört igång. Det är bara januari men sommarens lägerverksamhet ligger redan på planeringsbordet.
– Så länge det finns barn i verksamheten finns vi där, konstaterar Westerberg innan hon packar ihop två fulla
kassar och drar iväg till tisdagens eftermiddagsklubb i Pernå.
– Jag sa åt Lappträsk- och Liljendalborna att det är upp till bevis, säger Lindgård som före årsskiftet var
kyrkoherde för de två församlingarna. Om ingen kommer kan vi inte ha
verksamhet. Hjälp oss: om du upplever att det är något som behövs, berätta det för oss!

Från vänster
församlingsrådsmedlem
Gun Monto,
ungdomsarbetsledare Ann-Mari
Karlsson och
Dan Krogars,
kyrkoherde Stina
Lindgård och
kaplan Robert
Lemberg.

”Det är upp till
bevis. Om ingen
kommer kan vi
inte ha verksamhet.”
Stina Lindgård

Bryter ny mark

”Blir den här gruppen kvar? Får vi träffas
här? Har vi samma ledare? Glömmer ni
bort oss?” Ifjol hade församlingsmedlemmarna funderingar om hur det nya
skulle bli, berättar Dan Krogars. För en
del är omställningen mindre – församlingarna har redan tidigare samarbetat
kring till exempel hjälpledarutbildning
– för andra större – de finskspråkiga i
gamla Pernå församling förlorade ”sina” församlingsarbetare till den svenska församlingen.
När den nya församlingen marknadsfört sin verksamhet har listan varit lång. ”Jo, vi är i din by!” ska annonsen signalera.
Det handlar inte bara om att verksamheten ska finnas kvar där den funnits, Agricola siktar också på att utvidga. Ungdomsarbetsledarna Dan Krogars och Ann-Mari Karlsson tänker att
det från hösten ska finnas ungdomskvällar också i Liljendal och Lappträsk,
samtidigt som verksamheten fortsätter i Lovisa och Pernå.
– Det är en fördel för de områden där
det inte tidigare funnits ungdomsarbetsledare, säger Stina Lindgård.
En annan fördel för ungdomsarbetet är att samarbetet med skolorna blir
smidigare.
– Nu är det inte fem församlingar som
sätter upp en affisch i skolan, det är en.
Det blir lättare för ungdomarna att lära känna Dan och mig, säger Ann-Mari Karlsson.
Innan församlingen ens fyllt tre veckor har konfirmandarbetet dragit igång,

med information för drygt 60 konfirmander med familjer. Även konfirmandplanen har fått nytt format, lägret
kommer nu före de obligatoriska gudstjänstbesöken och medverkan i församlingsverksamheten. Vid första advent
blir det konfirmation i fem kyrkor.
– Vi vill hålla kvar den anknytningen
till hemkyrkan, säger Karlsson.
Krogars berättar att de också börjar
ordna egna samlingar för unga vuxna.
På arbetsbordet har de även en klubbledarutbildning, där unga och äldre intresserade ska få stöd i att starta och leda klubbar för barn.

Församling på svenska

Gudstjänster, körer, grupper för vuxna, andakter på institutioner – på något sätt når församlingen människor
i alla åldrar. Den bredaste sektorn är
kanske diakonin.
– Till diakonin kan man vända sig om
man är mellan noll och 120 år. Det finns
inget som är för litet eller för stort, säger diakon Susann Stenberg.
Samtidigt som församlingen drog
igång med sin verksamhet började också det nya församlingsrådet, som valdes i höstas, sitt arbete.
– Det blev ganska jämnt från de olika områdena, vi har faktiskt representanter från alla de gamla församlingarna, säger Lindgård.
Gun Monto har i flera perioder suttit i rådet i Strömfors församling, och
var även med i organisationskommittén som jobbade med Agricola innan
församlingen ännu fanns.

– För mig är det en ny situation att
jobba i en enspråkig församling, säger
Monto. Historiskt sett har Strömfors varit tvåspråkig sedan den skildes från
Pyttis år 1743. Det blir mycket givande att få lära känna andra delar av den
här stora församlingen.
För de svenskspråkiga Strömforsbornas del är hon glad att det nu kommer
erbjudas mer verksamhet på det egna
modersmålet.
Som förtroendevald vill Monto betona gemensamhet och en låg tröskel
i församlingen.
– Församlingen har mer blivit en aktiv del i vardagen, inte bara något som
tas fram till jul och påsk. Det är så vi
gärna vill att vår församling ska vara.

Ekonomin utmanar

– Ekonomin är ju en utmaning, för hela samfälligheten, säger Stina Lindgård.
Tillsammans har Agricola svenska och finska församling en bit över
13 000 medlemmar. Samfällighetens
gemensamma ekonomi styr hur mycket pengar som finns till för församlingarnas verksamhet. En sak som påverkar
ekonomin är att samfälligheten äger
många fastigheter över hela området
och få av dem är i helt gott skick.
– För oss är det en stor sak att ta ställning till, säger Gun Monto. Vi måste se
vad vi har för behov, ännu har vi inte
kunnat bedöma det eftersom verksamheten inte kört igång på riktigt.
– Det kan ta lite tid innan vi ser hur
verksamheten ser ut i verkligheten. Om
ett år är vi lite klokare.
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Läckert grönt
Känner du en vag känsla
av skuld över att du inte
lever ekologiskt, men
är osäker på var du ska
börja? Att läsa Julia Degerths färska bok Min lilla gröna. Tips för en ekologisk vardag är ett bra
sätt att komma igång.
Jag gillar den här boken särskilt för att den
är så läcker. Böcker som
handlar om hur man kan
leva mer klimatvänligt
ska inte se ut som avhandlingar utan som
damtidningar – ämnet är
svårt att ta in ändå eftersom det så lätt leder
till känslor av skam och
otillräcklighet.
Degerth betar av vardagen i överskådliga helheter: mat, kläder, inredning, vardag
och resor. Det är en god
idé att dela upp tipsen i
”laidback”, ”lagom” och
”hardcore” – då märker man snabbt att man
kanske på ett visst område är redo att satsa
mer än på ett annat.
Framför allt tycker jag
att Julia Degerth klarat av
att skriva om ämnet så
att hinnan av grå duktighet flagar av lite grann.
Kanske det kan vara roligt att leva ekologiskt,
också? Kanske man inte behöver gå omkring
i grådaskiga kläder och
lukta unket, trots allt?
Men när det är sagt
märker jag att jag längtar
efter fler böcker på temat. Typ: Leva ekologiskt
när ens irriterade tarm inte klarar av alla bönor och
kikärter. Färga sitt gråa
hår och sminka sin slitna
hud ekologiskt. Ha barn
och tonåringar ekologiskt.
Skulle jag ge Min lilla gröna i present (och jag
skulle gärna ge den i present) skulle jag i första
hand ge den till en person
som själv kan fatta beslut
om sin vardag, utan att
tyngas ner av olika krämpor eller en familj med
besvärliga åsikter.
¶¶Sofia

Torvalds
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Oravais gör
sommarteater av
Åkerblom
SOMMARTEATER. Än idag, hundra år senare, lever
minnet av Maria Åkerblom. Hon har satt sina avtryck i
hela Svenskfinland, i synnerhet i Österbotten. I sommar återuppstår hon på teaterscenen i Oravais.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Det var egentligen tänkt att Oravais
Sommarteater skulle ha spelpaus sommaren 2019. Då skulle vridläktaren från
1991 på spelplatsen Kyroboas renoveras. Men renoveringen kom av sig då
finansieringen inte var i hamn.
– Ett nytt spelår öppnade sig i stället. Men vi stod utan pjäs och behövde
snabbt hitta en, säger teaterns regissör
Annika Åman.
Hon kom då på tanken på att sätta
upp en pjäs om Maria Åkerblom (1898
–1981).
– Nästan hela min släkt är från norra Österbotten. Även om ingen av dem
var involverad i rörelsen har jag under
hela min uppväxt hört berättas mycket
om Maria Åkerbloms framfart i Karleby, Terjärv och Kronoby.
Det finns en del färdigt skrivna pjäser om Maria Åkerblom. Peter Snickars skrev Under en liten himmel för Wasa
Teater 2005 och Raseborgs sommarteater spelade en egen pjäs 1989.
– Redan medan jag studerade scenkonst kom jag i kontakt med Under en liten himmel. Jag visste den var väldigt bra
och den kändes rätt också för Oravais
Sommarteater. Peters änka Magdalena Snickars var genast med på noterna och gav oss rättigheterna att uppföra pjäsen och att göra vissa bearbetningar i manuset.
Annika Åman bearbetar manuset
främst så att det ska passa miljön vid
Kyroboas och skådespelarna.
– De som minns pjäsen från Wasa Teater kommer att känna igen den. Jag gör
ändringarna med varsam hand.
Sedan 2005 har det skrivits en del om
Maria Åkerblom. Gustav Björkstrand

Om att resa och hitta hem
BOK
Den försiktiga resenären
Författare: Merete
Mazzarella
Förlag: Schildts &
Söderströms 2019
Merete Mazzarellas färska bok handlar om att vara på resa – både om re-

sandet i sig och om att skapa en tillfällig vardag i ett
främmande land. Ramarna
för bokens första del utgörs
av kryssningsfartyget Braemar, de två andra handlar
om Australien.
Jag berörs starkt av närvaron i den här boken. När
Mazzarella reser är jag som
läsare verkligen där – betraktar hyttstäderskan (jag
kan precis se henne fram-

skrev en bok 2011 som Åman köpte och
slukade genast då den kom ut.
– Jag inspireras av allt jag läser on
henne. Det finns många dokumentärer och tidningsartiklar om henne – och
hennes egna insändare.
Annika Åman kommer att kompletterar Snickars manus med vissa personer och händelser.
– En del av karaktärerna går att fördela på flera skådespelare. Vi har en
större ensemble i Oravais än vad Wasa
Teater hade, de hade kanske tio. Jag vill
skapa en känsla av att det var en stor
rörelse, vilket det också var. I vår ensemble ingår också barn och ungdomar som var en stor del av den åkerblomska rörelsen. Det perspektivet är
också intressant.

