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PROFILEN Jockum Krokfors
Är kaplan i Jakobstad. Gift med
Vivian, har två barn och en svärson. Barnen går i mammas fotspår
och ska bli lärare.
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Roligt att se dig. När Jockum Krokfors hälsar på människor han möter menar han vad han säger. Några månader tidigare lossnade näthinnan och han riskerade bli blind
på det ögat.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

E

n sjukdom kommer aldrig lämpligt.
Jockum Krokfors hade nyss
återvänt till sitt jobb som kaplan i Jakobstads svenska församling efter ett år som tf kyrkoherde
i Kronoby, när han blev påmind
om att hälsan inte är något man

ska ta för givet.
– Med sjukskrivningen känns det som om jag varit borta från Jakobstads svenska församling länge.
Men man väljer inte sådant här i livet, säger han.
I november tjänstgjorde Krokfors vid en valstation under förhandsröstningen i församlingsvalet
när han undrade vad det var för fel på belysningen
i salen. Den blixtrade. Sedan var det som om en ridå gått ner över vänstra ögat.
– Jag kände ingen smärta. Som en typisk finländsk
man räknade jag med att det säkert går över. Tre dagar senare var jag på ett cirkelträningspass. Jag berättade om symptomen för en läkare som var där.
Hon rekommenderade att jag inte tar de tyngsta
hantlarna och att jag kollar upp ögat. Jag gjorde
som hon sade. Då gick det väldigt snabbt. En vecka
efter att symptomen uppstått var jag hos en specialist som ordnade en operation i Seinäjoki nästa dag.
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Det visade sig att det var en stor operation. Några veckor senare gjordes också smärre laseringrepp
i högra ögat.
– Det var en intressant upplevelse. Det var första gången jag låg på operationsbordet. Jag var vid
medvetande hela tiden och såg vad de gjorde. Det
var en fascinerande timme med alla färger och prismor som jag såg.
En del upplever ögonoperationer som obehagliga. Det gjorde inte Krokfors.
– Jag var trygg och lugn hela tiden. Jag vet att
många människor bad för mig, för jag hade sänt
ut ett upprop genom mitt bönenätverk. Det kändes jättetryggt.
Men han är glad över att ingen upplyste honom
om allvaret i det hela.
– Jag är tacksam över hela processen, hur snabbt
jag fick vård och med vilken professionalitet jag blev
bemött. Jag har inget att klaga på vår sjukvård, vilket inte är självklart idag. Det var också en bra erfarenhet för mig att vara helt beroende av läkarna.
Samtidigt konstaterar han att sjukdomen inte var
livshotande och att många går igenom mycket svårare saker i livet.
– Men jag märkte ändå vilken fantastisk skapelse

människan är. Tänk bara på ögat, vad det gör och
hur det fungerar. Samtidigt inser jag hur skör människokroppen är. Hur lite det behövs för att livet ska
bli helt annorlunda än vad man tänkt.

Kallelsen kom i skriftskolan
Första gången Jockum Krokfors upplevde att livet inte blev som han tänkt var under skriftskolan
och de efterföljande åren i Karleby och Gamlakarleby svenska församlingar. De sammanföll med en
väckelse bland jämnåriga ungdomar.
– Jag kommer från en familj som inte var kyrkligt aktiva. Jag har aldrig gått i söndagsskola, minior eller junior. Enda kontakten jag hade med församlingen var en kort tid i en blåsorkester. I skriftskolan fick jag en tydlig kallelse
som ändrade mitt liv.
Idag sammanfattar Krokfors det han minns från
skriftskolan så här: Det goda, rika och trygga livet
tillsammans med Kristus i kombination med att vi
en dag ska redogöra för vårt liv.
– När jag hörde att Jesus ska komma tillbaka förstod jag att vi en dag ska stå inför honom. Frågan
är då om vi står ensamma eller om han håller oss i
handen. Jag tog det till mig och började läsa Bibeln.

KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

INKAST
THOMAS
ROSENBERG

Nu räcker det!
JAG HAR LÄNGE försökt förstå, och rentav understöda, dem som trots allt gnissel velat
hålla ihop vår kyrka, även då det stormat som
värst. Mest kring kvinnoprästfrågan, sexualitet och samkönade äktenskap.
Men nu får det räcka. Även om konflikten kring de såta prästbröderna i Kristinestad
nu verkar bilagd har den blottat åsikter så barocka att även den tålmodigaste måste dra sina
slutsatser. Vår biskop har sakligt men bestämt
sagt ifrån, och utdelat en varning. Bra så. Ännu
bättre hans kloka inkast i senaste Kp, där han
vackert och välavvägt argumenterade för att
Bibeln kan och måste läsas i relation till sin tid
och sin kontext.
Men som Gunnar Högnäs påpekade i HBL
8.2. handlar det inte längre om gradskillnader
eller olika tolkningar av Bibeln. Det handlar
om själva budskapet; att alla människor enligt somliga inte har samma värde. En människosyn det helt enkelt inte får finnas plats
för i vår kyrka, eller samhället i övrigt.

»Människan har skapat
Gud till sin avbild.«

»I Kronoby stack engagemanget för församlingen
ut på ett positivt sätt.«

Men att bli präst fanns ännu inte på kartan. Den
kallelsen växte fram under gymnasietiden.
– Redan under det första studieåret kunde jag ärligt säga att jag hade en kallelse att bli präst. Det
var inte många som sade det då.
Till Jakobstad kom han som präst år 1994. Bortsett från året i Kronoby har han tjänstgjort i församlingen sedan dess.
Det var också en orsak till att han var i Kronoby
ett år. Församlingen hade ingen kyrkoherde eftersom ingen sökt den lediga tjänsten.
– Det gick som hand i handske. Jag hade viljan
och möjligheten och det fanns tillgängliga vikarier i Jakobstad.
Han sökte erfarenhet av att jobba i en landsortsförsamling.
– Jag ville gärna se de verksamhetsförutsättning-
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ar en liten landsortsförsamling har. Jag hoppas jag
också kunde bidra med något till Kronoby. Jag fick
i alla fall mycket.
Vad erfar du är största skillnaden mellan stadsoch landsortsförsamling?
– I Kronoby stack engagemanget för församlingen
och kyrkan ut på ett positivt sätt. Kyrkogångsfrekvensen är väldigt hög, jag bedömer att i medeltal
åttio personer besökte gudstjänsterna. Skulle den
procentuella kyrkogångsfrekvensen vara lika hög
i Jakobstad skulle kyrkan vara full varje söndag.
Läsmötena i Kronoby var en ny erfarenhet för
honom.
– Jag har aldrig tidigare varit på ett läsmöte. Men
det var jätteroligt att få träffa församlingen på det
sättet.
Landsortsförsamlingen skiljer sig också från
stadsförsamlingen genom småskaligheten.
– De har färre anställda. Fördelen med det är att
de anställda samarbetar och delar på arbetsuppgifterna.
I Kronoby ser de tre församlingarna nu om sitt
hus och planerar sammanslagning. Jockum Krokfors stöder den tanken.

MÄNNISKAN HAR SKAPAT Gud till sin avbild, och den Gud som i Bibeln stämplar homosexualitet, och annat beteende vi sedan
länge lärt oss att uppfatta på ett annat sätt,
är en avbild av sin tid och de värderingar som
rådde då texterna skrevs. Vi har, tack och lov,
utvecklats sedan dess. Det har sagts förr, men
tål upprepas: ifall vi skulle tolka allting i Bibeln bokstavligt skulle vi vara tvungna att
backa avsevärt ifråga om våra viktigaste värderingar. Ja, rentav återge prästerskapet den
auktoritet och makt de tidigare haft. Som ayatollorna i Iran, ungefär.
De prelater inom vår kyrka som fortfarande hävdar att vissa människors beteende är avskyvärt och onaturligt, även om det bara handlar om att älska sin nästa, och som stöd för
detta hänvisar till Guds ord – ja, till dem måste vi säga att deras Gud inte är vår. Och att de,
ifall de fortfarande står fast vid sin åsikt och sina värderingar, gör bäst i att lämna vår kyrka.
Det finns andra religiösa samfund, också i vårt
land, där de kan fortsätta att tillbe sin gud.
NÄR DETTA LÄSES har den första omgången i biskopsvalet just gått av stapeln. Jag vill
som kolumnist inte ta ställning för enskilda kandidater. Men det torde framgå var mina sympatier ligger. Ifall det blir jämnt, och
allt tyder på det, mellan kandidater som mer
eller mindre tydligt vill få ett slut på velandet
hoppas jag den vinner som på den punkten är
tydligast. För nu räcker det!
Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och
samtidsanalytiker.
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Vi är kyrkan
JAG GICK på fest. Jag satt vid ett bord där
jag inte kände just någon sedan tidigare,
men under kvällens lopp blev vi bekanta. Vi
talade om jobb, om barn, om båtmotorer och
livsupplevelser.
Det kröp fram att jag jobbade på Kyrkpressen. Vi diskuterade församlingen på den
ort där mina bordsgrannar bodde. Jag satt
mittemot en man som var lite yngre än jag,
han berättade att han kände en trevlig präst.
Många timmar senare var vi på väg hem,
glada och trötta efter mat och vin. När jag
tog farväl av mannen som suttit mittemot
mig sa han: Jag hör till kyrkan, men jag vet
inte varför.
EN FÄRSK UNDERSÖKNING visar att
särskilt unga kvinnor ser kyrkan som mindre attraktiv än någon tidigare generation
(se nyhet på nästa uppslag). Det här är alarmerande därför att det brukar vara de unga
kvinnorna som fattar beslut om huruvida
deras barn ska döpas och bli kyrkomedlemmar.
I sin bok Talentin voima tar prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus fasta på samma
trend. Men medan de presenterar siffror över
hur andelen människor som kyrkan har kontakt med krymper, pekar de också på kyrkans

»När det var krig var
prästerna i löpgravarna.
Var ska kyrkans folk
vara idag?«
stora resurs: de anställda. När fabriker grundades gick prästerna till fabrikerna. När det
var krig var prästerna i löpgravarna. Var ska
kyrkans folk vara idag?
JAG HÖR TILL KYRKAN, men jag vet inte varför, sa den där mannen till mig på festen,
precis när vi skulle gå. Jag stannade upp och
funderade. Jag förstod att det var en fråga.
Kanske, sa jag, hör du till kyrkan för att du
tänker att du en dag kommer att behöva den
till något. Just då kändes det inte som ett särskilt bra svar.
MEN IDAG tänker jag att kanske det var
jag som var kyrkan i det samtalet, och att
mitt svar var mindre viktigt än att vi pratade. Kyrkan bärs upp av alla oss som tror och
hoppas på den. Den bärs av vår omsorg, av
vårt lyssnande, av våra planer för den. Och
vi är så många! Det är stort och underbart.
Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.
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Öppenheten
Det är viktigt att den som är intresserad kan sätta sig in i församlingens beslutsfattande,
tycker kyrkoherdar. I flera församlingar är jobbet med att
göra beslutsprocessen lätttillgänglig ännu på hälft.
TEXT: EMELIE WIKBLAD
Vet du vilka beslut som fattas i din församling? Beroende på var du bor kan informationen finnas några klick bort – eller så får du gå
och knacka på en kanslidörr.
– Församlingen publicerar samtliga protokoll på församlingens hemsida, berättar Lemland-Lumparlands kyrkoherde Benny Andersson.
En koll på alla 53 församlingar i Borgå stift
visar att Lemland-Lumparland hör till en minoritet. 18 församlingar har på sina egna webbsidor publicerat protokoll eller beslut från församlingens förtroendeorgan. För ytterligare
fyra är det möjligt att hitta protokollen via den
samfällighet som församlingen tillhör.
Bland annat för Åbo svenska församlings del
betyder det här att sökvägen går via finskspråkiga sidor. Kyrkoherde Mia Bäck bekräftar att
gemensamma kyrkorådets protokoll endast

finns på finska, medan gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll översätts till svenska.
– Församlingsrådets föredragningslistor och
protokoll publiceras inte än, men det kommer
vi att göra så småningom och då fattas det beslut om det i församlingsrådet. Det är viktigt
för oss att beslutsfattandet är transparent och
att vem som helst som är intresserad ska få ta
del av beslutsprocessen och det som är aktuellt just nu, säger Bäck.
– När församlingsrådets protokoll börjar finnas på webbsidan ska vi se till att gemensamma kyrkofullmäktiges svenskspråkiga protokoll också finns där.
Hur lätt det är att hitta den information som
finns varierar mellan olika församlingar.
– Protokollen finns på webbsidan, men sökvägarna är för närvarande lite krångliga. Vi ska
snart förnya webbsidans struktur och hoppas
informationen då blir mera lättillgänglig, säger Borgå svenska domkyrkoförsamlings kyrkoherde Mats Lindgård.