Turbulent tid i Finland

I pjäsen vill Annika Åman framför allt
lyfta fram perioden som utspelas i Österbotten. Pjäsen börjar ändå i Helsingfors när den 16-åriga Maria stiger upp från sin dödsbädd och börjar
tala i tungor.
– Hon får en del anhängare redan där
innan hon bestämmer sig för att flytta
upp till Österbotten.
Pjäsen tar fasta på händelserna kring
inbördeskriget, åren före och efter
1920. Det var en turbulent tid i Finland.
– Under sådana förhållanden, när
folk behöver ledare, kan extrema rörelser uppstå. Allt som blir extremt tenderar att bli destruktivt.
I pjäsen kantas Åkerbloms liv av
stor dramatik med rättegångar, mened, mordförsök och skottlossning på
gatan i Karleby.

för mig) och drabbas i bokens senare
del av en akut lust
att resa till Australien, en längtan efter torra vidder och
förkrympta träd
och grottmålningar som är så heliga
att de inte får fotograferas.
Om jag ska sammanfatta tematiken i den här boken handlar den mycket
om att återvända till något
som varit, för att den vägen

Annika Åman har tagit
sig an Maria Åkerblom för
Oravais Sommarteaters
räkning.

upptäcka de förändringar som ägt
rum inuti det egna jaget.
I första delen
skriver Mazzarella
mycket om sin tidigare, nu bortgångna man. Hon ställer egentligen inte hans svalhet och avstånd
mot den nuvarande mannens kärleksfulla närvaro,
men det blir en kontrast –
och för mig börjar den här
boken slutligen handla om

– Det blir otroligt mycket material
av en människas liv. Men kunde göra
hur många pjäser som helst om Maria Åkerblom. Man måste välja. Peters
pjäs slutar i att hon är fängslad och att
en annan profetissa träder fram i Uleåborg, vilket också Maria förutspådde.
Hur verklighetstrogen är pjäsen?
– Peter beskrev den som en fiktiv skildring baserad på verkliga händelser. Jag
tror att det betyder att vissa av hans
personer är sammansatta av flera. Men
händelseförloppet är baserat på verkliga händelser.
När Annika Åman under studietiden första gången stiftade bekantskap
med manuset såg hon det som något
en drömroll att få gestalta Maria Åkerblom. Men hon kommer inte att spela
henne nu. Det gör Alexandra Mangs.
– Numera har jag inget intresse av att
stå på scen. Under årens lopp har jag

att hitta hem.
Nu tänker jag inte på ett
hem i fysisk mening, utan
på en plats där man får vila från den ansträngning det
innebär att förställa sig för
andra. Ett ställe där det är
lätt att leva.
Egentligen handlar Den
försiktiga resenären om kärlek. Den handlar om att vistas långt borta hemifrån (exempelvis på internatskola) då man inte är sig själv,
då det inte finns en vila från
tvånget att förställa sig.

Den här vilan, föreställer
jag mig, gör texten sensuell. Det doftar om den, den
skimrar av färger. Mazzarella skriver om hur hennes
föräldrars kläder doftade
när hon sorterade dem efter deras död. Hon skriver
om blommor och träd. Hon
skriver om parförhållanden och om vänskap. Det
är inte anekdoterna utan de små detaljerna som
gör den här boken riktigt
njutbar.
¶¶Sofia

Torvalds
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När pappa inte minns
TEATER
”Pappan” på Svenska
Teaterns Amos-scen
Regi: Marcus Groth
I rollerna: Asko Sarkola,
Cecilia Paul, Anna Hultin,
Riko Eklundh, Joachim
Thibblin, Sophia Heikkilä.

kommit till att jag helst vill ägna mig
åt att regissera och skriva.
Som regissör bör Annika Åman ändå känna sina karaktärer.
– Även om Maria Åkerblom gjorde sig
skyldig till fruktansvärda saker måste
jag som regissör och konstnär försöka förstå människan. Syftet är inte att
svartmåla eller ta ställning utan att få
publiken att tänka själva. Oavsett vilken inställning man har till kyrka och
tro så har pjäsen mycket att säga människan idag.

Vad händer när människan får makt
Med pjäsen vill Annika Åman reflek-

tera över varför det gick som det gick,
men också lyfta fram komplexa frågor kring tro.
– Maria Åkerblom var manipulativ,
narcissistisk och spred lögner. Hennes
liv var tragiskt. Hon kom från fattiga
förhållanden och hamnade i flera fosterhem, vilket också påverkade vem
hon blev. Men vad händer när människan får makt? När går det överstyr
för egen vinning? Det behövs ju ledare, men vem är en god ledare?
Hon tycker också det är intressant
att fundera på Åkerbloms intentioner.
– Hon kan ha haft väldigt goda intentioner i början. Men sen gick det

”Hon kan ha haft väldigt goda intentioner i början.
Men sen gick det överstyr.”

överstyr. Det är också intressant att
hon som outbildad ung kvinna plötsligt stiger upp, börjar citera Bibeln och
trollbinder sina åhörare. Hon hade en
folklig predikostil som uppskattades.
Som kvinna fick hon mycket kritik.
Hon förbjöds predika i Gamlakarleby kyrka men trotsade förbudet. Det
stack i ögonen på många inom kyrkan.
Annika Åman ser ett aktualitetsvärde i pjäsen än idag.
– Vi ser många likheter med farliga
ledare som får folkmassorna med sig
på grund av sin retorik eller karisma.
Det blir farligt när folk antingen slutar
tänka själva eller inte tillåts göra det,
som det lätt kan bli i en religiös sekt.
Maria Åkerbloms liv är en ingen traditionell sommarteater.
– Jag tror det kan bli något riktigt
spännande. Något man inte sett på
sommarteaterscener förr.
Premiär blir det den 10 juli.

En äldre herre, André, sitter
i sitt hem i Paris. Hans dotter Anne påstår att han behöver hjälp – hon ska nämligen lämna staden och flytta till London med sin nya
kärlek.
Men varför skulle han behöva hjälp? Hans enda bekymmer är att han har tappat sin klocka.
Florian Zellers pjäs Pappan på Svenska Teaterns
Amos-scen inleds med en
dialog vars tonfall är välbekant för många: en motsträvig, gammal förälder,
ett barn som pendlar mellan irritation och motvillig ömhet. Och sedan det
evinnerliga ”Minns du inte?
Minns du faktiskt inte?”.
Zeller gör åskådaren lika
förvirrad som André. Plötsligt byts möblemanget: är
André fortfarande hemma
hos sig eller hos någon annan? Nyss sa Anne att hon
var på väg till London, nu
bor hon plötsligt i Paris med
sin man Pierre. Och bakom Pierres jovialiska mask
skymtar ibland en man som
är stel av undertryckt aggression.
Svenska Teaterns uppsättning av Pappan bärs
upp av Asko Sarkola. Han
gör en strålande rollprestation som en stel herre som
tacklar förändring efter förändring, ibland förvirrad och
arg, andra gånger redo att
visa god min i elakt spel.
Han är irriterande och char-

merande, stundvis mycket elak, sedan igen barnlik i sin förvirring. Stämningen på scen växlar från uppsluppen glädje (mycket tack
vare den karismatiska Sophia Heikkilä i närvårdarens
gestalt) till en känsla av vemod.
Ett av uppsättningens
problem är att jag inte riktigt får grepp om dottern
Anne (Cecilia Paul, Anna
Hultin). Det är lättare att
leva sig in i Pierres (Riko
Eklundh, Joachim Thibblin) leende frustration än i
Annes tålmodiga fasad inför att ensam bära ansvaret för en dement far, som
dessutom hela tiden förminskar henne och talar
vackert om hennes frånvarande syster. Vad tycker hon egentligen? Varför
brister hon inte ens inför
sin man, varför alltid samma klagande vädjan om
sympati, aldrig direkt utan
enbart antydd?
Kanske är det så vi anhöriga är: klagande och vädjande, vi får bara inte syn på
det hos oss själva.
Mot slutet faller Andrés
värld i bitar i allt snabbare
takt. Möblerna försvinner,
bara en säng finns kvar, och
rummet fylls av ett vitt ljus.
När de sista lagren av värdighet trillar av finns bara
en längtan kvar, efter närheten hos någon som älskar
honom ovillkorligt.
Pappan är en rolig pjäs,
inte alls tung att se. På väg
hem har jag en känsla av att
jag trots allt upptäckte precis det Florian Zeller ville att jag skulle få syn på:
Att minnessjukdomens förvandling sker helt utan vår
vilja och medverkan, och
att det viktigaste är att det
då finns någon som ser på
oss med ömhet.
¶¶Sofia

Torvalds

Fadern André (Asko Sarkola) och dottern Anne (Cecilia
Paul) pratar om hur vardagen ska ordnas, och varför.
FOTO: CATA PORTIN

PÅ TVÄREN SOFIA TORVALDS

Kort introduktion till hur du inte använder Bibeln
Jag satt utanför en doktors mottagningsrum och
var nervös. Jag hade fått
för mig att en
krämpa kunde vara elakartad, och nu
skulle jag undersökas. Jag
tog fram min

telefon, som rastlösa personer brukar göra. Jag surfade håglöst på Facebook,
men kunde inte koncentrera mig.
Så tänkte jag: Nämen nu
ska jag plocka fram ett lugnande bibelord! Jag måste
ha varit väldigt förvirrad, för
jag tog fram en flik med bi-

beln.se på min browser, och
så skrev jag in ”sjukdom”
och tryckte på ”sök”.
Jaja, alla ni som kan er bibel skulle givetvis ha kunnat räkna ut följderna. Själv
hade jag en vag bild av hur
Jesus går omkring och helar folk. Jag hade faktiskt inte förväntat mig att det ci-

tat som mina ögon först föll
på skulle lyda: ”Herren skall
slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med
torka, rost och sot, och allt
detta skall förfölja dig tills
du har förintats.” (På det
här stället är det säkert bäst
att jag säger att den där
doktorn inte hittade något

fel på mig.)
Det där bibelslaget i magen lärde mig något om hur
man inte använder bibelord.
Att rycka loss citat ur Bibeln
är farligt, att läsa upp dem
för lidande, oroliga människor är ännu farligare. Bibeln ska användas försiktigt, med omsorg om dem

som är sårade och skadade.
Citerar du Bibeln för den
som sällan öppnar den boken och inte har en relation
till den ska det vara ord av
hopp, tröst, stöd och kärlek. Då vill den som hör ett
citat kanske läsa vidare
själv och bygga en egen bibelrelation.
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KRYSSET FEBRUARI
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

DECEMBERKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Stina Stjernberg, Andersböle,
Dan-Erik Engblom, Åbo och Maj-Lis Sandström, Tenala.

SKICKA IN!
Vi behöver din krysslösning senast torsdagen den 14
februari 2019, sänd till: Kyrkpressen, Sandvikskajen
13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Februarikrysset”. De tre först öppnade rätta lösningarna
belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt
Bibel 2000. Lycka till!

Namn & adress:

VINN
BÖCKE
R!
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UR EVANGELIET
”Med himmelriket är det som när
en man hade sått
god säd i sin åker.
Medan alla låg och
sov kom hans fiende och sådde ogräs
mitt bland vetet.”
Läs mera i Matt.
13:24–30

OM HELGEN

Vete och ogräs

Jesus berättar liknelsen om såningsmannen som sår
god säd i sin åker. Men också hans fiende sår sitt
ogräs i samma åker. Först när utsädet har mognat till
skörd blir skillnaden uppenbar. Vi människor kan inte
heller alltid veta
var gränsen mellan
Guds och ondskans
rike går. Det är Gud
som vid tidens slut
gör en åtskillnad.

INSIDAN
BETRAKTELSEN NIKLAS WALLIS

”Kom som du är,
syster.”

Måla med Irina Lemberg, må 11.2 kl. 18,
församlingshemmet i
Borgå.

#bönetwitter
”Herre, idag
överlämnar jag
åt dig sådant
som jag i min begränsning inte
förmår!”

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 33:10–16
ANDRA LÄSNINGEN
Kol. 3:12–17
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK

Gott och ont växer sida vid sida

Det har funnits tider i mitt liv då jag tagit på
mig uppgiften att skilja mellan det som är
gott och det som är ont. Det har i regel lett
till att jag skiljt mellan människor i stället.
Det är väl därför liknelsen framställs just

så här. Vem är jag, en begränsad människa, att ta mig an något som bara Gud förmår? Under dessa tider i mitt liv har det varit långt till rim och ramsor, sånger har kanske sjungits, men inte av kärlek och glädje,
inte spontant i hemmet.
Gud lovar ta hand om domen, avgörandet
mellan gott och ont. Vi befrias från den uppgiften. Det betyder inte att vi som kristna inte
skulle ha något att sträva efter. Vi uppmanas
att iklä oss kärlek, tålamod, fördrag och överseende. Det är vårt riktmärke och vår strävan.
Det finns särskilt i Nya testamentet uppmaningar att glädja sig och sätta bekymren
åt sidan. Det bygger på budskapet att Gud
har omsorg om oss alla, både onda och goda.
Stiger du in hos oss idag möter du en familj
som är på vandring genom det fält som Jesus beskriver, där vete och ogräs kämpar om
plats. Men det är inte osannolikt att du också möts av rim och ramsor, sånger sjungna
med varierande grad av seriositet, rotade i
den frid som kommer av att få förtrösta på
den som har gett allt för att visa sin omsorg.
¶¶Niklas Wallis

Niklas Wallis är make, pappa, pastor, coach och tänkare.
I dag begrundar han balansgången mellan att överlåta och
att ta ansvar.
Hans tips: Ta inte dig själv eller dina övertygelser på för stort
allvar! Det finns en orsak till att Gud behåller rätten att döma
och avgöra hos sig själv!

i Pieksämäki 23–28.7.2019
Vuxenbibelstudier: Carl-Erik Sahlberg
(ons-fre) & Hans Lindholm (lö-sö)
Ungdomsbibelstudier: Daniel Björk
Barnmöten: Alexandra Hyllerud m.
fam.
Övriga medv.: Glenn & Wendi Kaiser
(USA), Ulla Käll (Sve), Patrik Hagman,
Erik Vikström m.fl.

www.kyrkansungdom.nu

för tiden 8–21.2

Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Niklas Wallis.

Stiger du in hos oss en dag så är det inte osannolikt att du möts av rim och ramsor, sånger sjungna med varierande grad av seriositet. Vi rimmar om blöjbyten och om himmelsk härlighet om vartannat. Det finns en
viss lättsamhet i vardagen som inte är självklar för någon i vår familj.
Paulus uppmanar i veckans andra läsning
församlingen i Kolossai att ta sig an en liknande stämning. Att iklä sig kärlek och medkänsla, att lära varandra med hjälp av andliga psalmer och sånger. Allt i kraft av nåden som vi lärt känna då Gud blev människa för vår skull.
Jesus lär oss i veckans evangelium om vetet
och ogräset, att det goda och det onda växer sida vid sida på livets fält. Liknelsen berättar om att det inte är tid att skilja mellan
ogräset och vetet. Vi riskerar riva upp något av det goda tillsammans med det onda.

SOMMARLÄGER

RUNT KNUTEN

EVANGELIUM
Matt. 13:24–30
Femte söndagen efter
trettondagen. Temat är
”Två slags sådd”.

PSALMFÖRSLAG
203, 821, 313,
314.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
Septuagesima är det
gamla latinska namnet
för den tredje söndagen
före fastetiden, nionde
söndagen före påsk. Tiden mellan septuagesima och fastlagssöndagen kallas förfastan. Vid
den här tidpunkten började prästerskapet fasta.
Septuagesima betyder den sjuttionde, men
i själva verket infaller
söndagen 64 dagar före påsk. En förklaring till
namnet är att man valt
jämna tiotal för söndagarna septuagesima,
sexagesima (den sextionde) och quinquagesima (den femtionde).
källa: evl.fi, Wikipedia

DOMPROSTERIET
¶¶ AGRICOLA
Högmässor
Sö 10.2 kl. 10: Högmässa Sävträsk
kapell, kyrkkaffe
Sö 10.2 kl. 13: Högmässa Pernå
kyrka, kyrkkaffe
Sö 10.2 kl. 18: Högmässa i Byagården, Sarvsalö, kyrkkaffe
Sö 17.2 kl. 10: Högmässa Lappträsk kyrka, kyrkkaffe
Sö 17.2 kl. 13: Högmässa Lovisa
kyrka , kyrkkaffe
Sö 17.2 kl. 16: Högmässa Andreaskapellet, Andersby, kyrkkaffe
För familjer
Fr 8.2 kl. 9-13: Krubban i samband med Treffis, Agricolahallen
i Forsby
Fr 8.2 kl. 9.30: Krubban i Solbacka, Isnäs
Lö 9.2 kl. 10: Familjejippo med
lunch för alla åldrar Lappträsk
församlingshem. Missionen medverkar med lotteri och lunchens
intäkter går till Gemensamt Ansvar insamlingen
Ti 12.2 kl. 9.30: Krubban i Annagården, Andersby
Ti 12.2 kl. 9.30: Krubban i Pernå
prästgård
To 14.2 kl. 9.30: Krubban i Lovisa
församlingshem
To 14.2 kl. 9.30: Krubban i Mariagården, Sävträsk
Fr 15.2 kl. 9: Krubban i samband
med Treffis, Agricolahallen i Forsby
Fr 15.2 kl. 9.30: Krubban i Tessjö
ungdomslokal
För barn och unga
On 13.2 kl. 12: Vardagskyrka i Lovisa församlingshem
On 13.2 kl. 14.15: Barnklangen, i
Lappträsk församlingshem
To 14.2 kl. 14.15: Klubbis i Tikva,
Lovisa centrum
To 14.2 kl. 18: Klubi kväll i Pernå
prästgård
Fr 15.2 kl. 18: Ungdomskväll Tikva,
Lovisa centrum
För vuxna
Fr 8.2 kl. 10: Café Annagården,
Andersby
Må 11.2 kl. 13: Andakt i Esplanad,
Lovisa centrum
Ti 12.2 kl. 11-13: En euros café i
Lovisa församlingshem
On 13.2 kl. 10: Café Källaren Lappträsk församlingshems källare
On 13.2 kl. 18.30: Tjejharmoni
Mariagården, Sävträsk
To 14.2 kl. 8.30: Morgonkaffe i
Tikva, Lovisa centrum
To 14.2 kl. 18: Läsmöte i Kycklings, Lappträsk
To 14.2 kl. 18: Agricolakörens övning i Annagården, Andersby
Fr 15.2 kl. 10: Café Mariagården,
Sävträsk
Ti 19.2 kl. 11-13: En euros café i
Lovisa församlingshem
To 21.2 kl. 18: Agricolakörens övning i Annagården, Andersby
Annan verksamhet
Ti 12.2 kl. 18: Bibelstudiegruppen i
Lovisa församlingsgård
Må 18.2 kl. 14.30: Bisagruppen i
Vesperhemmet, Lovisa. Lukas 14
¶¶ BORGÅ
Lö 9.2 kl. 16: Babykyrka i Mariagården, Ståhlberg, Tollander, sång
av dagklubbsbarnen Duvorna

Ansvarig redaktör
kyrkliga annonser:
Emelie Wikblad,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

KL. 18: Konsert i Domkyrkan,
Rahmaninovs Vigilia – Kammarkörerna Kaamos och Ahjo
Ensemble, dir. Paavo Hyökki
Sö 10.2 kl. 10: Gudstjänst i S:t
Olofs kapell, Eisentraut-Söderström, Tollander
Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan,
Stråhlman, Smeds, Söderström,
Sixten Ekstrands gudstjänstgrupp
MÅ 11.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl.
9.15 Gröt och prat, Sampov. 1,
Vårberga, pris: 0,50 €
KL. 13: Sjömansmissionskretsen i
musikrummet
KL. 18: Kom som du är syster,
församlingshemmet, måla med
Irina Lemberg. Anmäl till rebecka.
strahlman@evl.fi senast 8.2
KL. 18: Faddersamling i församlingshemmet rum 2, Gunvor Flykt
TI 12.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret
öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7
€, arbetslösa 2 €
ON 13.2 KL. 17: Missions- och
bibelkväll i Café Ankaret, Smeds,
Lindström
TO 14.2 KL. 18.30: KUL på svenska i församlingshemmet. Kom
med och lär invandrare svenska!
SÖ 17.2 KL. 12.15: Högmässa i
Domkyrkan, Lindgård, Gehlin, Helenelund, Marianne Kulps gudstjänstgrupp
KL. 18: Kvällsmässa/ Valomessu i
Lilla kyrkan, Rebecka Stråhlman,
Ulla Lumijärvi
MÅ 18.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl.
9.15 Gröt och prat, Sampov. 1,
Vårberga, pris: 0,50 €
KL. 14.15: Andakt i Mikaelskapellet,
Eriksson och Kerstin Busk-Åberg
TI 19.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret
öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7
€, arbetslösa 2 €
KL. 13: Väntjänstvännerna samlas
i musikrummet
ON 20.2 KL. 13: Mariakretsen
samlas i musikrummmet
TO 21.2 kl. 13: Missionskretsen
samlas i musikrummet
KL. 18: Jakten på bibeln i Café
Ankaret
Öppna dörrar-kurs: En kurs för
dig som är närstående till någon
som behöver din vård eller omsorg. Följande torsdagar 14.3, 21.3,
4.4, 11.4 kl. 12-16 i Folkhälsanhuset i Borgå, Alexanderbågen 12.
Info Asta Stenvall, tel. 050 374
1804 eller Irina Lemberg tel. 040
512 5082. Arr Folkhälsan i samarbete med församlingen.
¶¶ SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.
sibbosvenskaforsamling.fi
Lö 9.2 kl. 18: Gemensamt Ansvarkonsert med Lauri Schreck i Kyrkoby församlingshem. Fritt inträde.
Sö 10.2 kl. 12: Mässa i Sibbo
kyrka. Camilla Ekholm, Mauriz
Brunell. Kyrkokören medverkar.
Kyrkkaffe.
Sö 10.2 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla kyrka. Camilla Ekholm,
Mauriz Brunell, Patrik Frisk, Isabella Munck. Joel Karlsson, gitarr,
medverkar.
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.10)
Fre 8.2 Sofia Liljeström, Åbo Må 11.2 Mikael Paul, Grankulla Ti 12.2 Monika WinbergNikkola, Nådendal Ons 13.2 Monica Lundgren, Borgå To 14.2 Camilla Ekholm, Borgå.
Fre 15.2 Sofia Sjö, Helsingfors
Må 18.2 Camilla Ekholm, Borgå Ti 19.2
Monika Winberg-Nikkola, Nådendal Ons
20.2 Monica Lundgren, Borgå To 21.2 Sofia
Liljeström, Åbo.

Fre 8.2 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors Lö
9.2 18.03 Ett ord inför helgen Sö 10.2 Två
slags sådd. Textläsare: Maria Boström och
Lucas Boström.