Tillgängligheten ett pågående arbete
På 28 församlingars webbsidor saknas information om vilka beslut som fattas i förtroendeorganen. I några fall informeras om var mötesprotokollen går att ta del av.
– Vi har diskuterat publiceringen av protokollen på hemsidan och är positiva till det.
Några konkreta beslut har ännu inte fattats,
men man kan nog säga att protokollen är på

KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

NOTISER

Tre församlingar
i Kronoby blir en
Kyrkoråden i Kronoby, Nedervetil och Terjärv
vill att de tre församlingarna ska gå ihop den 1
januari 2020. Råden beslöt var för sig ta initiativ till samgång vid sina möten förra veckan.
Besluten var enhälliga.
Den nya församlingen föreslås heta Kronoby
församling. Enligt förslaget kommer den att bestå av moderförsamlingen samt kapellförsamlingar i Nedervetil och Terjärv. Om det blir med
kapellförsamlingar avgör ändå den nya församlingens fullmäktige.
– Församlingsrådet i Kronoby var enigt bakom beslutet men det väckte inget jubel. Hade pengarna räckt till skulle vi helst ha fortsatt
som förr. Men det här var ett nödvändigt beslut
med tanke på befolkningsutvecklingen, säger tf
kyrkoherden i Kronoby Niklas Wallis.
Anders Store, kyrkoherde i Nedervetil, säger
i stort sett samma sak.
– Vi diskuterade saken länge, men ingen ifrågasatte sammanslagningen.
Nu går församlingarnas initiativ till domkapitlet som behandlar det i april. Ifall inga til�läggsutredningar behövs kan kyrkostyrelsen i
bästa fall ta beslut i frågan i juni. Därefter tar
en samarbetskommission i församlingarna över
det praktiska arbetet.

varierar stort
kommande, säger Malax kyrkoherde Tomi
Tornberg.
Han berättar att protokoll och möteskallelser finns till påseende i kansliet, vilket man informerar om på församlingens anslagstavlor.
Några församlingar har endast protokoll
som är flera år gamla på sina sidor. Så är fallet i Jomala församling, något tf kyrkoherde
Stefan Äng är medveten om.
– Tanken är nog att protokollen ska börja
finnas på hemsidan igen inom en snar framtid. Något formellt beslut har inte fattats, men
att sätta sig in i församlingens beslutsprocess
ska inte vara krångligt och då är det naturligt
att protokollen finns på hemsidan.
Församlingens protokoll finns i nuläget
framlagda på pastorskansliet under den period de bör finnas till påseende, och är tillgängliga på begäran.

Vem fattar besluten?
Alla kyrkoherdar som tillfrågas anser att det
är viktigt att församlingsmedlemmarna vet
vilka de förtroendevalda är.
– På så sätt har församlingsmedlemmar möjlighet att kontakta dem och påverka församlingsbygget, säger Mia Bäck.
40 församlingar har på sina webbsidor någon form av kontaktuppgifter eller namn på
de förtroendevalda. En del listar endast församlingsrådet, eller så måste man gå vidare
till samfälligheten sidor för att söka uppgif-
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terna. Några har inte ännu uppdaterat uppgifterna efter församlingsvalet.
På sju församlingars webbsidor saknas helt
specifik information om beslutsfattandet i församlingen. Några av de här är mycket små församlingar, med färre än 1 000 medlemmar. En
som sticker ut i gruppen är Sibbo svenska församling med sina 5 700 medlemmar.
Kyrkoherde Helene Liljeström svarar att
frågan om att publicera protokollen på hemsidan länge varit aktuell.
– Samtidigt som initiativet togs till detta har
vi också bytt system för hemsidan och byggt
upp en ny, och det har gett en hel del arbete.
Nu är frågan på nytt aktuell och ett konkret
beslut har tagits att kontaktuppgifter, eventuellt foton på församlingsrådets medlemmar,
samt protokoll och kallelser ska föras in under våren.

Offentliga protokoll
Enligt offentlighetslagen är församlingarnas
beslutsprotokoll är i regel offentliga. På vilka
sätt de i praktiken är tillgängliga varierar.
18 av 53 församlingar publicerar protokoll på
sina egna webbsidor.
28 församlingar publicerar ingen information
om fattade beslut på nätet.

Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store är
idag kyrkoherdar i var sin församling. Nu blir Store
kyrkoherde. FOTO: JOHAN SANDBERG/ARKIV

Stiftet fick nytt program
mot trakasserier
Förra veckan godkände domkapitlet i Borgå stift
en uppdatering av stiftets handlingsprogram mot
sexuella trakasserier. Handlingsprogrammet har
bearbetats för att bättre beakta situationer där
vuxna blir utsatta för övergrepp. Det tidigare programmet från 2014 fokuserade mer specifikt på
barn och unga.
I samband med #metoo- och #dammenbrister-kampanjen 2017 kom det fram en del berättelser om övergrepp eller osakligt bemötande i
kyrkliga sammanhang. Det nya handlingsprogrammet slår fast att det i all verksamhet i kyrkan ska finnas respekt för varje människas värde och bestämmanderätt över sin egen kropp.
Programmet definierar vad övergrepp eller
trakasserier är och vad man ska göra om man
får höra om övergrepp. Programmet behandlar också ledarskap och makt i relation till övergrepp. Programmet lyfter fram hur personer
som blivit utsatta för sexuella övergrepp och
trakasserier i församlingen kan bli hörda och
erbjudas stöd.
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AKTUELLT

Lägg ner
rollerna
och släpp
kontrollen
Prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus älskar kyrkan, men
de inser också att kyrkan måste
förändras. Förändringen måste
börja nu.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Prästerna Laura Arikka och Stiven Naatus
skrev en bok för att de älskar kyrkan.
– Och av frustration, ler Arikka.
– Det är sådana känslor kärleken framkallar. Vi vill bryta apatin: kyrkan har ju enorma
resurser! Men vi får inte alltid syn på dem, säger Naatus.
I boken Talentin voima. Kirkon toiminnan
uudet mahdollisuudet pekar Arikka och Naatus på statistik från de senaste tjugo åren. Kyrkan hade år 2015 kontakt med betydligt färre
människor än år 1999. Siffrorna är skakande.
Ett exempel: år 1999 nådde kyrkans dagklubbar 91 000 barn, år 2015 bara 41 000. Nedgången är stor på nästan alla områden.
– Det som man vaknat till i församlingarna är att antalet dop går ner. Givetvis handlar det också om trender kyrkan inte kan göra
något åt. Men det finns alltid något man kan
göra, säger Arikka.

Anställda måste bli tjänare
Statistiken visar att även om allt färre deltar i
kyrkans verksamhet har antalet anställda varit
relativt stabilt. Kyrkan har ännu inte gett upp
sina arbetstagare, och dem ser Arikka och Naa-
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tus som kyrkans stora resurs. När antalet förrättningar går ner blir det lätt så att den överblivna tiden fylls med möten och planering –
ofta byggs dessutom verksamheten kring de
verksamhetsområden som redan existerar.
Men tänk om det inte skulle vara så? Tänk
om man skulle bygga upp något nytt och annorlunda?
– Församlingarna måste börja fråga sig vilken tid de lever i, och på vilken plats. Vad vill
medlemmarna att kyrkan ska göra för dem?
Vill kyrkan svara på det behovet? Vi borde gå
med på att vara tjänare i stället för att själva
avgöra vad vi ska göra, säger Naatus.
En förändring där man bygger verksamhet
kring behov kan kännas skrämmande. Laura Arikka var med och koordinerade frivilligverksamhet vid församlingens lägergård när
den stora flyktingvågen kom.
– Många av kyrkans arbetstagare undrade i
det läget hur i all världen vi ska ro i land med
det hela. Men när flyktingprojekten bar god
frukt var det många av dem som ursprungligen varit misstänksamma som ändrade åsikt.
Där lyckades kyrkan också samarbeta med andra aktörer på ett bra sätt.

Arikkas och Naatus budskap är att något
måste göras nu. Det långsiktiga arbetet måste börja genast, för det tar tid innan det börjar bära frukt.
– Unga vuxna har i praktiken en mycket lös
relation till kyrkan. Snart är de i arbetslivet
och fattar beslut. Om de inte har någon relation till kyrkan, om de inte fattar vad den är
bra för, då är det illa. Jag tänker också på familjer. Kyrkan och församlingarna borde tänka på vilka behov de har. Vi måste ut ur sakristian, säger Naatus.

Hur ska kyrkan ha det?
Skriftskolan lockar fortfarande en stor del av
ungdomarna, men hur bär kyrkan de unga efter den? frågar Arikka.
– Idag gifter sig folk mycket senare än förr,
så det kan räcka länge innan de har någon
kontakt med kyrkan. Det kan gå tjugo eller till

»Vi måste ut ur
sakristian.«
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Unga kvinnor har
fjärmats från kyrkan
Unga finländares inställning till religion har
förändrats kraftigt, visar en färsk ISSP-enkät (International Social Survey Programme).
29 procent av de 25–34-åriga kvinnorna och 22
procent av männen uppgav att de inte längre
har någon gudstro. Åtta procent av både männen och kvinnorna svarade att de börjat tro på
Gud.
– Resultatet var nog lite överraskande. Här ser
man ju att unga kvinnor inte alls är mer religiösa än unga män, i en del frågor till och med mindre religiösa, säger forskare Kimmo Ketola vid
Kyrkans forskningscentral.
Det är alltså frågan om den så kallade millenniegenerationen, alltså en generation som fötts
mellan början av 80-talet och mitten av 90-talet.
– Värderingsundersökningar visar att den här
generationens värderingar skiljer sig ganska kraftigt från de tidigare generationernas, säger Ketola.
Det handlar om en generation som vuxit upp i
en miljö där sociala medier och nätet varit en del
av vardagen. De har också vuxit upp under ekonomiskt svåra tider. De har på sätt och viss tvingats lita mer på sin egen förmåga, och är kanske
av den orsaken en individcentrerad generation.
– På många områden har vår kultur gått mot
större valfrihet och starkare betoning av individens rätt att bestämma över sig själv. Kyrkan som
institution är ganska avlägsen för den här generationen, säger Kimmo Ketola.

Värdekonflikt i äktenskapsfrågan

Om författarna
Laura Arikka är präst, hemma från Åbo. Hon jobbar
vid Kyrkostyrelsen med frågor som berör mänskliga
rättigheter och samarbete med olika samfund och
gemenskaper.
Stiven Naatus är pappaledig präst från Helsingfors.
Han jobbar vid Kyrkostyrelsen med att bland annat
koordinera kyrkans samarbete med utbildningsinstitutioner.

och med tjugofem år efter skriftskolan innan
de behöver kyrkan för något. Kyrkan har ett
ansvar ett göra något för de här människorna.
Under det senaste året har Arikka döpt sju
barn. I sex av familjerna hörde pappan inte till
kyrkan. Det är ett problem. Många unga vuxna lämnar kyrkan för att de anser att kyrkan
inte står upp för deras värderingar.
– Det är en fråga som vi måste lösa internt
inom kyrkan. Vi måste bestämma hur vi ska
ha det, och diskutera det offentligt. Om vi vill
ha andra värderingar än de flesta i samhället,
då måste vi godkänna att många lämnar kyrkan, säger Naatus.
Kyrkan måste förtjäna människors förtroende. Många längtar efter andlighet idag, men
kyrkans paket känns torrt och oinbjudande i
konkurrens med yoga eller meditation eller
det smörgåsbord av upplevelser som nyandligheten erbjuder.
– Många längtar efter en andlighet som man
kan uppleva med alla sina sinnen. Också med
kroppen, genom dofter. Hur kan vi klä vårt
budskap och vår teologi i en sådan form att
den skulle attrahera de unga kvinnor som går
på stan med yogamattan på ryggen, utan att
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vi samtidigt ger upp något? Vi har ju världens
finaste budskap! Varför får vi inte ut det? frågar Arikka.

Allt kommer att gå bra
När finländarna fått frågan vad de upplever
som heligt är det inte kyrkan som kommer på
topp. Det är familjen, de närmaste.
– Jag tänker att kyrkan erbjuder oss medel
att närma oss det heligaste i våra liv, våra närmaste. Det gör vi till exempel i förrättningar.
Sådana lägen är otroligt laddade. Om något
går fel där lämnar folk kyrkan, säger Arikka.
Stiven Naatus tänker att förrättningar – dop,
vigsel, jordfästning – är så viktiga och fina
för att människan där står vid en gräns, sårbar och blottad.
– Då måste prästen själv vara öppen och blottad, lägga ner alla sina roller.
De är eniga om att kyrkan måste förändras.
Den måste kanske ge upp lite kontroll och vara mer tjänande. Men det är nyttigt.
– Jag skulle vilja tala om glädje. Kyrkan är i
ett svårt läge, för allt förändras. Men allt kommer att gå bra. Det kommer att gå jättebra, säger Naatus.

Om den här generationen upplever att kyrkans
värderingar står i konflikt med deras egna, då
skuffar det dem bort från kyrkan.
– Tidigare generationer har varit vana med att
kyrkan lever lite sitt eget liv, och att det inte behöver påverka dem trots att de är medlemmar.
Det här innebär att exempelvis frågan om samkönade äktenskap kan bli avgörande för dem.
– Det är en fråga som starkt lyfts fram i offentligheten under de senaste tio åren. Den frågan har
profilerat kyrkan, oberoende av om kyrkan önskat det eller ej. Bland dessa kvinnor som är yngre än 35 år godkänner nästan 80 procent kyrklig
vigsel av samkönade par. Om kyrkan representerar en annan värdegrund finns där en klar värdekonflikt, säger Ketola.
Undersökningar visar att det största ansvaret för barns kristna uppfostran vilar på kvinnorna.
– Om kvinnor fjärmas från kyrkan återspeglas det på barnens kristna uppfostran. Det kan
avgöra om den följande generationen blir en del
av församlingslivet eller inte, säger Ketola.