Må 11.2 kl. 19: Vikings veranda
– en diskussionsgrupp för män.
Prästgården. Med Patrik Frisk.
On 13.2 kl. 12: Sjueuroslunch i
Kyrkoby församlingshem. Inledningsandakt av Helene Liljeström.
Försäljning av Gemensamt
ansvar-produkter. Ta gärna med
bakverk till försäljning eller lämna
i på förhand till Pastorskansliet.
Kom ihåg förteckning av ingredienserna till bakverken.
To 14.2 kl. 14: Veckomässa på
servicehuset Linda. Katja Korpi,
Mauriz Brunell.
To 14.2 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet – en öppen diskussionsgrupp
för kvinnor i alla åldrar. Prästgården. Med Katja Korpi.
Sö 17.2 kl. 12: Mässa i Sibbo
kyrka. Helene Liljeström, Mauriz
Brunell.
Må 18.2 kl. 15: Diakonisyföreningen hos Rose-Maj Olander. Med
Sara George.

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes
hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 8.2
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn över 1 år. Åberg.   
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i
Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 10.2 Femte söndagen efter
trettondagen
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Lindström, Henricson.
Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Westerlund, Lindström,
Almqvist. Chorus Sanctae Cecilae.
Kyrkkaffe.
Välkomna med till Målarmåndag:
för 2–5-åringar i Hörnan 18.2 kl.
10 med bildkonstnär Nina Liemola. Anmälningar tas emot av helena.hollmerus@evl.fi. Servering.  
Må 11.2
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblomman. Mannerheimvägen 97.
Stefan Djupsjöbacka.
kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar
tillsammans med en vuxen.
Högbergsgatan 10, gatunivå.
Rahnasto. Anmälan till helena.
hollmerus@evl.fi eller tfn. 050
4010 390.  
kl. 18–20: Samtalsgruppen
“Bibel, tro och tvivel”. Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivå. Dagens gäst: Stefan Djupsjöbacka.
Korkman, Frände.
Ti 12.2
kl. 10–12: Babyrytmik, lek och
servering i Hörnan, Högbergsgatan
10, gatunivån. Sångstund för barn
ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8
månader kl. 11. Servering. Åberg.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Kaisa Keskitalo.
kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.  
kl. 14–16: Träffpunkt gör tillsammans med seniornätverket ett besök till Villa Hagasund och utställningen Sorglös stad-guidning med
Anna Finnilä i 1920-talets Helsingfors. Servering. Mannerheimvägen
13B. Obs! klockslaget. Ollberg
kl. 14: Kom med till Fiskehamnens
köpcentrum Redi. Vi beser köpcentrumet med ”köpcentrumprästen” Mikael Busck-Nielsen
som vägledare. Vi får höra om
prästens roll i köpcentrumet. Vi
avslutar med kaffe och samvaro

Må 11.2 Erik Vikström, Borgå Ti 12.2 Helena
Tornberg, Limingo Ons 13.2 Helena Rönnberg, Kyrkslätt To 14.2 Kjell Frisk, Hammarland (R). Fre 15.2 Jan-Erik Lindqvist,
Helsingfors Lö 16.2 18.03 Ett ord inför hel-

på ett trevligt café. Anmälan till
bo.ekman@evl.fi senast 11.2.2019.  
On 13.2
Kl. 14-15.30: Samtalsgruppen
Sjötorpet. Högbergsgatan 10.
Ollberg
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Terho, Hätönen.
To 14.2
kl. 10–11.30: Musiklek för
0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka,
Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t
Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Salenius.
Kl. 16: Förbönsgrupp i kryptan.
Heikel-Nyberg.
kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.  
Fr 15.2
kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatunivån. För
barn över 1 år. Åberg.   
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i
Högbergsgården, Högbergsgatan
10 E. Välkommen på middagsbön i
Johanneskyrkan kl. 12.
Sö 17.2 Tredje söndagen före
fastetiden
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe.
Må 18.2
kl. 13-15: Kaffe med Johannes
församling. Folkhälsanhuset i
Brunakärr. Mannerheimvägen 97.
Ollberg.
OBS! Ingen Musiklek: för
2–3-åringar pga. sportlovet.  
Ti 19.2
OBS! Ingen babyrytmik: i Hörnan
pga. sportlovet.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Santeri Siimes.
OBS! Ingen musiklek: i Bokvillan
pga. sportlovet.
kl. 17.30: Andakt i Drumsö seniorhus. Gehlin.
On 20.2
kl. 14–15.30: Samtalsgruppen
Sjötorpet. Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Lindström, Ghelin, Enlund.
To 21.2
OBS! Ingen musiklek: i S:t Jacob
pga. sportlovet.
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i
S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1.
Ollberg
Middagsbön i Johanneskyrkan
vardagar kl. 12.
Välgörenhetskonsert i Johanneskyrkan: för Johannes församlings
internationella arbete. Hjärtligt
välkomna på konsert den 23.2 kl.
17. Fritt inträde, programblad 10
euro. Medverkande: Fiona Chow,
Andreas Forsberg, Carolina Bjon,
Jessica och Andreas Metz, Christa
Katter, Simon Djupsjöbacka, Furahakören, Kingdom Singers m.fl.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet har öppet: må-ti,
to-fre kl. 9-14
Matteuskyrkan är öppen: må-fr
kl. 10-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Lö 9.2 kl. 10-13: Vändagspyssel,
för alla åldrar. Material och ideer
finns. Servering, Ingen förhandsanmälan
Lö 9.2 kl. 10: Klapp och klang, för
1-4 år, tillsammans med vuxen,
Daniela Strömsholm
Sö 10.2 kl. 10: Högmässa, Juho
Kankare, Niels Burgmann, söndagsskola, kyrkkaffe i Olavussalen
Sö 10.2 kl. 15.30-17.30: Projektkören Matteus Voice fortsätter

med ett nytt projekt under våren.
Övningar 10.2, 24.2, 10.3, 24.3 i
Matteuskyrkan kl. 15.30-17.30.
Ledare: Daniela Strömsholm och
Daniel Jakobsson.
Ti 12.2 kl. 10: Musiklek, klapp och
klang, för 1-4 år, Daniela Strömsholm. Obs! I övre våningen, ingång
via kansliet.
Ti 12.2 kl. 11: Musiklek, gung och
sjung, för 0-12 mån, Daniela
Strömsholm. Obs! I övre våningen, ingång via kansliet.
Ti 12.2 kl. 15: Popkör för barn och
ungdomar i åk 4-7 med Daniela
Strömsholm. Övning till kl. 16.00 i
Matteussalen, 2 vån. Möjlighet att
fika från kl. 14.30.
Ti 12.2 kl. 18.30: Matteus kyrkokör, Niels Burgmann
On 13.2 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar.
On 13.2 kl. 15.45: VårTon med
Niels Burgmann
On 13.2 kl. 18: MU-mässa, kort
mässa med bönevandring.
Ungdomar medverkar. Kyrkfika
efteråt.
To 14.2 kl. 9.30-12: Familjeklubben i Nordsjö, Sjökortsgränden 6.
Ledare Marianne Bergström
To 14.2 kl. 13: Text och tro, i Olavussalen i nedre våningen. Text &
tro är samtal, sång och samvaro
kring kyrkoårets texter och psalmer tillsammans med Juho och
Niels.
To 14.2 kl. 18-20: Vändagscafé i
Olavussalen. Intäkterna från cafét
går till Cancerstiftelsen. Cafét
säljer bakverk, både sött och salt.
Lotteri. Arrangör: Matteus kvinnor
mitt i livet.
Sö 17.2 kl. 10: Högmässa, Juho
Kankare, Marcus Kalliokoski,
kyrkkaffe i Olavussalen.
Ti 19.2 kl. 18.30: Matteus kyrkokör, Niels Burgmann
On 20.2 kl. 15-18: Öppet hus för
ungdomar.
On 20.2 kl. 15.45: VårTon med
Niels Burgmann
On 20.2 kl. 18: MU-mässa,
kort mässa med bönevandring.
Ungdomar medverkar. Kyrkfika
efteråt.
To 21.2 kl. 11: Stickklubben. En
grupp för Dig som tycker om att
handarbeta. Vi stickar bl.a dopsockor åt nyfödda. Vi samlas i
övre våningen, Matteussalen.
Välkommen på samtalslunch för
seniorer: fredag 22.2 kl. 12 i Matteussalen. Anmälningar senast ti
19.2. Tema: Gemensamt Ansvar
2019, Carita Riitakorpi
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Kansliet är öppet: må-ti kl. 10-13,
ons kl. 13-16, to-fre kl. 10-13
09-2340 7100
Obs! 14.2 Flyttar Petrus församlings kansli: till Petruskyrkan,
Skogsbäcksv. 15, 00630 Helsingfors. Kansliet stängt 14-15.2.
p.g.a. flytt.
Fr 8.2
kl. 10 Musiklek i Hagasalen: En
rolig förmiddag för er med barn
0-5 år. Efteråt kaffe och smörgås!
Vesperv. 12, 2 vån.
Lö 9.2
kl. 10.30 Traditionell Kvinnobrunch: Härlig förmiddag med
mat och gemenskap. Gäst: Laura,
Open Doors. Anmälan till Britta
Lassus, britta.lassus@gmail.
com/0503271948. Välkommen!
kl. 9.30-13 All Day Breakfast
på Café Torpet: Njut av en lugn
lördagsfrukost då det passar dig.
Torpets heldagsfrukost startat
igen!

gen Sö 17.2 Den oförtjänta nåden. Textläsare: Lotta Keskinen och Karl Sällström.
Må 18.2 Erik Vikström, Borgå Ti 19.2 Hans
Växby, Vanda Ons 20.2 Helena Tornberg,
Limingo To 21.2 Kjell Frisk, Hammarland
(R).

Gudstjänst kl. 13.03
Sö 10.2 Högmässa med Väståbolands
svenska församling. Predikant och liturg:
Pär Lidén. Pargas kyrkokör. Kantor och
körledare: Hanna Lehtonen. Musiker: Johanna Schwela (violin) och Brita Holmström (piano).
Sö 17.2 Gudstjänst med Betesda Church i
Ekenäs.
VEGA

Sö 10.2
kl. 10 Högmässa i Munksnäs
kyrka: Söndagsskola för barnen.
Tegelst. 6. Thylin, Hilli. Kyrkkaffe.
Årets konfirmander är med.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Brofogdev. 12. Thylin, Mathias Sandell. Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En
gudstjänst i nyare stil för alla
åldrar. Barnkyrka och Cool Kids
för barnen. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Må 11.2
kl. 19 Samtalsgrupp för män:
Kaffe och diskussion. Stig-Olof
Fernström. Café Torpet, Köpingsv.
48
Ti 12.2
kl. 9 Morgonandakt: Andakt, bön,
lovsång. För alla. Varje tisdag. Hagasalen, Vesperv. 12. Medverkande är lärjungaskolan Transform.
kl. 10 Musiklek i Malm: En rolig
förmiddag för er med barn 0-5 år.
Servering efteråt! Malms kyrka,
Kommunalv. 1
kl. 13 Dagscafé: Andakt, samtal
och kaffe. Mera info ger diakonissan Bodil Sandell, tel. 09-2340
7227, 050-380 3925. Varannan
tisdag. Varmt välkommen! Hagasalen, Vesperv. 12
kl. 18 Lovsångsgruppen: Munkshöjdens kyrka. Raumov. 3. Sångövning med Peter Hilli
kl. 19 Förbön och Tack: Ronny
Thylin. Munkshöjdens kyrka,
Raumov. 3. Barnpassning ordnas.
Förbönstelefonen öppen ti kl.
12-14, tel. 09-23407171 Välkommen med!
Ons 13.2
kl. 13 Bibeleftermiddag: Bibelstudium, sång, kaffe. Stig-Olof Fernström. Hagasalen, Vesperv. 12A
kl. 18.30 Petrus vokalensemble:
För dig som sjungit i kör förut.
Peter Hilli. Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15
To 14.2
Petrus församlings kansli stängt
hela dagen.
kl. 9 Morgonbön: Tanke för dagen,
bön, lovsång. Torsdagar i Hagasalen, Vesperv. 12. Medverkande är
lärjungaskolan Transform.
Fr 15.2
Petrus församlings kansli stängt
hela dagen.
kl. 10 Musiklek i Hagasalen: En
rolig förmiddag för er med barn
0-5 år. Efteråt kaffe och smörgås!
Vesperv. 12, 2 vån.
Sö 17.2
kl. 10 Högmässa i Munksnäs
kyrka: Söndagsskola för barnen.
Tegelst. 6. Metsäranta, Kaj Varho.
Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Brofogdev. 12. Metsäranta,
Kaj Varho. Kyrkkaffe
kl. 16.30 Puls-gudstjänst: En
gudstjänst i nyare stil för alla
åldrar. Barnkyrka och Cool Kids
för barnen. Södra Haga kyrka,
Vesperv. 12
Ti 19.2
Ingen musiklek p.g.a. sportlov.
Ons 20.2
kl. 12.30 Månadslunch med andakt: God lunch, samtal och andakt. Anmälan senast 18.2 till diakonissan Bodil Sandell 050 380
3925/Gunila Riska 050 576 8643.
Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15.
kl. 18.30 Petrus Vokalensamble:
För dig som sjungit i kör förr.
Peter Hilli. Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15.
kl. 19 Encounter: En kväll med
bön och lovsång i Guds närvaro.
Kom som du är! Hagasalen, Vesperv. 12, 2. vån.

ÖVRIGT
Café Torpet: Öppet må-fre 9-17.
All Day Breakfast 9.2 kl. 9.30–13,
därefter varannan vecka. Följande
23.2.
Alpha: på Café Torpet, Köpingsv.
48. Elva torsdagar med mat, föredrag och goda samtal. Ett tillfälle
att utforska meningen med livet
och tron på ett enkelt och givande sätt. Kursen är till för alla som
inte brukar gå i kyrkan, oavsett
ålder och livsåskådning och kostar inget. Start 28.2 kl 18. Välkommen med och testa! Passar även
finsk- och engelskspråkiga. Mer
info på www.petrusforsamling.
net/alpha
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
Mässa i Taizéstil: 8.2, 8.3, 12.4
och 10.5 i Domkyrkans krypta,
Kyrkogatan 18. Varmt välkommen att fira en enkel mässa med
Taizésånger, bibeltexter, nattvard
och tystnad. Efter mässan dricker
vi kvällste tillsammans! Mässan
är flerspråkig. OBS! Mässan i april
firas i Domkyrkas kapell (östra
paviljongen).
Rekreationsdagar för närståendevårdare: ordnas på Kaisankoti
i Esbo 8-11.4 2019. Vi erbjuder
samvaro och samtal med andra
närståendevårdare, möjlighet att
röra på sig i bassäng, gymnastiksal och utomhus. Deltagaravgiften
är 95 € och i den ingår kost och
logi i enkelrum. Sista anmälningsdag 8.3 till Jonna Skand 0468105037 eller Maria Hall-Pänttäjä
09 2340 2540. Mer information
på www.folkhalsan.fi/narstaende.
Arrangörer Helsingfors kyrkliga
samfällighet och Folkhälsans förbund, med stöd av STEA.
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 10.2. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Fischer)
So 17.2. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Fischer)
¶¶ OLAUS PETRI
Sö 10.02 kl. 11: 5:e sön efter trettondedagen Familjemässa.
Sö 17.02 kl. 11: Septuagesima
Högmässa.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor
Sö. 10.2. Esbo domkyrka kl.
13.00: OBS TIDEN! Kanckos,
Malmgren.
Olars kyrka, svenska sidan, kl.
10.30: Ertman, Malmgren.
Köklax kapell kl. 16: lovsångsmässa, Ahlbeck,Wikman, lovsångsteamet.
Sö 17.2. Esbo domkyrka kl. 12.15:
von Martens, Kronlund.

Karabacka kapell kl. 10: Ahlbeck,
Malmgren.
Församlingslunch: Olars kyrka,
svenska sidan, ti 12.2 kl. 12–14.
Samlingar för seniorer kl. 1314.30: Ti 12.2 Träffdax, Köklax
kapell, to 14.2 Karabacka kapell, ti
19.2 Köklax kapell.
Symamsellerna: varje ti kl 16-19 i
Vita huset, Prästg.gr. 1.
Öppen mottagning: varje to kl.
10-12, Esbo sv. förs. kansli, Kyrkog. 10. Kom och samtala med
diakoniarbetaren.
Sommarläger för barn
Dagsläger för 7-10-åringar i
Mattby kapell: 3–7.6 och 10–14.6
kl. 8.30–16.00. Max. 25 barn. Pris:
1 vecka 70 €, 2 veckor 130 €, 3
veckor 180 €. Syskonrabatt 25 %.
I priset ingår lunch, mellanmål,
program och material.
Dagsläger för 7-10 åringar
17–20.6 i Mattby kapell: kl.
8.30–16.00. Max. 20 barn. Pris 60
€ inkl. lunch, mellanmål, program
och material.
Övernattningsläger för 7-11-åringar: 10–12.6 på Mataskär. Max. 20
barn. Pris: 45 €, syskonrabatt 25
%. Mer info om alla läger 040 763
6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi.
Elektronisk anmälning till alla läger
30.1–3.3, www.esboforsamlingar.
fi Platserna fylls i anmälningsordning. V. 10 bekräftas lägerplatsen.
OBS! Lägret ordnas om 15 barn/
vecka deltar.
¶¶ GRANKULLA
To 7.2 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Fr 8.2 kl. 17.30: Andakt för ungdomar i kyrkan, Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo, Marlen TalusPuzesh.
Kl. 18-21: Ungdomskväll i Klubb
97, Marlen Talus-Puzesh.
Sö 10.2 kl. 12: Högmässa, Susanna Lönnqvist, Barbro Smeds,
Karin Nordberg. Kyrklunch till
förmån för Gemensamt Ansvar.
Vegetarisk frestelse, sallad, bröd.
Kaffe/té/saft med tilltugg. Pris
8€/vuxna, 4€/barn (5 - 12 år),
yngre barn gratis (max 16€/familj). Försäljning av Gemensamt
Ansvar-produkter.
Må 11.2 kl. 14-15.30: Måla från
hjärtat - akvarellmålning och
samtal utgående från en bibeltext i övre brasrummet. Kravlöst,
inga förhandskunskaper behövs!
Förfrågningar Karin Nordberg, tfn.
050 343 6885.
Kl. 11-12: Insamling med sparbössor i Grankulla centrum. Om du
vill delta, kontakta karin.nordberg@evl.fi eller 050 343 6885.
Ti 12.2 kl. 9.30: Familjelyktan i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i
nedre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre
salen, Karin Nordberg. Mikael
Sjövall berättar om sin bok ”På
strövtåg i Aiboland”, om estlandssvenskarna.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig
mentalvårdsgrupp i Sebastos,
Catherine Granlund.
Kl. 18: Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.
On 13.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
Kl. 15.30-17.30 OBS!: Tvåspråkig
närståendevårdarträff i Villa Breda. Vi ser dansfilmen om närståendevårdens vardag tillsammans
med Ulla Tikkanen.
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KONFIRMATIONSSTATISTIK 2018

Skriftskolan håller
ställningarna
Kyrkans konfirmationsstatistik för år
2018 ser fortfarande relativt bra ut: ungefär 77,3 procent av hela åldersgruppen (15-åringar) deltog i konfirmandundervisningen. I jämförelse med året innan syns ändå en minskning på 1,5 procentenheter.
– Om mer än tre fjärdedelar av ål-

Kl. 18.30: Meditativ andakt med
taizésånger i kyrkan (sångövning
kl.18). Arla Nykvist, Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo.
To 14.2 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Sö 17.2 kl. 12: Högmässa gemensamt med Grankulla Metodistförsamling i Grankulla kyrka. Mayvor
Wärn-Rancken, Ulrik Sandell, Heli
Peitsalo. Furahakören medverkar.
Kyrkkaffe i övre salen.
Ti 19.2 kl. 9.30: Familjelyktan i
Sebastos, Yvonne Fransman, Heli
Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning
och brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig
mentalvårdsgrupp i Sebastos,
Catherine Granlund.
On 20.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
To 21.2 kl. 10-11: Lovsångs- och
förbönsgrupp i övre brasrummet,
Catherine Granlund.
Välkommen på kvinnobrunch:
lö 16.3.2019 kl. 10:30-12:30 i
Grankulla kyrka, Kavallv. 3. Gäst:
Johanna Almark Mannila. Samarbete med Metodistkyrkan. Anm.
senast 11.3 till pastorskansliet eller Catherine Granlund, 050 439
3208, catherine.granlund@evl.fi
¶¶ KYRKSLÄTT
Fr 8.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan
för åk 3–4.
Sö 10.2 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Åberg.
Må 11.2 kl. 10-13: Måndagsgruppen möts varje måndag i församlingshemmet, sal 7.
Må 11.2 kl. 13.30–15: Seniorgruppen möts varannan måndag,
udda veckor på Mikaeligården,
Doktorsstigen 5.
Ti 12.2 kl. 10-13: Tisdagsgruppen möts varannan tisdag,
udda veckor på Grandalavägen 2,
Prästängen.
On 13.2 kl. 15-17: BC på Hörnan
för åk 7 och uppåt.
To 14.2 kl. 10-19: Öppet hus på
Kirsikka, Saloviusvägen 3. Kom
och bekanta dig med församlingarnas nya mötesplats och berätta
vad du vill göra här. Vi bjuder
kaffe och te.
To 14.2 kl. 10-12: Knatterytmik på
Hörnan.
To 14.2 kl. 15-17: MC på Hörnan
för åk 5–6.
To 14.2 kl. 17-20: Ungdomskväll
15+ på Hörnan. Fri samvaro, diskussioner, kvällsbit och andakt.
Fr 15.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan
för åk 3–4.
Lö 16.2 kl. 12-16: Slöjdgruppen
träffas varannan lördag, jämna
veckor i ”Reguel Bengtströms
smedja”. Kom med och slöjda eller måla på trä.
Sö 17.2 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts kyrka. Wilman, Joki.
Må 18.2 kl. 10-13: Måndagsgruppen möts varje måndag i församlingshemmet, sal 7.
Må 18.2 kl. 18.30: Sång och bön i
koret i Kyrkslätts kyrka med LarsHenrik Höglund.
Kyrkoherdeämbetet: öppet måto kl. 9-15. Fredagar stängt. Tel.
(09) 8050 8292.
Epost: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Lör 9.2 kl 10-12.30:Utedag för
familjer i Pyynikki, pulkåkning i
backen nära Minigolfbanan (Koulukatu), varm saft och korvgrillning, anmälningar senast den 1.2