Kyrkan som institution känns avlägsen för dagens
unga kvinnor. FOTO: KEVIN LAMINTO/UNSPLASH
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AKTUELLT

Hur talar kyrkan om dop så att det blir
meningsfullt och begripligt för människor
idag? Dopets betydelse, allmänna image,
kryptiska språk och byråkratiska krångligheter diskuterades på inspirationsdag.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

Vi måste
tala om
dopet
Två bekanta som inte träffats på flera år stöter på varandra på gatan. Den ena ska snart
bli pappa. Han frågar den andra om hon ännu jobbar i kyrkan. För alltså, det här med dopet är ju en sak som de har funderat på. ”Varför ska vi låta döpa vårt barn?”
– Vad svarar vi på den här frågan?
Stiftskonsulent Lena Andersson och kommunikatör Marcel Salinder avslutar sin
sketch och vänder sig till deltagarna. I Lunds
stift där de arbetar har man jobbat aktivt med
dopfrågor i över tio års tid. Dop och kommunikation är temat för dagen som samlat anställda från olika församlingar.
Samma morgon har många tagit del av resultat från en kartläggning av finländarnas
religiositet som visar att relationen till religion förändras kraftig bland unga vuxna. Att
nästan 30 procent av kvinnor i åldern 25–34
uppger att de inte längre har någon gudstro
är en sak som har stor inverkan på hur många
barn som döps.
På 2000-talet har andelen barn som döps
minskat kraftigt. År 2000 var den ännu nära 90 procent, av barnen som föddes år 2017
döptes 67 procent.
Andersson och Salinder utmanar deltagarna att först gå till sig själva och kring borden
berätta vad de vet om sitt eget dop och vad dopet betyder för dem. ”En gåva, en trygghet,
ett skyddsnät vi bär med oss, något att hålla
fast vid när livet och tron är svårt” – är några av svaren.
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Ingen ensamrätt på att tala om dopet
– Dopet får betydelse när vi pratar om det,
säger Marcel Salinder. Det blir synligt när vi
pratar om det.
Deras devis är att alla i församlingens arbetslag – från ungdomsarbetsledaren till kanslisten – kommunicerar dop på något sätt. Och inte bara de. Deltagarna får i uppgift att på stora pappersark rita ut alla de personer som föräldrar är i kontakt med fram till barnets dop.
Bilder av dopet förmedlas överallt: från dagstidningar som skriver om den sjunkande dopstatistiken, till expediten i en butik som hjälper släktingen välja en lämplig dopgåva.
Andersson och Salinder visar två videoklipp.
En reklamfilm för ett svenskt telefonbolag föreställer ett högtidligt dop i en kyrka – den
kom ut i samband med att prinsessan Estelle
döptes. På Youtube leder sökordet ”dop” till en
video av en svensk sminkvloggare som visar
upp sin dotters dopdag och berättar om hur
stressig dagen var.
Bilder som de här påverkar idéer om hur ett
dop ska vara. Församlingspastor Rebecka
Stråhlman noterar att det till och med i bro-

»Vad är det som gör att någon
som är medlem i kyrkan inte tänker att det är en självklarhet att
mitt barn ska bli döpt?«

Ett kors, ett ljus, vatten. Dopets symboler
hade en central plats under dagen.

schyrer som en nybliven mamma får med hem
från sjukhuset står att mjölkstockning till exempel kan orsakas av stressen över att ställa
till med dop.

Från hinder till möjligheter
– Grundfrågan är: Vad är det som gör att någon
som är medlem i kyrkan inte tänker att det är
en självklarhet att mitt barn ska bli döpt? säger Lena Andersson.
I sitt arbete med församlingar i Lunds stift
har de samlat en lista på sådant som kan bli
hinder. Här finns även möjligheter att göra
något. Det kan vara att församlingen ser dopet som rutinverksamhet eller en engångshändelse som inte berörs i andra delar av verkKYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

Lena Andersson och Marcel
Salinder jobbar med dop
och kommunikation i Lunds
stift i Sverige.

VÅGA FRÅGA

STIG-OLOF
FERNSTRÖM
är pensionerad präst
och svarar på läsarfrågor om Bibeln.

Vem är
dotter Sion?
Jag har sjungit om dotter Sion hela mitt liv
och frågat många teologer utan att få svar:
Vem är dotter Sion? Kan någon reda ut
Sion-begreppet och berätta vem vi sjunger
om? Vill kunna berätta för min frågvisa dotterdotter.
GAMLA TESTAMENTETS profeter har ett poetiskt uttryckssätt som förekommer upprepade
gånger. Man kallar städer och ibland hela länder med tillägget ”dotter”. Vi möter uttryck som
”dotter Egypten”, ”dotter Babel” m.fl.
Det mest kända är ”dotter Sion” (12 ggr i GT),
ibland parallellt med ”dotter Jerusalem”. Det
syftar alltså på staden och dess befolkning.
Det för oss välbekanta begreppet ”dotter Sion” finns i profeten Sakarjas bok (9:9)
som härstammar från slutet av 500-talet f.Kr.
Folket har återvänt från fångenskapen i Babel och håller på att bygga upp sina liv och
sin stad. Profeten blickar framåt mot ett ännu större glädjeämne: Den utlovade Frälsaren
skall komma.

»Det syftar alltså på staden och dess befolkning.«

Kring varje bord delades erfarenheter från
många olika församlingar. Över 60 personer
deltog i inspirationsdagen.
samheten, att det är svårt att få kontakt med
församlingen eller att församlingen inte har
en rutin för hur man kontaktar nya föräldrar.
Med de här sakerna jobbar en del redan aktivt. Nina Österholm som är informatör i Helsingfors visar de gåvor som församlingarna i
huvudstaden skickar ut till nyblivna föräldrar,
barn som döpts och när barnen växer upp. Flera församlingar har satsat på olika sätt att inkludera dopets symboler och de ungas faddrar i konfirmationen.
För föräldrarna kan dopet bli en ekonomisk
fråga.
– Dopet är gratis, men hur presenteras det?
frågar Salinder.
Ett sätt att försöka förändra det här är nya
KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

idéer som drive-in dop och liknande satsningar där församlingarna ordnar allt, också tårtan och kaffet.
De församlingsanställdas berättelser visar
att valet av faddrar kan kännas krångligt byråkratiskt, liksom kyrkans språk när man informerar om dopet.
Förutom språk handlar det också om tilltal. Daniel Nyberg som är församlingspastor
i Grankulla berättar att han fått bra respons
när han som präst på ett hemmadop tagit med
gitarren och själv ackompanjerat – det upplevs som mer avslappnat.
Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejden, tror också det är viktigt att vara närvarande bland de människor som samlas till dop.
– Alla personer som är där vid dopet har sin
relation till det som sker.
– Dopet är inte populärt om kyrkan inte är
populär, säger Ann-Lis Biström som är diakonissa i Jomala församling.
För de människor hon träffar i sitt jobb är
kyrkans image det som syns i medier, allt från
motstånd mot kvinnor till pedofili i katolska
kyrkan.
– Det skulle vara viktigt att också kommunicera vad tro är, för dop och tro hör ihop, säger Maria Björkgren-Vikström som jobbar
vid Kyrkostyrelsen.
Hon säger att den som ser tro som att hålla
något för sant kanske inte vill ta ställning för
sitt barns räkning. Då behöver kyrkan kommunicera att avstå från dopet inte heller är
ett neutralt val.

”FRÖJDA DIG STORT, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl”
(Sak 9:9, SFB 2015).
Matteus beskriver uppfyllelsen av löftet (21:111): Jesus rider in i Jerusalem och folkskarorna jublar. Men den gången varar glädjen inte länge. Några dagar senare blir Jesus korsfäst. Men han skall komma tillbaka ”segerrik”.
I väntan på den dagen får vi stämma in med
dottern Sion: ”Hosianna (= Rädda oss!), Davids
son!” (Matt 21:9).
Profetian fortsätter: ”... han ska tala frid till
hednafolken. Hans välde ska nå från hav till
hav, och från floden till jordens ändar” (v.10).
Det handlar om evangeliets segertåg över hela
världen och Jesu återkomst.

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och
andlighet av präster i den lutherska kyrkan.
Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran
besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn och
dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga anonymt i tidningen. Redaktionen
väljer och redigerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast i tidningen.
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FASTETID

Jag ser min
feghet i ögonen
JAG BESTÄMDE MIG för att bli mer givmild. Under fastan ska man avstå från saker, och jag tänkte
jag kunde avstå från pengar.
Problemet är att jag hela tiden avstår från pengar, jag gör det så effektivt att min ekonomi går på
plus-minus-noll varje månad. Men huvudproblemet är att jag avstår från mina pengar till förmån
för mig själv och mina närmaste.
MÅNGA BÄCKAR SMÅ, tänker jag melankoliskt när jag ser på mitt kontoutdrag. Mina pengar
går till barnens utgifter, till vinterskor och boende,
utgifter som håller mig själv och andra på fötter,
men också till second hand-kläder (så ekologiskt!)
och caffe latte (jag är ju så trött) för att inte tala om
cafébesök (jag orkade inte laga mat).
Jag måste avstå från guldkanten. Men det är svårt
att avstå från guldkanten.
JAG LYFTER 2O EURO från bankomaten för att
för en gångs skull ha något annat än en medkännande blick att ge tiggarna i centrum av Helsingfors. Jag står och väntar på en spårvagn när en man
kommer fram till mig och ber mig köpa tidningen Iso Numero, som understöder dem som har det
svårast i samhället. Den kostar tio euro. Fem euro
går till den som säljer.
Har du växelpengar? Jag har en tjugolapp, säger
jag. Mannen verkar oförstående. Jag förklarar. Han
verkar förstå. Vi har kommit överens, tänker jag. Jag

»Jag borde ha gett 200,
men jag är för feg.«
tar fram min tjugolapp. Han ger mig en femma. Du
borde ge mig en tia, säger jag. Han säger att han är
mycket fattig.
Jag känner mig lurad, och sedan känner jag mig
usel. Ska det vara så svårt för mig att vara givmild?
Ska jag sitta där och tänka att målet för min givmildhet ska bete sig på ett visst sätt för att jag ska få min
lilla ”nu-har-jag-varit-god”-dopaminkick?
JAG GÅR IN på Bibel 2000-sajten och söker på ordet ”givmildhet”. Jag får tre träffar. En är ur Andra Korinthierbrevet: ”Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa
fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag
kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett.”
Jag känner mig mycket dålig. Jag har sannerligen inte överflödat i den rikaste givmildhet. De
småsummor som jag månatligen ger till välgörande ändamål har inte något att göra med att
ge ”över sin förmåga”.
Jag surfar över till Kyrkans utlandshjälps sida
och betalar 20 euro till ”familjer som ingen annan hjälper”. Känner mig inte alls bättre. Jag borde ha gett 200, men jag är för feg.
JAG FATTAR hur svårt det är att vara givmild, jag
fattar att jag dragits in i rädslan att själv gå på minus och inte kunna betala för min vardagslyx. Med
ömhet i blicken ser jag mig sitta i min lilla trygghetsbubbla och inte våga bli sliten ut ur den.
Jag fattar att jag måste öva mig mer.
Sofia Torvalds är redaktör vid Kyrkpressen.
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Bönen
är inte en
prestation
”Fastan kan vara en tid för att
öva sig i att uppfatta Guds kärlek, det som Gud ger mig och
det som Gud vill med mig.”
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

Maria Repo-Rostedt ser fastan som en tid för
eftertänksamhet, en tid att se över hur vi lever våra liv. Under den här tiden kan du hitta
nya rutiner, något att ta med dig på din fortsatta vandring.
Själv fastar hon på ganska traditionellt sätt,
genom att avstå från kött och godsaker.
– En viktig del är att det gör påsken ännu
mera till en fest om jag lever lite enklare under fastan.
Om det finns något i ditt liv som du vill förändra kan fastan vara en passande tid att pröva på det. Till exempel att hitta – eller hitta tillbaka till – ditt sätt att be och umgås med Gud.
Maria Repo-Rostedts råd är att börja med
att hitta en tid som är din egen. Det kan betyda femton minuter på vägen till jobbet. BörKYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

Pröva på olika sätt att närma dig Gud och hitta det
som passar dig. Maria Repo-Rostedt ger fem tips på
böner och andliga övningar. Flera av de här övningarna kommer från den ignatianska andliga traditionen.
De går ut på att upptäcka hur Gud verkar i våra liv och
att lära känna hans kärlek.
TEXT: EMELIE WIKBLAD ILLUSTRATIONER: MALIN AHO

En andlig buffé
för fastetiden
TIPS 1: FASTAN SOM EN
PILGRIMSVANDRING
En pilgrimsvandring
vara vilken som
Kom ihkan
åg
helst sträcka du bestämmer. Välj en väg
du går ofta, till jobbet, studier eller butiken.
När du går kan du öva dig i att öppna dina sinnen: se, smaka, dofta, känn. Är det kallt eller
varmt, hur känns det mot huden? Vad ser jag
omkring mig? Ägna den här tiden till att vara extra uppmärksam på din omgivning, och
på dig själv. Vad känner jag själv, vad rör sig i
mig, hur mår jag idag?

GUD

ja smått och ställ inte för höga krav. ”Be som
du kan, inte som du inte kan”, citerar hon Susanne Carlsson, en svensk präst och andlig
vägledare.
– Försök inte forcera fram något som bara
inte sitter. Sök dig fram: Vad är det som passar just mig?
Hennes egen tid för bön är morgonen. När
den egna bönestunden känns meningsfull och
blir en vana saknar man den om den uteblir.
Maria Repo-Rostedt uppmanar oss till att vara nådiga mot oss själva; i en del livssituationer har vi mer tid, i andra mindre.

»Försök inte forcera
fram något som bara inte
sitter. Sök dig fram: Vad
är det som passar just
mig?«

Maria RepoRostedt
tycker att
ett enkelt liv
under fastan
gör påsken
ännu mer
festlig.

TIPS 2: ÅTERBLICK PÅ DAGEN (EXAMEN)
Ta en stund på kvällen – eller morgonen – och
fundera på dagen som gått. Börja med att påminna dig om att du är omgiven av Guds kärlek och be att få se på dagen utifrån hur Gud
ser på den. För många är den stora utmaningen att inte vara alltför kritiska mot sig själva.
Tänk sedan på något under dagen som du är
tacksam för. Om du inte kan vara tacksam för
något alls kan du ge det som en bön till Gud
att du skulle vilja vara tacksam.
Gå igenom dagen. Vad kändes gott, vad gav
livsglädje? Fanns det något som inte var bra?
Ge det goda åt Gud och tacka för det. Ge det
dåliga och be att han helar det. Du behöver inte
fastna i det som inte blev bra, bara låt det vara.
Fundera nu på det du har framför dig och be
att Gud välsignar det. Ge hela den dag som var
och den dag som kommer åt Gud.
TIPS 3: GÅ IN I BERÄTTELSEN
Välj ut en plats där hemma – soffhörnet,
en fåtölj – gärna lite avskilt. Bestäm vilken
tid du avsätter, tjugo minuter eller en timme,
fem gånger i veckan eller en gång. Du kan följa kyrkoårets texter eller använda en bok som
har texter för varje dag.

Börja med att påminna dig om att du
är inför Guds kärlek. Läs texten flera
gånger, smaka på den. Vilka känslor
väcker den? Blir jag arg, ledsen, glad,
tröstad? Se framför dig: Hur ser det ut i omGUD
givningen – är det
hett eller kallt, blåser det
– finns det mycket människor där, vad händer? Välj en av personerna, det kan vara någon Jesus talar direkt med eller en åskådare.
Känn in hur det är att
vara där och bli kvar
en stund.
Ta en stund att
samtala med
Gud eller Jesus
om det du varit med om och
tacka för det.
Har du möjlighet kan du ännu gå till ett annat rum och i ett häfte eller på ett papper skriva ner vad som hände under bönestunden. Då
kan du återvända till texten och dina anteckningar och samma bönestund en annan gång.
Kom ihåg

TIPS 4: ANDAS DIN BÖN
Välja en enkel bön som du repeterar när du andas in och ut. Andas in “Jesus Kristus Gud son”
– andas ut “förbarma dig över mig syndare.”
TIPS 5: LEV I GUDS NÄRVARO
Ta inspiration av broder Lorens
av Uppståndelsen, som levde på
Kom ihåg
1600-talet i Frankrike. Han skrev
GUD
om att leva i Guds närvaro, om
hur han hela dagen igenom påminde sig om att han är omgiven
av Guds kärlek. Sätt till exempel
en påminnelse på din telefon och
ta regelbundet några sekunder för
att komma ihåg att Gud finns här och ler för
att du vänder dig till honom.

Att Gud ler varje gång du vänder dig till honom är en bild hon tycker om.
– Kom ihåg att bön inte är en prestation. Det
handlar egentligen om att ta emot av Gud. Vi
behöver inte prestera en massa ord, Gud behöver inte våra ord. Sen kan vi för vår egen skull
behöva säga saker med ord åt Gud.
Maria Repo-Rostedt är nu tf församlingspastor i Hangö svenska församling, annars
jobbar hon i Johannes församling. Hon tilltalas av de ignatianska andliga övningarna eftersom de öppnar möjligheter att nå djupare
in i Guds kärlek.
KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019
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I ÖKNEN
KLARNAR
KALLELSEN

12
FOTO: UNSPLASH

KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

Den Jesus som kommer mig allra närmast är
den svaga Jesus, den Jesus som också blottar
sin mänskliga sida och visar sig vara en av oss,
skriver ärkebiskop emeritus John Vikström.
En svag Jesus möter vi i Getsemane, men också
i berättelsen om hur han frestades ute i öknen.

V

ilken Jesus tilltalar dig allra
mest? När berör Jesus dig allra starkast? När kommer Jesus dig särskilt nära?
Är det när han sitter och undervisar uppe på berget? Eller
när han välsignar barnen? Är det när han debatterar med de skriftlärda och fariséerna?
Är det när han visar sin makt att bota sjuka,
uppväcka döda och stilla stormar? Eller när
han rör sig i samhällets utkanter bland de utstötta och föraktade?
Det skulle vara ganska intressant att göra en
undersökning på den här punkten. Vad skulle du svara?
Vad skulle jag själv svara? Jag beundrar och
inspireras av den Jesus som ifrågasätter de rådande religiösa och moraliska reglerna och
söker och upprättar alla utstötta och föraktade, de svagaste i samhället. Men den Jesus
som kommer mig allra närmast är den svaga
Jesus, den Jesus som också blottar sin mänskliga sida och visar sig vara en av oss. Och svag
är han flera gånger, till exempel när han våndas i Getsemane inför sitt slutliga lidande eller
när han ropar på korset ”Min Gud, min Gud,
varför har du övergivit mig?” I berättelsen om
hur Jesus frestades ute i öknen möter vi också
en svag Jesus, en som är på gränsen att ge upp.
FÖR ATT VI SKA FÖRSTÅ vad det ytterst
är fråga om i berättelsen om Jesu frestelser i
öknen bör vi beakta när detta skedde, i vilket skede av Jesu liv och verksamhet. Endast
så öppnar sig den här texten för oss.
När Jesus var ute i öknen hade han ännu inte börjat sin offentliga verksamhet. Det som
han nyss hade varit med om var dopet hos Johannes Döparen i Jordan-floden. Där hade han
fått se hur Guds ande hade kommit ned över
honom som en duva, och från himlen hade
det hörts en röst: ”Detta är min älskade son,
han är min utvalde.”
Månne inte Jesus då undrade vad det här ska
betyda. Vem är jag riktigt? Guds son? Vad ska
jag då göra? Vad har Gud då kallat mig till?
Med de frågorna i bagaget sändes Jesus ut i
öknen. Och det heter att det var Anden som
förde honom dit ut i ensamheten. Samma Ande som hade kommit ned över honom i dopet
hos Johannes. Där i öknen skulle Anden undervisa Jesus om vad det betyder att vara Guds
son. Där skulle hans identitet klarna. Där skulle han få svar på frågan ”Vem är jag riktigt?”
Och det blev en mycket märklig undervisning som Jesus fick. En mycket hård skola. Inte något trevligt ökensafari utan ett rent helvete, där han var nära att brista.
Ökenskolan började med en 40 dagars fasta. Och sedan händer något mycket märkligt.
En frestare uppenbarar sig för Jesus och sätter Jesus på prov med några mycket försåtliga lockelser.
Vad var det då som riktigt hände i den underliga berättelsen? Min bror Erik, som är betydligt mera bibelkunnig än sin storebror, framkastar en intressant tanke i andaktsboken För
Dig. Han skriver där: ”Mycket tyder på att det
var i Jesu inre värld som hela denna kamp förKYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

siggick, samtidigt som den måste ha ägt rum
under stor fysisk ansträngning.” Förra påven,
Joseph Ratzinger, tycks i sin bok om Jesus vara inne på samma spår. Frestelsen bör fattas
som något slags vision, skriver han.

John Vikström är
ärkebiskop
emeritus.

HUR DET NU ÄN FÖRHÅLLER sig med det
konkreta skeendet där i öknen är en sak mycket klar, de tre frestelser som Jesus utsattes för
gick ut på en enda sak: Att Jesus skulle missbruka sin ställning och makt som Guds son.
Att han skulle använda sin nyvunna makt för
egna intressen i stället för den uppgift som
Gud hade kallat honom till i dopet.
Detta är som bekant ingen ovanlig frestelse. Nästan dagligen kan vi läsa om den här typen av frestelser på nätet eller i tidningarna –
hur makthavare på olika håll i världen missbrukar sin ställning till att skaffa sig omåttliga rikedomar, fina palats och båtar.
Motsvarande sker som bekant också i betydligt vardagligare sammanhang – att man
i sitt yrke skaffar sig personliga fördelar på
ett ohederligt sätt. Jag minns hur vi en gång
på en bussresa till S:t Petersburg måste vänta
några timmar i den ryska tullen där tjänstemannen helt tydligt väntade på en muta. Detta kallas som bekant korruption.
Det här var det ytterst fråga om där ute i öknen. Att Jesus skulle växla in på ett spår där

»Frestaren kunde till och
med ge fina bibliska motiveringar för sina förslag. Han var en riktigt
duktig teolog.«
han skulle förstöra Guds plan för vår värld och
vår mänsklighet – där Jesus skulle använda
sin makt och sin ställning för egen vinning
och nytta i stället för det ämbete som han hade kallats och invigts till vid sitt dop. Till korruption var det alltså som Jesus blev lockad.
En korruption som också i hans fall skulle
ha lett till skada för ett helt rike, Guds rike.
Frestelserna som Jesus mötte såg inte alls
farliga ut. Var och en av de tre frestelserna syntes syfta till något gott. Inte blev Jesus frestad
att göra något ont.
Frestelse nummer ett: Om du är Guds son, så
befall att de här stenarna blir bröd. Så slipper
du strax din eländiga hunger efter din långa
fasta! Använd din makt som Guds son, skaffa dig mat och gå inte här och svält och ragla!
Frestelse nummer två: Om du är Guds son, så
klättra upp på Jerusalems tempelmur och kasta dig hundratals meter ned mot Kidron-dalen
och visa så alla beundrande mänskor hur Gud
skyddar och bevarar dig! Använd din makt till
att imponera på folk!
Frestelse nummer tre: Om du är Guds son
har du ju makt att underlägga dig alla riken
på jorden. Du kan få möjlighet att regera och
styra en hel värld. Du kan uppfylla fädernas
gamla dröm om Messias genom att göra he-

la världen till ett Guds rike, stort och mäktigt och fint!
Jesus frestades alltså inte att göra något ont.
Sådana är frestelserna. Därför är de så listiga
och effektiva. Frestaren kunde till och med
ge fina bibliska motiveringar för sina förslag.
Han var en riktigt duktig teolog.
Men också Jesus kunde de heliga skrifterna:
”Gå din väg, Satan, sade han, Det står ju
skrivet: Herren din Gud skall du tillbe, och
endast honom skall du dyrka.”
Då heter det att ”djävulen lät honom vara”
och att ”änglar kom fram och betjänade honom”.
FRÅN DENNA HÅRDA och dramatiska
ökenskola återvänder sedan en Jesus som har
kommit till klarhet över vem han är och vilken den uppgift är som han är kallad till. Detta framgår med all önskvärd tydlighet när han
i hemstadens synagoga första gången träder
fram i offentligheten och ger sin programförklaring: ”Herrens ande är över mig, ty han har
smort mig till att frambära ett glädjebud till de
fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge
de förtryckta frihet och förkunna ett nådens
år från Herren.” (Luk 4:18,19)
Det handlar alltså om befrielse. I öknen hade det klarnat för Jesus att han var kallad att
starta en befrielserörelse på denna jord. Befrielse, frälsning, från synd och död, från själviskhet och ångest, från utanförskap och orättvisor. Målet för Befriaren är inte mindre än en
befriad och återupprättad skapelse, som varit
fängslad i det ondas våld.
Ur öknens frestelser och svaghet stiger alltså en befriare fram och kommer oss därför så
mänskligt nära. Därför heter det i Bibeln: ”Vi
har inte en överstepräst som är oförmögen att
känna med oss i våra svagheter, utan en som
har prövats på alla sätt och varit som vi. Låt
oss därför frimodigt träda fram till nådens tron
för att få förbarmande och nåd i den stund då
vi behöver hjälp.” (Hebr 4:15,16)
VÅRA POLITISKA beslutsfattare kritiseras som bekant ibland för att ha fjärmat sig
från vanligt folk så att de inte längre vet hur
folk har det, hur det är att vara fattig, hur det
är att vara ensamförsörjande mor, hur det är
att vara sjuk eller gammal. Om Jesus sägs det
däremot att han verkligen vet hur det är att
vara svag, hur det är att prövas på olika sätt,
hur han har ”varit som vi”. Varit precis som
vi, varit som du och jag. Därför vet denne Jesus hur du har det just nu. Han förstår dig och
är beredd att vara dig nära och stå vid din sida vad som än händer. Därför behöver du inte misströsta. Tryggt och frimodigt får du gå
mot framtiden.
Må Gud välsigna dig på den vägen.

Texten är en predikan som ärkebiskop emeritus
John Vikström höll i Åbo domkyrka den 10 mars
2019. Den publiceras på begäran av en person
som hörde den i kyrkan och märkte vilken genklang den väckte hos åhörarna.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 24.3.2019, Marie bebådelsedag
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer i
bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i våra kyrkor.

Den här veckan
handlar om hur Maria får besök av en ängel. Ängeln kommer till henne med en
uppgift och ett löfte: hon ska föda ett heligt barn, Guds son. Temat för Marie bebådelsedag är Herrens tjänarinna.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 7:10-14
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 9:2-8

CAMILLA BRUNELL

EVANGELIUM
Luk. 1:26-38

Vi kan följa
Marias exempel
HON VAR UNG, flickan som Gud valde ut. Hon hade
knappt upptäckt något av livet då ängeln Gabriel plötsligt förklarade att helig ande skulle komma över henne
och att hon skulle föda Guds son och ge honom namnet
Jesus. Vad månne hon i den stunden tänkte, denna unga
kvinna? Vad skulle en tonåring idag svara om Gud kal�lade henne till ett specialuppdrag? – Nej, jag vet inte riktigt, egentligen har jag varken tid eller lust, men om du
nu inte hittar någon annan kan jag väl tänka mig att fundera på saken en gång till ...
För Maria fanns det inga alternativ. Hon litade på ängelns ord. Var hon ovanligt naiv, så att hon inte förstod vad
hon gav sig in i, eller var hon ovanligt brådmogen så att
hon kunde ana sig till vad moderskapet skulle innebära?