PRIS HOCKEYFÖRENING
dersgruppen deltar i konfirmandundervisningen kan man tala om skriftskolans starka ställning som en del av den
finländska ungdomskulturen, säger Jari
Pulkkinen, sakkunnig inom konfirmandarbetet vid Kyrkostyrelsen.

via sms till Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Sön 10.2 kl 11: Gudstjänst i SvH,
Kim Rantala, Anna Arola
Tis 12.2 kl 10-12: Mammor, pappor och barn
Tis 12.2 kl 13.15-15.15: Tisdagsklubben i SvH
Ons 13.2 kl 13: Onsdagskaffe i
SvH, Johan Ekroth är vår gäst
Ons 13.2 kl 18.30: A-män bastukväll i Ilkko, skjuts kl 18 från
Gamla kyrkan, Johan Ekroth besöker oss
Tors 14.2 kl 14: Torsdagens sångcafé i SvH, Paula Sirén
Sön 17.2 kl 11: Högmässa i SvH,
Kim Rantala, Paula Sirén, kvartetten Anoia
Tis 19.2 kl 10-12: Mammor, pappor och barn i SvH
Tis 19.2 kl 13.15-15.15: Tisdagsklubben i SvH
Ons 20.2 kl 13: Onsdagskaffe i
SvH, Anna Arola, ”Mummomuskari, del 3”
¶¶ VANDA
SÖ 10.2 kl. 10: Högmässa, S:t Lars
kapell, Prästgårdsgr. 3 A. Paavola,
A. Ekberg
SÖ 10.2 kl.12: Familjedag på
Lantbruksmuséet. Nybackagr. 2.
Andakt kl. 12, A. Paavola. Historisk
guidning med Andreas Koivisto kl.
13. Ponnyridning och annat roligt
program. Soppa till förmån för
Gemensamt Ansvar.
TI 12.2 kl.12.30: S:t Martins diakoni- och pensionärskrets, S:t
Martins kapell, Strömfårav. 1.
Gäst: Rea Anner.
ON 13.2 kl. 14: Dickursbykretsen,
Folkhälsan, Vallmov. 28.
ON 13.2 kl. 18: Kombinerad ungdoms- och missionskväll. Tema:
internationellt arbete. Bagarstugan, Kurirv. 1 Gemensamt Ansvar
2019 stöder utbildning för barn
och unga i Finland och i världens
katastrofområden. Andakt och
kvällste. D. Hildén, K. Andersson.
SÖ 17.2 kl. 10: Högmässa, S:t Lars
kapell, M. Fagerudd, A. Ekberg
SÖ 17.2 kl. 11: Vanda västra
diakoniföreningens årsmöte i
Bagarstugan efter högmässan kl.
11 i S:t Lars kapell. Kyrkkaffe för
alla. Välkommen. Kontaktperson:
Birgitta Boström.
SÖ 17.2 kl. 12: Mässa i Taizéanda,
S:t Martins kapell, M. Fagerudd,
A. Ekberg.
TO 21.2 kl. 13: SottungsbyHåkansböle pensionärskrets, Håkansböle kyrka, Håkansbölev. 48.
Barnverksamhet (förhandsanmälan)
Musiklek & babyrytmik: med
musikpedagog Heidi Åberg må
11.2, 18.2.
Babyrytmik: 0-2 åringar med
vuxen kl.10.15-11. Musiklek: 3-5
åringar kl. 11-11.45 med vuxen.
(hålls i samarbete med församlingens dagklubb). S:t Martins
kapell, Strömfårav. 1
Dagklubb: för barn i 2,5-6 års
åldern alla vardagar utom on.
Klubbutrymmet i Myrbacka,
Strömfårav. 13
Pysselcafé: för barn i åk 3-6, ti
och on kl. 13-17. Klubbutrymmet i
Myrbacka, Strömfårav. 13

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Lö 9.2:
-Kl. 18 Välgörenhetskonsert:
Ekenäs kyrka. Studentkören
Pedavoces, dir. M. Timoshenko o.
Västnyländska Kammarkören, dir.
N.Burgmann. Kollekt för GA.

Sö 10.2:
-Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Cleve, Nygård.
-Kl. 12 Högmässa: Snappertuna
kyrka. Cleve, Nygård.
To 14.2:
- Kl. 18.30 Kaffekonsert på Alla
hjärtans dag: Ekenäs församlingshem. Stora fröjden, dir. Å.
Westerlund. Inträde 7 € för GA,
lotteri.
Sö 17.2:
-Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka.
Cleve, Nygård.
-Kl. 10 Högmässa: Tenala kyrka.
Yliportimo, Aittola.
-Kl. 16 Musikandakt: Bromarvs
kyrka. Musik av den unge Bach.
A. Storbacka, orgel o. A-S. Storbacka, andakt, musikpresentation. Kollekt för GA.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Sö 10.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby
kyrka. Hellsten, Storbacka &amp;
kyrkokören. Kyrkkaffe på Rosenberg.
Må 11.2:
- kl. 15.00-19.00 Öppet hus:
Ungdomshuset. Ahlfors.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. Hellsten.
Ons 13.2:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf.
To 14.2:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé:
Församlingshemmets bottenvåning. Sköld-Qvarnström.
Fre 15.2:
- kl. 18.00 Israeliska danser:
Församlingshemmets bottenvåning. Unnérus.
Sö 17.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Sjöblom, Storbacka. Alla som
döpts under fjolåret kan hämta
sina dopblad från dopträdet.
Må 18.2:
- kl. 15.00-19.00 Öppet hus:
Ungdomshuset. Ahlfors.
Ons 20.2:
- kl. 14.00 Församlingsträff:
Prästgården. Lindell, Anita Sontag
berättar om Kaleva.
To 21.2:
- kl. 9.00-10.00 Ekumenisk bön:
Ingå kyrka.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

Hockeyförening fick
Vikström-pris
John Vikström-priset för motion och
idrott 2018 går till ishockeyföreningen
HC TPS i Åbo. Ärkebiskop emeritus John
Vikström delade ut priset som bär hans
namn på lördagen vid Egentliga Finlands
idrottsgala i Logomo i Åbo.
I januari 2018 startade HC TPS en ny
och innovativ förebyggande verksamhet

mot mobbning och utslagning av unga,
Projekti R. Ishockeyföreningen anställde
församlingens ungdomsarbetsledare för
att starta upp och stöda projektet.

Vet du hur godheten ser ut?
RANNSAKAN. Får jag göra goda saker för
att själv må bättre? Och hur mycket goda
handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på
min kammare och vara god? – Godhet är en
horisont vi styr mot enligt bästa förmåga,
säger Hilkka Olkinuora.
Vad tycker du att godhet är? Empati? Ett sätt att
förhålla sig till omvärlden? Eller något helt annat?
– Paulus ger en av de bästa innehållsförteckningarna till begreppet godhet i brevet
till sina vänner i Kolossai: ”Klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.” Han skriver också att vi
ska förlåta, och över allt detta ha kärleken.
(Kol. 3: 12–14).
– Inget av detta är – i likhet med godhet
– trendigt eller mediasexigt i dag. Men detta är grunden människosläktet har levt och
ska överleva på.
Vissa menar att godhet som delvis utförs för att
hjälparen själv ska må bättre är dålig eller ogenomtänkt. Håller du med om det?
– Ett av volontärarbetets största tabun är
att den frivilliga hjälparen vill och kan få ut
något av det för sig själv också. Men det ska
hen ju! Godheten mår bra av att den känns
bra, även då den inte är ömsesidig.
Behöver vi göra konkreta saker, hjälpa människor, bidra till välgörenhet på ett eller annat sätt
för att godheten ”ska räknas”? Kan man sitta
på sin kammare och vara god?
– Äldre mormödrar suckar ofta att de ingenting kan göra för barnbarnen, ”vi kan bara be”. Men det är inte ”bara”! Att be är riktigt arbete, Guds distansarbete.
Hur ser en god människa ut år 2019?
– Äkta godhet syns inte utanpå, men den
känns. Paulus nämner i Kolosserbrevet Guds

frid. För mig är det det bästa kännetecknet på godhet i en människa. Guds godhet
kommer med frid till människan och gör
sig ett bo där.
Är det bättre att motvilligt och surmulet utföra
goda handlingar eller att längta efter att få utföra något gott men inte hinna eller orka på grund
av omständigheter i ens vardag?
– Godhet är ingen prestation, utan ett tillstånd, en horisont vi styr mot enligt bästa
förmåga. Godhet kan inte poängsättas och
den ger inte en bättre kölapp till himlen.
– Underskatta dock aldrig de goda rutinerna: om man alltid försöker välja det goda
alternativet, även om man inte skulle orka
eller vilja göra någonting alls, blir det lättare nästa gång.
– Och kom ihåg att även de bästa av avsikter kan ha dåliga konsekvenser. Godhet
har inga garantier – det har inte livet heller.
¶¶ulrika hansson

¶¶ KARIS-POJO
Bönedag fre 8.2:
kl. 9-18 i S:ta Maria kyrka i Pojo
Gudstjänst sö 10.2:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa sö 10.2:
kl. 12 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Kvällsmässa to 14.2:
kl. 18 i S:t Olofs kapell
Högmässa sö 17.2:
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka i Karis.
kl. 12 i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 17.2. kl. 13.00: Högmässa i Lojo kyrka. Kyrkkaffe och kyrktaxi.
Beställning av kyrktaxi: till söndags gudstjänst skall beställas på
fredag och till svenska kretsen på
måndag. Telefonnumret till taxin
är 040 500 96 35. Taxin kostar
5,00€ tur och retur.

Söndag den 2 februari firades konfirmationsmässa i S:t Görans kyrka i Mariehamn. 25
ungdomar konfirmerades: Celina Holmberg, Ellen Johansson, Molly Holländer, Angelica
Lindqvist, Fanny Grönqvist, Eric von Frenckell, Neo Gröndahl, Kajsa Sjöström, Klara
Westerholm, Axa Alin, Zafira Berglund, Emilio Eklund, Alvin Bergvall, Hugo Knuts, Lucas
Nordqvist, Elias Möller, Otto Karlsson, Louise Andersson, Smilla Påvall, Sara Jansson, Elias
Dahlén, Nicolas Lindberg, Bella Nylund, Valter Sundberg och Jonas Westerdahl.
Präster Maria Piltz och Katarina Gäddnäs, musiker Guy Karlsson, ungdomsledare
Nathalie Hellström. Hjälpledare: Rasmus Karlsson, Gabriel Olofsson, Sebastian Grönlund,
Nora Verazza, Maria Rask, Sofia Blomqvist, Elias Svensson, Lovisa Dahlén och Robyn
D´cruz. FOTO: Mariehamns församling
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Studierna klarade vi med
bravur. Ett första hem står
nu på tur. Vi söker en tvåa,
gärna för några år och
önskar flytta in i vår.
Drumsö och Busholmen är
prio nummer ett, men även
annat om det känns
rätt.
Erika & Christoffer tel.
0405210825

UTHYRES

Köpes antikviteter

LEDIG TJÄNST

i hela svenska Österbotten Kontant
betalnin
g
- 1700-1800-tals möbler oberoende av skick
Varorna
avhämta
- Arabiaporsliner, glasföremål från Berga,
s.
Sandnäs o. Grönvik
- Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér

KANTORSTJÄNST (A)
i Närpes församling
Av sökanden förutsätts utvidgad universitetsexamen
eller annan av kyrkostyrelsen godkänd examen.
Ansökningar riktas till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1,
64200 Närpes senast 15.2.2019 kl. 16.00 i slutet
kuvert märkt ”kantorstjänst”.
Tjänsten tillträds 1.5.2019 eller enligt överenskommelse.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås av kantor
Sam Linden tel. 050 574 0214 eller kyrkoherde
Tom Ingvesgård tel. 050 589 5899.