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en
son, och du skall ge
honom namnet Jesus. Han skall bli
stor och kallas den
Högstes son.”

Psalmförslag
58, 57, 809, 227.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Luk. 1:26–38.

Bär mig alltid, Gud.
Camilla Brunell reflekterar över temat för Marie bebådelsedag.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet #bönetwitter

»Vad skulle en tonåring idag
svara om Gud kallade henne
till ett specialuppdrag?«
DÅ GUD KALLAR oss i tjänst ger han oss också just de
rätta verktygen så att vi ska klara av våra uppdrag. Gud
försåg Maria med den tillit som behövs då man åläggs att
utföra något alldeles extra. Också vi, dagens människor,
blir kallade att åta oss Guds ärenden. Vi kan följa Maria
och fylla våra inre rum med tro och tillit att vi fixar det!
Våra olika gåvor behövs för olika uppgifter. Där hjärtan
öppnas för Guds kärlek och omsorg om oss, där kan både
små och stora under ske.
Genom att vi handlar medmänskligt, bryr oss om varandra, lyssnar på varandra och talar med varandra är vi
Guds tjänare och tjänarinnor. Och likt Maria får vi sjunga
Guds lov och Gud fyller oss med kärlek så att vi släkte efter släkte säger ja i tillit och bön.

SÖNDAG 31.3.2019, Fjärde söndagen i fastan

Nästa veckas söndag
har vi nått halvvägs genom fastetiden, en rastplats på vandringen mot påsken. Brödsöndagen är ett annat namn för en dag som påminner om hur Jesus mättade femtusen
män med fem bröd och två fiskar – och hur han kan mätta oss med livets bröd. Temat
för den fjärde söndagen i fastan är Livets bröd.

Helgens texter
Camilla Brunell är t.f. kyrkoherde i Replots församling. I dag hoppas hon att vi alla kunde se Marias
tillit som en inkörsport till en djupare relation med
Gud. Hennes tips: Se möjligheter i stället för begränsningar.
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FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 8:2-3
ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 10:1-6
EVANGELIUM
Joh. 6:1-15

”Här är en pojke
som har fem kornbröd och två fiskar.
Men vad förslår det
till så många?” Jesus sade: ”Låt folket
slå sig ner.”
Läs mera i
Joh. 6:1–15.

Psalmförslag
844: 1-3, 8,
486, 314, 224.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

PÅ
GÅNG DIN FÖRSAMLING
Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

PROGRAMMET
under tiden 22.3–4.4

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

Mässor i Taizéanda
Andaktslivet vid den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike är känt världen över.
Taizésånger är korta och meditativa, oftast sjungs
de några stroferna många gånger om.
Mässor och andakter med sånger från Taizé:
Onsdag 27.3 kl. 19 Bibel och bön i Nagu kyrka med
sånger från Taizé
Söndag 31.3 kl 12.00 högmässa i Åbo domkyrka.
Söndag 31.3 kl. 18.00 mässa i Taizéanda i S:t Mårtens
kyrka i Mariehamn.

ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 24.3 kl. 10: Marie bebådelsedags
högmässa i Pargas kyrka, Backström,
Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
Marthornas kyrksöndag. Kaffe och
färska bullar i kyrkan efter högmässan.
– kl. 18: Söndagsskola för vuxna i Pargas församlingshem. Samtidigt barnens
söndagsskola i Lyan.
On 27.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Lehtonen.
Sö 31.3 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Lidén, Sarelin. Predikan av Stefan
Snellman från LFF. Kyrkvärdarnas jubileumshögmässa.
Må 1.4 kl. 13: Andakt i Pargas Björkebo
servicehus, Holmström.
On 3.4 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 24.3 kl. 11: Marie bebådelsedags
högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström, Eeva Granström. Kyrkkaffe i
kyrkan.
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On 27.3 kl. 19: Bibel och bön i Nagu
kyrka. Vi lyssnar till läsning ur Bibeln,
ber och sjunger sånger från Taizé, Kjell
Granström.
Må 1.4 kl. 14–16: Kaffestuga med önskepsalmer i församlingshemmet, Eeva
Granström.

ÅBO

lö 23.3 kl 16: Cantate Mariae - Konsert
med Mariasånger inför Marie bebådelsedag, Domkyrkan, Marjo Danielsson,
sång, Tuuli Lempa, orgel. Fritt inträde.
Programblad 10€ till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

sö 24.3:
– kl 12: Högmässa med barnpredikan,
Aurelia. Liljeström (pred), Wikstedt (lit),
Danielsson. ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström) medverkar. Våffelkalas
ti 26.3:
– kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia

Korpo kapellförsamling:
Sö 24.3 kl. 15: Våffelkalas för Gemensamt Ansvar på Marie bebådelsedag i
Korpo församlingshem.
Sö 31.3 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 24.3 kl. 11: Marie bebådelsedags
högmässa i Houtskär kyrka, Lagerroos,
Helin.
On 27.3 kl. 13.30: Andakt på Houtskär
Fridhem.
Sö 31.3 kl. 11: Finsk högmässa i
Houtskär kyrka, Lagerroos, Ollila.
Iniö kapellförsamling:
Sö 24.3 kl. 13: Tvåspråkig gudstjänst
i Iniö kyrka, Meriluoto. Körbesök från
Vahto kapellförsamling.

ÅBO

Brunch och ekofasta-loppis
Lördag 13.4 ordnas brunch och ekofasta-loppis i Aurelia till förmån
för insamlingen Gemensamt Ansvar. Om du vill sälja på loppiset,
anmäl dig senast 4.4.2019 kl 15.00 per mejl: tove.peltoniemi@evl.fi,
10€/bord.
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– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 27.3:
– kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
– kl 12: Frukostklubben, Restaurang
Bassi (Västra Strandg. 9). Heidi Jokinen
”Hur mår scoutrörelsen i Finland?”
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Birgitta Köhler ”Min hälsa, mina mediciner
och alkohol”
– kl 18: Bönegruppen, Aurelia. Öppen
för alla
– kl 18: Vuxenskriba, Aurelia
to 28.3 kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
fre 29.3 kl 9-10: Te och tröst, kaffe
och kamratskap, Aurelia. Morgonkaffe i
diakonins väntrum för dig som vill dela
tankar inför helgen
sö 31.3 kl 12: Högmässa med sånger
från Taizé, Domkyrkan. Eetu Kejonen
(pred), Emma Audas (lit), Lempa.
Gudstjänstgrupp ettan medverkar.
Körsångare från Raseborg och Raseborgs kyrkosångskrets gästar Åbolands
svenska kyrkosångskrets. Karin El
Moutacim, flöjt och Ville Suksi, cello.
Barnhörna. Kyrkkaffe.
må 1.4 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
ti 2.4:
– kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia
– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 3.4:
– kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Besök
av miljörådgivare Mikaela Sundqvist
– kl 13.30–15.30: Barnhålan, Aurelia
– kl 18: Vuxenskriba, Aurelia
to 4.4:
– kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
– kl 18: Unga vuxna, Aurelia. Filmkväll

ÅLANDS
PROSTERI
HAMMARLAND

Sö 24.3 kl. 12: Högmässa, Markus
Kallatsa, Kjell Frisk, Catherine Frisk
Grönberg
Ti 26.3 kl. 10: Klapp & klang i Catharinagården
Sö 31.3 kl. 12: Gudstjänst på Hammargården, Markus Kallatsa, Kerstin Olsson
Må 1.4 kl. 12.30: Syföreningen i Catharinagården

Ti 2.4 kl. 10: Klapp & klang i Catharinagården
On 3.4 kl. 18: Missionskväll i prästgården. Laura och Markus Kallatsa berättar
om Finska missionssällskapets arbete i
Israel och Palestina.

JOMALA

Sö 24.03 kl.11.00: Festmässa ,S Äng, F
Erlandsson,S wine, J Boholm-Saarinen,
barnkörerna, tisdagsklubben, konfirmandgrupp, blåsgrupp
On 27.03 kl.19.00: Vesper i Tornkyrkan
enligt Ekumeniska kommuniteten i
Bjärka-Säbys ordning ,S Äng, A Karlsson
To 28.03 kl.11.30: Sopplunch i Olofsgården
Sö 31.03 kl.11.00: Högmässa R Syrèn,
E-H Hansen, A Karlsson , Elisabeth
Karlsson flöjt
Ti 02.04 kl.18.00: Loppis, barntema i
Olofsgården
On 03.04 kl.19.00: Vesper i Tornkyrkan enligt Ekumeniska kommuniteten
i Bjärka-Säbys ordning S Äng, J Boholm-Saarinen
To 04.04 kl.12.00: Herrlunch i Olofsgården, R Syrén

MARIEHAMN

SÖ 24.03 kl. 11.00:Litterärhögmässa
i S:t Görans kyrka. Anna-Lena Lauren
predikar.
TO 28.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 28.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 31.03 kl. 11.00: Högmässa kl. 11.00.
S:t Mårtenskören medverkar. Kyrkkaffe.
SÖ 31.03 kl. 18.00: Mässa i Taizéanda i
S:t Mårtens kyrka.
TO 04.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 04.04 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ

Fredag 22.3 kl. 12.00: Herrlunch i Sunds
församlingshem. Anmälan senast onsdag 20.3 till pastorskansliet, tfn 018
43930, e-post sund-vardo@evl.fi.
Kl. 18.00: Ungkväll i Sunds församlingshem. Vi lagar mat tillsammans och äter.
Temat är: ”Vad är viktigt i livet?” Ta
med din frälsarkrans om du har en!

KORSNÄS

Vårkonsert för Gemensamt ansvar
Söndagen den 31 mars kl. 18 bjuds det på vårkonsert i Korsnäs kyrka. Medverkande: Free Spirits, Sånggrupp för små och stora, Rainer
Grandell, Kyrkokören och Projektkören. Kollekt uppbärs och den tillfaller Gemensamt ansvar.

KORSHOLM

Barn och ungdomar bjuder på musikal
”Hur långt är det egentligen mellan himmel och jord? Vem kan kalla
sig ängel och vad är egentligen en kosmisk dans?” Tre barn- och
ungdomskörer bjuder på allt mellan himmel och jord i musikalen
Ängel utan vingar som framförs i Korsholms kyrka
torsdagen den 4 april kl. 18.30. Fritt inträde.

Söndag 24.3 kl. 11.00: Högmässa i Vårdö församlingshem. Outi Laukkanen,
Marina Sapronova.
Söndag 31.3 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds församlingshem. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sånggrupp för små och stora i församlingshemmet torsdagar kl 18.00.
Kyrkokören övar i kyrkan torsdagar kl
18.00 och Projektkören i FH kl 19.00.
Fr 22.3 kl 13.00: En gemensam pensionärs/silvergruppssamling med Petalax
och Korsnäs församling i FH i Korsnäs.
Lö 23.3 kl 14.00: Pysselcafe för Nordkorea i FH.
Sö 24.3 kl 11.00: Familjegudstjänst med
scoutdubbning. Heikkilä, Granholm. Tal
av Anette Engsbo. Söndagsskola i FH.
Ti 26.3 och 2.4 kl 10.00: Föräldra- barn
grupp.
On 27.3 kl 13.00: Symöte i Korsbäck
skola.
Fr 29.3 kl 18.00: Kara- kvinnosamling i
FH. Eelis Kammonen och Sture Södergran berättar om Baltikumvännernas
resor.
Sö 31.3 kl 11.00: Högmässa. Janne
Heikkilä, Desere´Granholm. Söndagsskola.
Sö 31.3 kl 18.00: Vårkonsert för Gemensamt Ansvar i Kyrkan. Medverkande: Free Spirits, Sånggrupp för små och
stora, Rainer Grandell, Kyrkokören och
Projektkören. Kollekt till insamlingen för
Gemensamt ansvar.
Må 1.4 kl 13.00: Vänstugan i FH.
Ti 2.4 kl 18: Kyrkans barntimme i Taklax.
Ti 2.4 kl 19.00: Träffpunkten i Taklax.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
LÖR 23.3. kl. 18: Församlingsafton i
Sideby. Rut Åbacka, Glädjedropparna.
Kollekt för GA och Kenyamissionen.
Servering.
SÖN 24.3. kl. 10: Gudstjänst i Lfds
kyrksal. Engström, Martikainen.

SÖN 24.3. kl. 12: Högmässa i Krs kyrka.
Gunilla Teir, Olle Nilsson. Efteråt kaffe
med våfflor i förs.hemmet.
SÖN 24.3. kl. 18: Bibelsamtal i Lfds förs.
hem, grupprummet. Engström.
ONS 27.3. kl. 13: Pensionärssamling i
Lfds kyrksal.
TOR 28.3. kl. 11.30: Pensionärssamling
i Sby, transp. ring dagen före 0400
763 325. Gäst Karl Granberg.
SÖN 31.3. kl. 12: Gudstjänst i Krs kyrka.
Engström, Martikainen.
SÖN 31.3. kl. 15: Högmässa i Sby kyrka.
Engström, Martikainen.
ONS 3.4. kl. 8.45: Morgonbön i Krs kyrka. Norrback.
ONS 3.4. kl. 12.30: Missionsstugan. Anna-Lisa Nilsson.
FRE 5.4. kl. 19: Pärlbandet – en samling
för kvinnor i Lfds kyrksal. På pilgrimsvandring till Santiago de Compostela
med Kristina och Rune Käld. Servering.
Anmälan senast 1.4 till Erica 040 527
7611.
FRE 5.4. kl. 21: Mässa i Lfds kyrksal.
Gunilla Teir.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 23.3 kl 16: Café Connect på Café
Albert, en mötesplats för dig som vill
samtala om livet, Audas-Willman, Ingvesgård, Sjölander.
Lö 23.3 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Musikgudstjänst med Laudate ”En tråd
av nåd”. S.Lindén, G.Lindén flöjt, Alf
Örn bas.
Sö 24.3 kl 10: Ortodox liturgi i förs.
hemmet.
Sö 24.3 kl 12: Gemensam ungdomsgudstjänst Sundqvist pred., Ingvesgård,
Emilia Tikkala, Sjölander.
Sö 24.3 kl 14: Årsmöte i Böle bystuga.
Må 25.3 kl 16: Töjby bönehusförening
r.f. årsmöte i sparbankens klubblokal.
Lö 30.3 kl 18: Israelkväll i Närpes kyrka,
Ingvesgård, Fredrik Ekholm, gäster från
Israel.
Sö 31.3 kl 12: Gudstjänst gästpredikant,
Ingvesgård, S.Lindén.
Sö 31.3 kl 18: Missionskväll i Luthergården Rut Åbacka, Sundqvist, S:ta Maria
förs.kör, S.Lindén.
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To 4.4 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga.
Övermark
To 21.3 kl 18: Cafékväll för GA i förs.
hemmet, Audas-Willman, H.Norrgård,
S.Ek, Jakobsson, Carling.
Lö 23.3 kl 18: Allsångsafton för GA
i Frönäs bönehus, Övermarkkören,
H.Norrgård, Ingvesgård, Örn, Carling.
Sö 24.3 kl 18: Förbön o lovsång, K-E
Nordin, A.Jakobsson, G.Lindén, lovsångsgrupp, Carling.
Sö 31.3 kl 15: Gudstjänst i luth.bönehuset, gästpredikant, Ingvesgård,
S.Lindén.
Pörtom
Fr 22.3 kl 18: Cafékväll för kvinnor i
förs.hemmet, Nina Andrén, Carling.
Sö 31.3 kl 10: Gudstjänst gästpredikant,
Ingvesgård, S.Lindén.
On 3.4 kl 19: Legatos elevkonsert i
kyrkan.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Sö 24.3 kl. 14: Gudstjänst, Björklund,
Brunell.
Må 25.3 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 26.3 kl. 13: Syföreningen för kyrka
och mission i församlingshemmet.
On 27.3 kl. 13: Träffpunkten i församlingshemmet. Gäst: Frey Österberg.
Föredrag (med bilder och film): ”I Inkas
fotspår”. Servering.
On 27.3 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.
Fr 29.3 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 31.3 kl. 14: Gudstjänst, Yngve Svenfelt, Englund, Brunell.
Må 1.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Må 1.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Må 1.4 kl. 14: Junior i församlingshemmet.
Ti 2.4 kl. 13: Syföreningen för kyrka och
mission i församlingshemmet.
On 3.4 kl. 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.

KORSHOLM

Högmässa: sö 24.3 kl 11 i kyrkan, medverkande Pensioärskören, och kl 13 i
Smedsby församl.gård. Vesterlund och
Westerlund.
”Spirande Toner” Musikskolans elevkonsert: 26.3 kl 18 i kyrkan.
Betakurs: ons 28.3 kl 18.30 i Smedsby
församl.gård. Rum Glöd.
Högmässa: sö 31.3 kl 11 i kyrkan medverkande Kör för alla, Vesterlund, Berg,
Nordqvist-Källström och Westerlund
samt Emaus.
Födelsedagsfest för årets 70- och
75-åringar: fortsätter efter högmässan
i församl.hemmet med servering och
program.
Missionssyföreningen: 1.4 kl 13 i
Smedsby församl.gård.
Karaträffen: 3.4 kl 13 i Smedsby församl.gård. Gäst Rainer Holmgård.
Musikalen ”Ängel utan vingar”: to 4.4
kl 18.30 i kyrkan. Barn- och ungdomskörer från Korsholms samfällighet,
musik av Bettanz. Inget inträde.

KVEVLAX

Karakaffe: to 21.3 kl 9.15 i drängstugan.
Församlingskretsens årsmöte: to 21.3
kl 18 i prästgårdens konferensrum.
Högmässa: sö 24.3 kl 10, Lindblom,
Andrén, Kyrkokören.
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Mathjälpen: ti 26.3 kl 10 i drängstugan.
Bön och Bibel: ti 26.3 kl 19 i krubban.
Föräldra-barn grupp: on 27.3 kl 10 i
dagklubben.
Ekumenisk samling för världsböndagen: fr 29.3 kl 18.30 i Kuni bönehus.
Högmässa: sö 31.3 kl 10, Kontunen, Andrén, Kvevlax Gille.
Mathjälpen: ti 2.4 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barn grupp: on 3.4 kl 10 i dagklubben.
Symöte: on 3.4 kl 17.30 i drängstugan.
Karakaffe: to 4.4 kl 9.15 i drängstugan, ”11 år som bankbils chaufför”,
Allan Melin samt Flygfoton av Kvevlax,
Carl-Göran Österbacka.

MALAX

SÖ 24.3 kl. 11: Marie bebådelsedag. Familjegudstjänst i kyrkan. Barnmusikalen
”Festen”, Barnkören och Symöteskören medverkar. Norrback, Lax.
MÅ 25.3 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
SÖ 31.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Tornberg, Loviisa Tuomisto.
SÖ 31.3 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barnpassning.
TI 2.4 kl. 18: Ekumenisk bön i Betel.
TI 2.4 kl. 19: Amici i KH.
ON 3.4 kl. 12: Tro i vardagen i KH. Sång,
diskussion och kaffe.
TO 4.4 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr. Österbottens Minneslots.

PETALAX

Fredagssamling: fr 22.3. Vi besöker
Korsnäs församlings pensionärssamling. Bussen startar kl. 12.15 från pensionärshemmet och kör via Kyrkbacken,
TB och Norrvägen.
Gudstjänst: sö 24.3 kl. 11. Björklund,
Brunell.
Syföreningen: on 27.3 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Gudstjänst: sö 31.3 kl.11. Englund, Brunell. Gästpredikant: Yngve Svenfelt.<

REPLOT

Kvällsmässa: Sö 24.3 kl. 18 i Replot.
Brunell, Susanne Westerlund, sång av
Alma Westerlund.
Bönegrupp: On 27.3 kl. 18 FH.
Gudstjänst: Sö 31.3 kl. 10 i Replot. Brunell, Nygård.
Gudstjänst: Sö 31.3 k. 12.30 i Björkö.
Brunell, Nygård. Kyrkkaffe i BG.
Ungdomsträff: Må 1.4 kl. 16 i FH.
Musikalen ”Ängel utan vingar”: To 4.4
kl.18.30 i Korsholms kyrka. De svenska
barn- och ungdomskörerna i Korsholm
framför musikalen till ackompanjemang
av bandet Bettanz. Medverkande: Karolin Wargh, Michael Wargh och Susanne Westerlund.

SOLF

Gudstjänst: sö 24.3 kl 10. Tor-Erik Store
och Karolin Wargh.
Söndagsskola: sö 24.3 kl 10 i församlingshemmet
Föräldrabarn-träff: ti 26.3 med drop-in
från kl 9.30. Lek, frukost, klapp- och
klangsånger m.m.
Pensionärsträff: on 27.3 kl 13 i församlingshemmet. Pehr-Göran Näsman
berättar om ett planerat äldreboende
i Solf.
Gudstjänst: sö 31.3 kl 10. Tor-Erik Store
och Heidi Lång.
Föräldrabarn-träff: ti 2.4 med drop-in
från 9.30.
Barnkören Solfångarna deltar i musikalen Ängel utan vingar: to 4.4 kl 18.30
i Korsholms kyrka.

PEDERSÖRE
PROSTERI
ESSE

Fr 22.3 kl. 18: K12, pimpelkväll vid
Nådjärv, väderreservation. Besök av
biskopen.
- Kl. 20: Ungdomssamling i Fyren. Besök av biskopen.
Sö 24.3 kl. 10: Biskopsmässa i kyrkan,
välsignelse av hjälpledare. Björn Vikström, musikgrupper. Efteråt lunch och
visitationsstämma i församlingshemmet.
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
On 27.3 kl. 18.30: Understödsföreningen för Esse församling håller årsmöte i
församlingshemmet, 2 våningen.
Fr 29.3 kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Sö 31.3 kl. 11: Konfirmationsmässa i
kyrkan, Granlund, Ravall, Öhland m.fl.
Kyrkvärdar Ytteresse. Obs sommartid!
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- Kl. 18: Kvällsmöte i församlingshemmet, Ralf Salo, ”Lev livet – Jesus i centrum”! Program för barnen, servering.
Ti 2.4 kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse
bönehus.

JAKOBSTAD

FR 22.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Wikblad.
LÖ 23.3 kl. 18.00: Psalmkväll i Jakobstads kyrka, Borgmästars, Wester.
”Berättelser om hopp”, missionsinfo
och andakt Ann-Sofi Nylund. Kollekt till
Finska Missionssällskapet.
SÖ 24.3 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Lunch.
SÖ 24.3 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Krokfors, Turpeinen, Borgmästars, Wester, Chorus Novus.
SÖ 24.3 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Björn Wahlberg,
Martti Vähäkangas. Kaffeservering.
SÖ 24.3 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. ”Profeten Hesekiel”, bibelstudium Krokfors. Lovsång Kick Östman.
MÅ 25.3 kl. 17.00: Tehuset i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 26.3 kl. 11.00: Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TO 28.3 kl. 16.00: Bibelgruppen för både kvinnor och män i FC, Karin Haldin.
TO 28.3 kl. 18.00: Förbön och samtal
i Församlingscentret, Hans Karlsson,
Ralf Salo.
TO 28.3 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton
i Församlingscentret, Jan-Erik Nyman.
FR 29.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr.,
Nylund-Wentus.

SÖ 31.3 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Lunch.
SÖ 31.3 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka, Salo, Krokfors, Wester,
Kyrkokören och U-klubben. Efteråt avtackas Boris Salo i Församlingscentret.
Lunch med laxsoppa, kaffe och tårta.
Pris: 8 €.
SÖ 31.3 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Ove Gädda, Olavi
Forsbacka. Kaffeservering.
SÖ 31.3 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. ”I Herrens tjänst”, Thomas
Ingo. Ungdomsband.
TI 2.4 kl. 11.00: Jakobstads kyrka öppen
för bön och samtal.
TI 2.4 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Tomas Klemets.
TI 2.4 kl. 18.00: Vänbanksträff i Församlingscentret. Besök av koordinator
Irene Bäckman från SAMS-Samarbetsförbundet för funktionshinder. Andakt
Turpeinen. Diakoniarbetarna medverkar. Kaffeservering.
ON 3.4 kl. 14.00: Samtalsgrupp kring
sorg i Församlingscentret, Ann-Sofi
Nylund, Turpeinen.
TO 4.4 kl. 18.00: Förbön och samtal i
Församlingscentret, Hans Karlsson, Ralf
Salo.
TO 4.4 kl. 19.00: Kvinnocafé i Församlingscentret. Gäst: Ingvor Huhtamäki:
”Människor jag mött”. Turpeinen,
Borgmästars. Servering.

KRONOBY

Musik-café Lyktan: Fr 22.3 kl 19.30 i
Lyktan
Gudstjänst, Marthornas kyrksöndag:
Sö 24.3 kl 10.00 i kyrkan. Pred. Catharina Englund, lit. Kavilo, Ellfolk-Lasén,
Marthornas projekt-kör.
Marthornas missionslunch: Sö 24.3 kl
11.00 i fh
Seniorcafé: Må 25.3 kl 9.00 i lilla salen.
Gäst Markus Ventin
Kenyamissionssymöte: Ti 26.3 kl 13.00
i Herberts Hus
Ungdomssamling: Lö 30.3 kl 19.30 i fh.
Mässa: Sö 31.3 kl 10. 00 i kyrkan. Wallis,
kantor Hannes Uunila, Bråtö läslag
Seniorcafé: Må 1.4 kl 9.00 i lilla salen.
Gäst Kari Harju
Karagruppen: Ti 2.4 kl 18.00 i fh.
Musiklekis: On 3.4 kl 9.30 i fh

LARSMO

Lö 23.3 kl. 19 Ungdomssamling: Ungitro
i församlingshemmet, Anton Wargh
medverkar, servering. Arrangör LFF/
SLEF.
Sö 24.3 kl. 10 Familjegudstjänst: Sjöblom, Forsman, sång av dagklubbsbarnen och kyrkokören. Kyrkvärd: Storströmmen I.

ESSE & PURMO

Biskopen på
visitation

Torsdag till lördag 21-24.3
förrättar biskop Björn Vikström
visitation i Esse och Purmo
församlingar. Utöver sedvanliga visitationsstämmor i de
båda församlingarna och överläggningar med de anställda
kommer biskopen bland annat
också att delta i en pimpelkväll
i Nådjärv, besöka Träningsverket i Lillby samt göra ett företagsbesök tll Varax i Esse.