Kyrkorådet i Närpes församling

UTHYRES liten bostad i separat
hus ca. 3 km från Kyrkslätt
centrum.
700€/mån. tel. 0400 660 254

HOK-Elantos Begravningstjänsts

STENDAGAR 4–15.2.

Trädgårdsskolans
kamratförening rf

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

inbjuder till en resa till Nordens
största trädgårdsmässa,

NORDISKA TRÄDGÅRDAR
to 21.3. – lö 23.3.2019.
Pris 185€ inkluderar bland
annat resor och mässbiljett.

Stenbutikernas representanter
på verksamhetsställena:
se datum
hok-elannonhautauspalvelu.fi

För mera information och anmälningar (senast 15.2.2019):
tradgardsskolanskamratforening
@gmail.com eller 040 5908 300.

Semesterdagar för
närståendevårdare
och vårdtagare
på Päiväkumpu badhotell
i Karislojo 20–24.5.2019
Vill du och en närstående som du har omsorg om åka på semester tillsammans?
Information och ansökningsblankett:
www.semester.fi/start/
www.folkhalsan.fi/semesterstod
Sista ansökningsdag är 31.3.2019.

Mera information ger också:

VÄLKOMNA MED!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Festplats
SÖKER DU

Såka byagård, 12km fr. Karleby
centrum, erbjuder goda möjligheter
till bröllop och andra fester. Catering
	
  
	
  
finns vid behov. Plats för ca 250 pers.
	
  
Ta kontakt för mera information!
	
  
Tel: 06-822 9421 el. epost: saka@byagard.kpnet.com
	
  

Rekreationsdagar för
närståendevårdare

	
  

	
  

Ekonomiegatan	
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AX-‐221	
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  MARIEHAMN	
  
info@nocturne.ax	
  
www.nocturne.ax	
  
	
  

Susanna Stenman tfn 050 304 7642,
Svenska semesterförbundet
Eva Björkqvist, tfn 040 516 5679, Folkhälsan Åboland
Jonna Skand, tfn 046 810 5037, Folkhälsan Nyland
Pia Nabb, tfn 050 542 8175, Folkhälsan Österbotten

Omtanke.	
  Omsorg.	
  24	
  timmar.	
  	
  	
  +358	
  18	
  192	
  07	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ordnas i Hotell Kaisankoti i Esbo
8–11.4.2019
Sista anmälningsdag är 8.3.2019.
Anmälningar: Jonna Skand 046 810 5037
eller Maria Hall-Pänttäjä 09 2340 2540.
Läs mera: www.folkhalsan.fi/narstaende
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STOR EFTERFRÅGAN
PÅ HYRESLÄGENHETER

Mått på madrasser även enligt kundens
önskemål. Vi levererar i hela Finland.
Öppet fredag 11-18, lördag 11-15 och måndag 11-18.
Olympiagatan 16, Vasa. Ring 050 380 4154 för mer
information eller se: www.toivesanky.fi

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

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

HÄRMÄ SPA
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INKAST ANN-KATRIN STORE

RADBYTET ROBERT LEMBERG

När jag måste
stycka en ko

Kristinestadsdebatten handlar om bibeltolkning

Finska Missionssällskapet firar 160 år
av hoppingivande arbete runt om i
världen. I dagarna har vi i familjen
firat ett eget jubileum. För 35 år sedan kom vi med i FMS arbete. Det
påverkar vårt liv ännu i allra högsta grad. Då firades 125-årsjubileum
med pompa och ståt. Pekka Simojokis musikal
Liekit/Lågorna uruppfördes på Finlandiahuset.
Vi på missionärskursen deltog i slutakten, där
det frågades ”vem reser nu ut?”. På första bänk
satt bland andra ärkebiskopsparet Vikström samt
Eeva och Martti Ahtisaari. Det var spännande för
oss svensktalande österbottningar att stå på Finlandia-scenen och delta i en finsk musikal inför celebriteter.
De 35 åren har inte bara fört med sig uppträdanden i Finlandia-huset. De har berikat vårt liv
på ett sätt vi inte kan fatta till fullo. Inte bara berikat, också utmanat. Utmanat oss att öppna ögonen och vigda vyerna. Vi har lärt oss att hitta lösningar på de mest oväntade problem.
Som ung missionär styckade jag en ko. En blivande präst kom till kyrkans center med en kotunga i portföljen. Hans ko hade dött på grund av
herdens okunskap. Slaktaren vägrade stycka kon,
som inte dött enligt muslimska riter. Joseph var
olycklig över den ekonomiska förlusten som stod
för dörren. I barndomen såg jag min far stycka
kött varje dag, det var inte främmande för mig.
Men idag, äldre och erfaren, skulle jag nog inte göra det. Ungdomligt oförstånd är en resurs
att räkna med!
En utmaning och fråga som följt mig alla år är de
ojämnt fördelade resurserna i världen. Varför har
vi det så bra här i Norden, då större delen av världens befolkning har det betydligt sämre ställt. Jag
hittar ingen rätsida på frågeställningen, den ger
ingen ro. Om jag mot förmodan glömmer orättvisan, påminns jag snabbt, i denna ”realtiduppkopplade” värld, av vännerna i Afrika via sociala medier. Barn som måste sluta skolan, familjens
inkomst räcker inte. Sjukhusräkningen borde betalas så att den sjuka får vård.
Recept på mediciner, inga
pengar. Universitetstudier
och framtidsdrömmar går i
kras, pengarna fattas.
I veckan läste jag om en
tvärvetenskaplig nordisk
forskning som tar upp frågan om nordisk skuld
och skam. Vi är priviligierade, vi är jämlika. Vi har
oftast mer än vi behöver. Nu forskas det i skuldkänsla, hur den tar sig i uttryck inom t.ex konsten. Jag kontrade genast i mina tankar, jag känner ingen nordisk skuld, men vånda inför ojämnt
fördelade resurser.

”Ungdomligt
oförstånd är en
resurs att räkna
med!”

De flesta av oss kan delta i arbetet för en rättvisare
värld. Utbildning och skola har visat sig vara effektiva medel för att samhället skall utvecklas och
fattigdomen bli mindre. Jag har ett tips: Bli fadder för barn och unga i olika länder. Det om något är en bra medicin mot nordiska skuldkänslor.
Ann-Katrin Store är avdelningsskötare, intresserad av
globala frågor och mission.

Vad varje nära anhörig

Kommunikationskonsult
Elli Flén säger i en kommentar till rabaldret i Kristinestad, att den
lutherska ”kyrkan måste
bestämma sig för vad man
skall tycka om homosexualitet”. ”Det blir nog svårt”,
kommenterar prosten Karl
af Hällström. Varför det, kan
man undra?
Ja, förutom att viljorna i kyrkan är många, och
det är litet oklart vem som
är ”kyrkan”, så har frågan
med bibeltolkning att göra. I kyrkoordningens första paragraf står nämligen:
”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på
Guds heliga ord, det Gamla
och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter … Kyrkan fasthåller som
sitt högsta rättesnöre den i
dessa bekännelseskrifter
uttryckta principen, att all
lära i kyrkan skall prövas

och bedömas enligt Guds
heliga ord.”
Jag diskuterade en gång
etiska principer med en
konservativt orienterad
präst. Vi var först överens
om att den gyllene regeln
är utgångspunkten för all
kristen etik: ”Allt vad ni vill
att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad
lagen och profeterna säger.”
Men när man drar ut konsekvenserna av det dubbla kärleksbudet, så kan de
plötsligt kollidera med ord
hos t.ex. Paulus. Hur gör vi
då? Ska vi hålla oss till den
allmänna kärleksprincipen,
eller ska vi hålla oss till det
enskilda bibelordet? Min
konservativa vän ville inte bryta mot ett uttryckligt
bibelord. Själv lutade jag åt
att den gyllene regeln skulle fälla avgörandet i etiska
frågor. Så, vad betyder det
då att ”all lära i kyrkan skall
prövas och bedömas enligt
Guds heliga ord”.
Jag antar att prästerskapet i Kristinestad stöder sig

luthersk tolkningsprincip
är att etiska frågor ska bedömas i linje med vad den
gyllene regeln säger oss. Det
betyder att frågor om etik
och moral kommer att få
olika lösningar under olika
tider och i olika situationer.
Frågor om den tro som frälser oss är däremot den samma från tid till tid. Här är det
Kristi försoningsdöd som
gäller. Frågan om sexuell
inriktning är en etisk fråga.
Sen tillkommer det faktum att Bibelns skrifter tillkommit under en mycket lång tid, under skiftande
omständigheter, av skilda
författare och olika målgrupp. Mellan de här skrifterna och oss ligger dessutom 2000–3000 år. Om
vi vill göra bibelböckerna
rättvisa, ska vi se dem mot
bakgrund av sin tid och sin
kultur. Vi kan inte läsa dem
rakt av och tro att varje ord
är direkt riktat till vår tid.

Robert Lemberg
Präst

TRO FRÄLSNING

Det är Jesus som är domaren
Gud har gjort det klart vad
som är rätt och vad som är
fel, inte bara i sin lag utan
genom människans samvete, men vi bedövar ofta våra
samveten, vi älskar att göra
det som är fel.
Kyrkans uppdrag utåt är
därför inte att peka på fel,
utan att berätta att alla utan undantag eller diskriminering har handlat i uppror
mot Guds vilja och står som
skyldiga. Kyrkans uppdrag
är att berätta, för det kommer en domens dag som ingen undkommer. Det är Jesus
som är domaren.
De flesta tycker att ondska borde straffas, men samtidigt att vi själva är goda
nog för att undgå en fällande dom. Guds nivå av rättvisa och godhet ligger dock
oändligt högt över vår. Gud
är absolut rättvis, låter därför aldrig ens en liten orätt
gå ostraffad om människans
fortsatta ondska genom historien har tänt Hans vrede.
Detta är de dåliga nyheterna.
Men Gud har av kärlek och

”Kyrkans uppdrag utåt är därför inte att peka på fel, utan att berätta att alla utan undantag eller diskriminering har handlat i uppror mot
Guds vilja och står som skyldiga.”
nåd gjort en väg för en stor
skara lärjungar från jordens
alla folk och tider att bli försonade med Honom, trots att
de också levt i uppror. Gud
har gett Kyrkan dess viktigaste uppdrag i att gå ut med
denna kallelse till ett nytt liv
i tro, bättring och förlåtelse.
Detta är de goda nyheterna.
Lärjungarna svarar på inbjudan eftersom de har fått
ett nytt hjärta istället för sitt
hårda stenhjärta. Guds gåva till dem är också en insikt
om deras skuld och behov
av räddning. Hans vilja är att
lärjungarna lägger om kursen så att de i fortsättningen lever nya liv som behagar
Honom. Kyrkans uppdrag
inåt är därför att lära dem
att leva så, hjälpa och se till
att de gör det. Den som inte vill vara lärjunge ska Kyr-

Vad äter du för att må bra?

borde veta?