17

kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Forsman,
kyrkkaffe.
To 28.3 kl. 19 Israelkväll i församlingshemmet: den messianske juden Rafi
Shimon och hans palestinske vän Tony
Samaan delger sina erfarenheter av att
sprida evangeliet till muslimska barn i
Betlehem, servering.
Sö 31.3 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Forsman, sång Evelina Sundvik, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Storströmmen II.
On 3.4 kl. 17-19 Kaffekväll i Bosund
missionsstuga: lotterier, försäljning av
hembakt, servering. Gåvor mottas med
tacksamhet. Välkomna!
kl. 19 Föräldrasamling för dagklubbarna och föräldra-barn grupperna: i
församlingshemmet. Jan-Gustav Björk
medverkar och talar om föräldraskap
utgående från sin bok Verktygsbacken,
kaffeservering.

NEDERVETIL

FR 22.03 kl. 13.00: Andakt med nattvard i pensionärshemmet, Kavilo,
Smedjebacka.
SÖ 24.03 kl. 12.00: Gudstjänst i kyrkan, Kavilo, A-C Lindbäck-Haals med
Damkören.
SÖ 24.03 kl. 19.00: Konsert i kyrkan
med Vetelin poikakuoro, dir. Simo
Kangas. Programblad 10€.
TO 28.03 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka
Vårdcenter, Dalhem.
SÖ 31.3 kl. 12.00: Finsk mässa i kyrkan,
Wallis, Lindbäck-Haals.

NYKARLEBY

CENTRUM
Sö 24.3 kl 10 Högmässa: kyrkan, Edman, predikan av biskop emeritus Erik
Vikström, sång av Cecilia och Tobias,
Ringwall.
Må 25.3 kl 13 Missionssyförening:
Forsby byagård.
- kl 18 Kenyamissionen: fh, Lars Lövdahl.
Ti 26.3 kl 13 Missionsträffen: fh.
On 27.3 kl 15-17 Skriftskola: fh.
To 28.3 kl 13 Fest för 75-åringar: Edman, Borgmästars.
- kl 18.30 Årsmöte: Socklot luth. bönehusförening, Anderssén-Löf.
Sö 31.3 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Edman, Ringwall, Nykarleby damkör
Må 1.4 kl 18 Kenyamission: fh, Daniel
Djupsjöbacka.
Ti 2.4 kl 13 Missionssyförening: Socklot
bönehus.
On 3.4 kl 18 Bibelsits: fh.
To 4.4 kl 13 Samtalsgrupp: fh, för män.
Lö 6.4 kl 9.30-17 Inspirationsdag kring
gudstjänsten: Kredu, Sixten Ekstrand,
Harriet Sevelius m.fl. För kyrkvärdar,
förtroendevalda och andra intresserade. Anm. till info@kredu.fi senast 28.3.

NYKARLEBY

Vikström predikar
i gudstjänsten

Söndag 24.3 kl. 10 är det högmässa i Sankta Birgitta kyrka i
Nykarleby.
Predikan hålls av biskop emeritus Erik Vikström. Övriga medverkande: Edman, Ringwall, sång av
Cecilia och Tobias.

MUNSALA
Sö 24.3 kl 12 Högmässa: kyrkan, Östman, Lönnqvist.
- kl 18 Konsert: Vokalensemblen Röster, kyrkan.
On 27.3 kl 13.30 Symöte: Prästgården.
- OBS dagen! kl 17 Kyrkokören: fh, inför
körmässan.
Fr 29.3 kl 19 Vårauktion: Pensala bönehus.
Sö 31.3 kl 18 Körmässa/kvällsgtj:
kyrkan, Östman, Lönnqvist, Ringwall,
Munsala o Jeppo kyrkokörer, kyrkkaffe
i fh.
JEPPO
To 21.3 kl 19 Israelkväll: fh, messianske
juden Rafi Shimon och palestiniern Tony Sam’an, servering.
Sö 24.3 kl 18 Kvällsmässa: fh, Östman,
Lönnqvist, servering.
To 28.03 kl 13 Missionssymöte: bönehuset, Jan-Erik Sandström.
- kl. 18.30 Läsmöte: Inger o Lars Silvast, Ö mellersta läslaget.
On 3.4 kl 18.30 Läsmöte: Carita o B-E
Hermans, V mellersta och nedre läslagen.

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Fr 22.3 kl 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Pandey
Lö 23.3 kl 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning
Sö 24.3 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
kammarkören Bel Canto, dir. Dan
Lönnqvist, Erikson, kantor Östman,
textläsare Bjarne Wikström, dörrvärdar
Lövö
Sö 23.3 kl 14: Byagudstjänst i Lövö
bönehus, Erikson, Östman, sång av
söndagsskolan
Sö 23.3 kl 15 och 18: Sammankomst i
Flynängens bönehus, Stig Andersson,
tolkning
Sö 23.3 kl 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem
To 28.3 kl 17.30: Andakt i Pedersheim,
Kållby fridsförening
Fr 29.3 kl 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Österbacka
Fr 29.3 kl 19.30: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs
Årshögtid med Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i församlingen 3031.3, tema Guds omsorg
Lö 30.3 kl 19: Kvällsmöte i Kyrkostrands
församlingshem, pred. Tore Jungerstram
och Stefan Erikson, Manskören, kantor
Henrik Östman, servering
Sö 31.3 kl 10: Högmässa i kyrkan, pred.
Bengt Djupsjöbacka, liturg Österbacka,
Kyrkokören, kantor Pandey, textläsare
Katrine Gädda, dörrvärdar Skutnabba,

NEDERVETIL

Anrik pojkkör ger konsert
Söndagen den 24 mars kl. 19 ger Vetelin poikakuoro en konsert i
Nedervetil kyrka. Kören grundades år 1985 och ända sedan starten
är det Simo Kangas som basat för kören. Från början kom körmedlemmarna enbart från Vetil men på senare år har också sångare från
grannkommunerna Kaustby, Evijärvi, Halso och Terjärv kommit med.
Tack vare detta är kören idag en av landets största pojkkörer. Programblad säljs vid ingången för 10 euro.

efteråt kyrklunch i församlingshemmet
Sö 31.3 kl 13: Eftermiddagsmöte i Kyrkostrands församlingshem, pred. André
Djupsjöbacka och Roger Pettersson,
kantor Östman, Vestanlidgårdens
strängband, servering
Sö 31.3 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman
Må 1.4 kl 13: Symöte i Kållby bönehus
och Forsby bykyrka
Må 1.4 kl 13.30: Karby-Sundby symöte
i Sundby byahem, Emet
Må 1.4 kl 19.30: Bibel och bön i Forsby
bykyrka
Ti 1.4: Församlingskansliet stängt!
Ti 2.4 kl 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende

PURMO

To-lö 21-23.3 Biskopsvisitation i Purmo församling:
Lö 23.3 kl. 19: Kvällssamling i Purmo
kyrka, Björn Vikström m.fl. Servering
och visitationsstämma i kyrkhemmet
efteråt.
Sö 24.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Stig-Olof Fernström, Portin, Johansson.
- kl. 10: Söndagsskola i kyrkhemmet.
Må 25.3 kl. 14: Café i Föuskällarn i Lillby.
Ti 26.3 kl. 13: Kenyamissionsmöte i Sisbacka pensionärsbostäder, Forsblom.
To 28.3 kl. 19.30: Bibelsits i Åvist
bykyrka.
Sö 31.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, PerOle Hjulfors, Portin, Blomqvist.
Må 1.4 kl. 19.30: Salamu i Åvist bykyrka, Forsblom.
Ti 2.4 kl. 17: Drängstugans talko.
- kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
On 3.4 kl. 19.30: Lina Sandell-kväll i
Åvist bykyrka, David Forsblom.
To 4.4 kl. 14: Andakt i Purmohemmet,
Forsblom, Johansson.
To 11.4 kl. 18: Missionsbasar i kyrkhemmet. Sebastian Wallin, lotterier,
våffelkalas.
Anmälningar till dagklubben år 20192020 tas emot inom april. Gäller
4-5-åringar, ev. också 3-åringar. Anmälan görs via www.purmoforsamling.
fi.

TERJÄRV

TO 21.3 kl 19: Läsmöte med Kortjärvi
läslag i byagården. Värdar: Gun och
Mats Österbacka samt Maj-Britt Österbacka.
FR 22.3 kl 19: Församlingskväll med
temat ”Frimodig i Kristus” i förs.h med
Daniel Norrback, khden, kantorn, servering. Välkomna!
SÖ 24.3 kl 10: Högmässa i kyrkan, khden, Andreas Ahlskog.
TI 26.3:
- kl 13 Missionscafé Terjärv i förs.h.
med hemlig gäst.
- kl 19 Läsmöte med Näse läslag hos
Susanne Witting-Vidjeskog och Mats
Vidjeskog.
ON 27.3 kl 14: Finsk bibel- och samtalsgrupp i Småbönders skola, A-M
Hästbacka medv.
FR 29.3:
- kl 18 Pensionärer och Lions gemensamma träff i förs.h.
- kl 19 Ungdomssamling i förs.h.
LÖ 30.3 kl 9 – 10.30: Skriftskola i
förs.h.
SÖ 31.3 kl 10 (obs sommartiden börjar): Gudstjänst i kyrkan, khden, Leni
Granholm.
TO 4.4 kl 18: Läsmöte med Granöby läslag hos Jaana och Marcus Skullbacka.
SÖ 7.4 kl 10: Högmässa i kyrkan, khden, kantorn.

SÖNDAG

Kom ihåg
sommartiden!
Missa inte söndagsgudstjänsten! Natten till söndag 31.3
övergår vi till sommartid och
ställer alltså fram klockan en
timme.

KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

RADIO & TV

PILGRIMSVANDRING I ISRAEL

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.10)
Fredag 22.3. Sarah Tiainen, Karleby
Måndag 25.3 Sofia Grankull, Jakobstad
Tisdag 26.3 Monica Heikel-Nyberg,
Grankulla
Onsdag 27.3 Johanna Boholm-Saarinen,
Jomala
Torsdag 28.3 Marith Leppäkari-Lindberg,
Kustö
Fredag 29.3 Claus Terlinden, Karis
Måndag 1.4 Daniel Bryant-Rönnqvist, Vasa
Tisdag 2.4 Marith Leppäkari-Lindberg,
Kustö
Onsdag 3.4 Tua Backman, Nykarleby
Torsdag 4.4 Johanna Boholm-Saarinen,
Jomala

Fredag 22.3 Jockum Krokfors, Jakobstadl
Lördag 23.3 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 24.3 Herrens tjänarinna. Textläsare:
Anna Edgren och Mona Syrjälä.
Måndag 25.3 Kenneth Grönroos, Sibbo
Tisdag 26.3 Kristina Fernström, Helsingfors
Onsdag 27.3 Alexandra Äng, Jomala
Torsdag Karolin Högberg, Kökar
Fredag 29.3 Jockum Krokfors, Jakobstad
Lördag 30.3 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 31.3 Livets bröd. Textläsare: Sara
Åström och Jonte Wingren
Måndag 1.4 Kenneth Grönroos, Sibbo
Tisdag 2.4 Kristina Fernström, Helsingfors
Onsdag 3.4 Jonas Gehlin, Helsingfors
Torsdag 4.4 Karolin Högberg, Kökar

Upplev det Heliga landet till fots 4-13 november.
Flyg, hotell med halvpension 1670€
Kontakt catarina.olin@gmail.com

Föreningen Kyrkans Ungdom
i Sibbo rf

kallar till årsmöte 6.4 kl 18.00 i prästgården.
Efter årsmötet lördagssamling med Patrik Frisk.

Gudstjänst kl. 13.03

Söndag 24.3 Högmässa med Matteus församling. Predikant och liturg: Fred Wilén.
Organist och kantor: Niels Burgmann. Kör:
Kyrkokören.
Söndag 31.3 Gudstjänst med Jakobstads
baptistförsamling. Predikant: Peter Sundqvist. Mötesledare: Ann-Lois Edström. Organist: Per-Erik Wingren. Sång och musik:
Jonte Wingren.

Söndagen den 24.3 firar vi högmässa tillsammans
med Matteus församling i Helsingfors.
FOTO: ARKIV/HENRIK MIETTINEN

FRÅN DOMKAPITLET
Tf. kyrkoherde i Kronoby församling Niklas
Wallis har avlagt pastoralexamen.
Församlingspastorn i Kimitoöns församling Jesse Heinonen förordnande förlängs
1.4-31.5.2019.
Prosten Anders Kronlund förordnas sköta en församlingspastorstjänst i Vasa svenska
församling på heltid 1-30.4.2019.
Församlingspastorn i Jakobstads svenska
församling, Helena Smeds förordnas att sköta en församlingspastorstjänst på heltid 1.431.8.2019.
Församlingspastorn i Esbo svenska församling Johan Kanckos beviljas tjänstledighet
5.8.2019-12.1.2020.
Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis beviljas tjänstledighet 3.6-31.7.2019.

Vardera sökande till kyrkoherdetjänsten i
Sibbo svenska församling, kaplanen i Sibbo
svenska församling, Camilla Maria Ekholm
och kaplanen i Agricola svenska församling
Karl Rafael af Hällström har förklarats behöriga för att söka tjänsten. Karl af Hällström
placeras i första förslagsrum och Camilla Ekholm placeras i andra förslagsrum.
Domkapitlet har fastställt ett handlingsprogram för bemötande av sexuella trakasserier
och övergrepp. Handlingsprogrammet finns
på domkapitlets hemsida under Stöd i arbetet.
Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik Jan Hellberg har beviljats tjänstledighet
1.8.2019-31.1.2021 och tf. stiftssekreteraren för
gudstjänstliv och musik Pia Bengts har anställts som hans vikarie.