Bidrar
till god tarmfunktion

Nyhet!

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss
ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | info@espoonhautaustoimisto.fi

främst på Paulus ord i Romarbrevet, som i sin tur är
inspirerade av den mosaiska lagstiftningen. Paulus
var ju skriftlärd, och något
”Nya testamente” fanns inte
på hans tid. Kanhända tycker Kristinestadsprästerna
sig försvara sanningen mot
moderna villfarelser. Kanhända har de också fått en
uppmuntrande klapp på axeln för sitt mod, av sina egna
lärofäder och meningsfränder. Med det menar jag att
dessa präster ingalunda är
ensamma om sina åsikter.
Ansvaret delas av dem som
har uppmuntrat till och undervisat i den bibelsyn som
här kommer fram.
När kyrkan ska bestämma
sig för vad man tycker om
homosexualitet, då kommer man inte förbi frågan
om hur Bibeln ska tolkas,
eftersom det är Bibeln som
är rättesnöret. Men en ordagrann tolkning av bibelställen blir motsägelsefull och
orimlig. Något slag av övergripande tolkningsnyckel
måste finnas. En klassisk
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kan däremot inte döma. Ingen kan tvingas till lärjunge,
det är en Guds gåva.
Gud lade skulden och
straffet för lärjungarnas synder på sin son Jesus Kristus.
Jesus måste därför dö som en
förbrytare, trots att Han levde ett liv i fullständig lydnad
och godhet, inte bara som ett
exempel, utan i lärjungarnas
ställe. De är därför friköpta, bara av en enda orsak; att
Gud ville göra så. De har inte utmärkt sig eller förtjänat
det på något sätt. Gud lät Jesus uppstå från de döda och
visade att skulden var betald.
Genom profeterna, apostlarnas undervisning och inte
minst Jesus egna ord ha Gud
meddelat sin vilja i den sam-

ling böcker som kallas Bibeln. Samma Gud talar i både GT och NT, Han har inte ändrat sig på någon enda
liten punkt. Gud har också
gett specifika instruktioner
vid särskilda tillfällen och tider, långt ifrån allt gäller en
finländare idag. Lärjungen
studerar Bibeln för att förstå
texten som den ursprungligen är skriven att förstås, inte för att hitta sin personliga eller anpassade tolkning.
Lärjungen ersätter det
gamla livet med det nya
och är beredd att ge upp allt
annat och frivilligt göra sig
till slav under en god Herre. Dopet är en begravning,
Kyrkans uppdrag är att döpa den som vill dö bort från
sitt gamla liv. Lärjungens väg
går sedan genom misslyckanden och återfall mot en
slutlig seger och ett evigt liv.

Må-fre 8-16. Tel. 050 555 8204

Info&bokning: 0443 13 14 15
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upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning. Seriens första bok
handlar om bemötande. Hur ska vi göra
med alla som frågar, undrar eller tittar?

Alla grisars dag. När alla bjuder till blir knytkalaset en
riktig fest. Grisigt gott!
Med mumsiga recept av mästerkocken Micke Björk-

Libris, inb.
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kokoskottarvecka.
eller Rune
UNDER 2019
utkommer
varannan
Bergs mysmat – vad vill du testa?
Nästa nummer
utkommer
den 21 februari.
Fontana
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Sportlovsresor

Nyland 16-22.2
Österbotten 23.2-1.3

Sarah Sjögren, Anna Forsmark

Sportlovsläsning!

Mysteriet med de gömda
skriftrullarna – en spännande
äventyrsserie som hjälper barn
att upptäcka Bibeln!

Är det okej att säga nej när förskolekompisen vill kramas? Vad ska
man göra när någon är elak? Hur gör
man stopp-handen för att visa att man
inte vill något? Lilla nej-boken riktar sig
till 3–6-åringar och berättar på ett
90 roligt och enkelt sätt med talande
bilder om hur Billie lär sig att sätta
Annagränser
Pella i vardagen.

M.J. Thomas

Resan till skapelsen

I det första äventyret svävar Peter, Mary
och Hank plötsligt omkring i det stora
mörker som fanns innan världen blev till.
Du får tillsammans med dem uppleva
jordens skapelse, träffa ängeln Mikael,
rida på noshörningar
och elefanter
och
Monica Vikström-Jokela
& Johanna
Sjöström
kämpa mot en listig orm i Edens lustgård.
Bärtil och knytkalaset
Ska de lyckas lösa skriftrullens hemlighet?
I den nyaste boken
om fåret Bärtil ställs det till med
Bornelings, inb.
knytkalas! Allt för att vännerna ska kunna fira Isa Gris på
Alla grisars dag. När alla bjuder till blir knytkalaset en
M.J.gott!
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– Markus märkvärdiga resa
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Mysteriet med de gömda
skriftrullarna – en spännande
äventyrsserie som hjälper barn
att upptäcka Bibeln!
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Bornelings, inb.

M.J. Thomas

Resan till skapelsen

I det första äventyret svävar Peter, Mary
och Hank plötsligt omkring i det stora
mörker som fanns innan världen blev till.
Du får tillsammans med dem uppleva
jordens skapelse, träffa ängeln Mikael,
rida på noshörningar och elefanter och
kämpa mot en listig orm i Edens lustgård.
Ska de lyckas lösa skriftrullens hemlighet?

Verbum, inb.

man göra när någon är elak? Hur gör
man stopp-handen för att visa att man
inte vill något? Lilla nej-boken riktar sig
till 3–6-åringar och berättar på ett
90 roligt och enkelt sätt med talande
bilder om hur Billie lär sig att sätta
gränser i vardagen.
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Av tänkarna bakom Läsarpodden
Joel Halldorf

Bornelings, inb.

Gud: återkomsten

Om religionens återkomst
och
M.J. Thomas
vad det betyder förJakten
politiken,på
vårt
arken
samhälle och våra liv.
Boken
beI den andra boken färdas Peter, Mary och
skriver hur det religiösa
Hankpostsekutillbaka till Noas tid. Följ med när de
lära landskapet serskyndar
ut idag. Den
sig för att hjälpa Noa och hans
blickar bakåt, på den
historia
som
familj
att bli
färdiga med arken innan
tog oss hit. Och slutligen
spanar
floden kommer. På vägen stöter trion
Halldorf50/st.
framåt med
förslag
ihop
medpå
ett gäng bråkstakar och den
hur några krockar imystiske
det mångre”Mörke Härskaren”. Kan de lösa
ligiösa samhället kan
förstås och
skriftrullens
hemlighet innan jorden blir
hanteras.
översvämmad?

16

Libris, Pocket 8,50
Bornelings, inb.
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Patrik Hagman

Om tron

Hanna Wallsten

– att söka den
Hållplats år 51
djupa verkligheten
– Markus märkvärdiga resa
Kan den kristna tron ha något att
Skolbussen som Markus brukar åka med
komma med i en värld präglad av
ser inte ut som vanligt. Inte bussföraren
ökande polarisering, katastrofala
klimatförändringar, misstro ochheller. Och när Markus kliver på bussen
börjar hans livs mest märkvärdiga resa
vilsenhet? Är det möjligt att hävda
att kristendomen förändrar allt?–I till år 51. Där möter Markus människor
som vill förändra världen, som Paulus
denna bok hävdar Patrik Hagman
att det inte bara är möjligt, utansom vill berätta för människor om sin tro.
Och så den modiga Maria, förstås.
nödvändigt.
Det är ett äventyr fyllt av faror och
Artos, hft. 24,90
00
plötsligt måste Markus fly för sitt liv.
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Av tänkarna bakom Läsarpodden
Joel Halldorf

Gud: återkomsten

Om religionens återkomst och
vad det betyder för politiken, vårt
samhälle och våra liv. Boken beskriver hur det religiösa postsekulära landskapet ser ut idag. Den
blickar bakåt, på den historia som
tog oss hit. Och slutligen spanar
förvaltas av Församlingsförbundet
ochframåt
ska främja
barns kristna
Halldorf
med svenskspråkiga
förslag på
fostran och stöda kristet barnarbete i Borgå stift.
hur några krockar i det mångreUnderstöd för kristen barnverksamhet
i Borgåkan
stift
ligiösaeller
samhället
förstås och
anslås att sökas, särskilt för projekt
materialproduktion
av projektkaraktär.
hanteras.

Fonden för kristet arbete bland barn

Söndagsskolpris
Pocket 8,50
utdelas till söndagsskola eller Libris,
söndagsskollärare.
Församlingar, kyrkliga föreningar
och privatpersoner uppmanas inlämna förslag med motiveringar.
Ansökan och nomineringar bör vara fondens styrelse tillhanda senast 28.2.2019,
ansökningsblanketter
beställas
kontakt@forsamlingsforbundet.fi
och
www.fontanamedia.fikan
• tfn
040 831på5897
• info@fontanamedia.fi
forsamlingsforbundet.fi.

Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

Styrelsen för Fonden för kristet arbete bland barn

Rafael Karsten
Patrik Hagman
– bland
indianfolk i Sydamerika
Om tron

– att söka
I sin biografi
överden
etnologen och religionsforskaren Rafael
djupa
verkligheten
Karsten (1879–1956)
hittar René och Raili Gothóni tre
Kan den kristna
tronreligion,
ha något
att och utanförskap
sammanbindande
teman:
äventyr
komma
med
i
en
värld
präg
lad
– alla med rötter i Karstens barndom av
och uppväxt i Malax.
polarisering,
katastrofala
Hans ökande
äventyrliga,
djupgående
och banbrytande forskning
misstroledde
och till stor popularitet,
bland klimatförändringar,
indianfolken i Sydamerika
vilsenhet?
Är
det
möjligt
att
hävda
men senare anpassade han sig inte
till utvecklingen inom
att
kristen
domen
förändrar
allt?
I outsider inom den
antropologin och sociologin, och blev en
denna
bok
hävdar
Patrik
Hagman
akademiska världen.
att det inte
är möjligt,
René Gothóni
är bara
teologie
doktorutan
och professor emeritus i
nödvändigt.
religionsvetenskap vid Helsingfors universitet Raili Gothóni
Artos,
hft.och
24,90
är teologie
doktor
docent vid Helsingfors universitet.

Alla SFV-biografier finns i lager.
Läs mer och beställ på www.sfv.fi/bok. Vi postar portofritt.
Fråga också efter böckerna i välsorterade bokhandlar
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Efter sonens bröllop åkte föräldrarna ut för en ny period som missionärer. Under tiden föddes barnbarnet Lasse hemma i Finland.
När denne var tre år kom en dag ett vykort med en bild av ett lejon. Lasse tittade fundersamt på kortet och sade sedan: – Vad farfar har mycket hår!

Lilla nej-boken