KYRKHELG SYD
DE TROENDES

GEMENSKAP
Månsas kyrka,
Skogbäcksv. 15,
Helsingfors

29–31.3.
2019

fr 19.00
lö 10.00, 14.00, 19.00
sö 13.00 o 15.00

Biskop HANS JÖNSSON (Lettland),
AMANDA AUDAS-KASS,
LEIF NUMMELA, DANIEL BJÖRK,
TIMO PÖYHÖNEN, m.fl.

INFO: WWW.KYRKHELG.FI

Låt ditt arv
gå vidare.
Gör ett testamente
fyllt av hopp.
Kontakta oss på fms@finskamissionssallskapet.fi
eller 020 7127 266* om du vill att vi skickar dig
testamentsguiden per post.
*020 samtalen kostar 8,4 cent/min från både trådtelefon och mobil (moms på 24 % ingår).

Vandra mot påsken!
PETER HALLDORF

VårOas i Oravais

MARTIN LÖNNEBO

Spåren till
det fördolda

Pärlälven

Lö 30.3

Fastebok 2019

Betraktelser för fastan
Sö 31.3

2000
tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi
www.fontanamedia.fi
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OBS!
Vi har nytt
telefonnummer:
040 831 5897

Plats:

Hans Weichbrodt
Huvudtalare

kl. 11 Inledningsmöte
13.30 Seminarier
15.45 Förbön och lovsång
18 Festkväll
21 Jatkot för ungdomar
kl. 11 Högmässa
13.30 Avslutningsmöte
BarnOas lördag+söndag
Oravais kyrka och
församlingscenter,
Kimovägen 19, Oravais
Arr. Oasrörelsen i Svenskfinland & Vörå församling

Välkommen!

oas.fi
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PERSONLIGT

VAR FÅNGE FÖR SIN
I över sex år satt han i fängelse i Vietnam – för sin för sin
tros skull. Efter internationella påtryckningar frigavs
människorättskämpen Nguyen Van Dai ifjol. Nu bor han i
Tyskland, där han fortsätter arbeta för demokrati.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

M

edan Nguyen Van
Dai arbetade i Östtyskland under elva
månader år 1989 såg
han Berlinmuren falla och demokratiska
vindar blåsa över det
kommunistiska Östeuropa.
– Den demokratiska rörelsen i Östeuropa
inspirerade mig. Jag ville börja studera juridik och arbeta för demokrati när jag kom hem
till Vietnam.
Dagen innan han skulle återvända hem gick
han in i en souvenirbutik. Där såg han ett halsband med ett med ett kors som han tyckte om.
– Jag förstod inte vad korset betydde men
jag köpte halsbandet och satte det på mig. På
kvällen kom en av mina tyska kolleger till min
lägenhet för att ta farväl. Han var kristen och
blev överraskad av att se mitt kors. Han frågade om jag var kristen. Nej, det är jag inte.
Men varför har du då ett kors på dig? Jag berättade att jag köpte det tidigare samma dag
för att jag tyckte om det.
Då berättade kollegan om Jesus och om korsets betydelse. Så frågade han på nytt om Dai
tror på Gud. Dai svarade nej på nytt.
– Innan kollegan gick sa han att det inte var
något misstag att jag köpte korset. Gud valde
mig. Han sa också att Gud kommer att kalla
mig på nytt i framtiden och då ska jag inte
svara nej. Sedan sa han att han ska be för mig.
Hemma i Vietnam förverkligade Dai sina
planer och blev jurist.
Tio år efter senare arresteras en kvinnlig
pastor i norra Vietnam. Hon döms till ett års
fängelse. En grupp kristna utlänningar i Hanoi samlar in pengar för hon ska kunna be-
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tala en jurist att överklaga hennes dom. Men
det är omöjligt att hitta en advokat i provinsen där hon bor som vill försvara en kristen.
– Då kommer hon till Hanoi och söker upp
min kollega. Inte heller han vågar försvara
henne. Då börjar hon söka i en bok med alla jurister i Vietnam. Hon sätter fingret på ett
namn, mitt namn, och hon ringer mig.
När Dai bekantat sig med hennes fall åtar
han sig att försvara henne. Några dagar senare ringer en kvinna och säger att en utländsk
pastor vill träffa honom.
– Pastorn, som är från Kanada, säger att han
kom för att tacka mig för att jag vågar försvara
hans syster i tron. Han säger att kristna runt
om i världen ber för mig och pastorn jag försvarar. Jag blir förvånad och ber honom berätta om sitt liv.

Gud kallar på nytt
Pastorn berättar då om Jesus. Det påminner Dai
om det han hört tio år tidigare i Östtyskland.
– Jag kände Guds kallelse i mitt hjärta. Jag
sa till min fru att Gud har kallat mig och jag
måste följa honom.
I mars 2000 blev de båda blev inbjudna till
en kyrka. Där kom de till tro.

»Vakterna gjorde allt för
att provocera fångarna,
för att få dem att förlora
förståndet. «

– Efter det har jag fortsatt försvara pastorer
och kristna som har problem med de kommunistiska myndigheterna.
– Enligt grundlagen råder det religionsfrihet i Vietnam. Men inte i praktiken.
Den 6 mars 2007 arresterades Dai första
gången då han höll en föreläsning om religionsfrihet och mänskliga rättigheter för studerande på sitt kontor. Den gången satt han
i fängelse till år 2011.
– Fängelseförhållandena är svåra. De första
tio månaderna tillbringade jag i ett förhörscenter där de försökte få mig att erkänna saker.
Vakterna gjorde allt för att provocera fångarna, för att få dem att förlora förståndet. Vi fick
smutsiga grönsaker som det ibland fanns insekter i. Vattnet var så smutsigt att vi måste
filtrera det fem gånger genom våra strumpor
innan vi kunde dricka det.
Under 2,5 år satt han i en 6,5 kvadratmeter
stor cell tillsammans med en annan fånge, utan att se solljuset under tiden.
– Först elva månader efter att jag blev arresterad fick jag träffa min fru för första gången.
Under tiden skrev jag fjorton brev till henne,
men hon fick bara två av dem. Brevet jag skrev

I två repriser,
i sammanlagt 6,5 år,
har Nguyen
Van Dai suttit i fängelse.
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TROS SKULL

när min pappa dog fick hon aldrig ta emot.
När Dai frigetts ökade hans inflytande, vilket oroade myndigheterna. Hans inlägg på Facebook och Twitter nådde omkring 200 000
läsare. Han fick besök av inflytelserika personer från hela världen, personer som ville höra hur det stod till i Vietnam. En av dem var
John McCain, senator i USA och presidentkandidat år 2008. Under Vietnamkriget satt
han själv i sex år i fängelse i Hanoi.

Ny fängelsedom på femton år
I mars 2015 började Dai undervisa en grupp
katolska ungdomar om mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Gruppen växte till 70
personer.
– När föreläsningen den 6 december 2016
var slut tog jag och tre kolleger taxi tillbaka
till Hanoi. På landsvägen stannade tjugo poliser taxin och befallde oss ut ur den. De började slå mig med käppar. Tre säkerhetspoliser tog mig till sin bil och körde tjugo kilometer till kusten. Under färden misshandlade
de mig hela tiden. De tog mina kläder, skor
och telefon och lämnade mig ute i kylan. Jag
lyckades ta mig till en by där jag träffade en
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bonde som lät mig låna sin telefon.
Nio dagar senare hade han ett möte med en
delegation från EU om situationen i Vietnam.
– Femtio säkerhetspoliser stoppade mig och
tog mig till min lägenhet. De sökte igenom
mitt hus och arresterade mig. Två år senare,
år 2018, fick jag en dom på femton års fängelse plus fem års husarrest.
I sitt försvarstal i domstolen berättade Dai
om Jesus. Han sade att om man bygger landet på våld och utan respekt för mänskliga
rättigheter är det som att bygga på lös sand.
Det kommer inte att bestå.
– Jag fängslades för att jag var kristen och
för att jag föreläste om mänskliga rättigheter.
Det är en känslig fråga i Vietnam och det irriterade myndigheterna, som ville stoppa mig.
Medan Dai satt i fängelse reste hans hustru
tunt om i världen och förde kampanj för att få
honom frigiven. Tack vare påtryckningarna
från USA, Tyskland och EU blev han frisläppt
två månader senare. Han flögs direkt till Tyskland. Idag bor paret i närheten av Frankfurt,
där de går i språkskola för att lära sig tyska.
Dai upplever att Gud hjälpte honom i fängelset. Hans sekreterare, som inte är kristen,

»Systemet
kommer
att falla
ihop.«

knäcktes mentalt i fängelset. Hon frigavs samtidigt med Dai och följde med till Tyskland.
Men han får inte kontakt med henne.
– Regeringen i Vietnam anser att kristendomen tillhör västländerna och att kristna
är CIA-agenter som försöker stjälpa regimen.
Säkerhetspolisen misshandlar och upplöser
kristna grupper som samlats för att be och
läsa Bibeln. Det finns exempel på att polisen
krävt att kristna ska skriva under dokument
där de avsäger sig sin tro.
Dai känner till omkring 120 kristna som idag
sitter i fängelserna i Vietnam.
– Jag försöker uppmuntrar dem att bilda
grupper och be för frihet och demokrati. Jag
försöker också hjälpa deras familjer ekonomiskt.
Dai tror att Vietnam kommer att utvecklas
i demokratisk riktning. Det upplever han att
Gud sagt åt honom.
– Systemet kommer att falla ihop.
Innan det skett kan han heller inte återvända till Vietnam.
Nu önskar han att EU-parlamentet ska kräva
att Vietnam friger alla politiska fångar innan
frihandelsavtalet mellan parterna godkänns.
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KULTUR
Magbesvär. Svindel. Inkontinens. Ihållande trötthet. Olust.
Ensamhet. Jörn Donner har
skrivit en bok om att bli gammal och kanske obehövlig.
TEXT: SOFIA TORVALDS

J

örn Donners bok Sista striden bärs
upp av en bar ärlighet. Han skriver
om trötthet, magbesvär och depression, men han arbetar okuvligt vidare. Minnen och planer silas genom en
hinna av missmod som framkallas av
åldrandets svaghet och melankoli.

Du tar upp stora existentiella frågor: ensamhet, åldrande, död, svaghet. Du skriver till exempel om att ha diarré på offentliga platser. Det känns som den ultimata
metaforen för kontrollförlust.
– Det är sanna historier från livet! Det är klart
att det är väldigt mycket sådana känslor som
äldre personer umgås med. Det är ju inte roligt att bli äldre. Det är ingen fars, precis. För
man blir ju inte bättre, säger Donner.
Men blir man en bättre människa när man
blir äldre?
– Man samlar ju på en viss erfarenhet, men
inte vet jag om man blir bättre i moralisk mening. Man blir kanske mer tolerant mot andra. Samtidigt blir man mer medveten om vad
man vill. Ensamhet är ju både en förbannelse
och välsignelse. Jag är för det mesta hellre ensam, men ibland längtar jag också efter säll-
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skap. Jag märker av en minskad lust att föra
samtal eller hålla föredrag. Jag sätter mig hellre
vid min dator och skriver. Jag är bättre på att
uttrycka mig på det sättet. Därför är en mejlkorrespondens sällsynt väl anpassad för mig.
Är det lätt för dig att vara ensam?
– Jag har ju vant mig. Jag har haft långa perioder i mitt liv då jag levt helt ensam utan någon fast kvinnlig förbindelse. Men nog är ensamheten ett dagligt problem. Det kan kännas svårt ibland.
Hör ensamheten ihop med åldrandet? Så att
vänner dör, kontakter avslutas, människor
försvinner ur ens liv?
– Det finns ett samband. Det som jag är intresserad av – utöver att skriva – är att följa med
vad som händer i världen. Jag har ju inga sådana samtalspartner. Många av mina samtida är döda. Jag ingår inte i någon självklar ge-

»Jag är inte allergisk mot helighet.
Jag är allergisk mot religiöst hymlande och predikningar.«

menskap, så det blir lite att prata med sig själv.
Det går an. Jag läser ju mycket. Jag har sällskap av böcker, ständigt. Jag kan undgå ensamhet bara genom att öppna en bok.
På något ställe skriver du: ”Själen är sjuk.”
Vad menar du med det?
– Jag tänkte på tillstånd av obalans. Jag vill
inte påstå att jag har maniska anlag, men depressiva anlag har jag. Min mamma, som var
född Bonsdorff, hade hört någon säga att det
skulle behövas lite maniska egenskaper i den
dystra donnerska dynastin. Att själen är sjuk
handlar om ett slags pessimism, anlag för depression. Det har ökat lite med åren. Det beror också på de fysiska sjukdomstillstånden.
De kan påverka själen också.
Jag är sällsynt mångsidigt drabbad av olika sjukdomssymtom. Jag hade mycket svårt
att gå länge. Jag har haft prostatacancer. År
2006 blev jag opererad för lungcancer. Sedan
dess har jag umgåtts med den här lungcancern
nästan varje år, fått återfall och blivit strålbehandlad ett par gånger. Prognosen är osäker.
Därutöver har jag lungsjukdom, KOL, som
gör att jag har svårt att andas. Jag har dragits
med mycket, men också överlevt.
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Jörn Donner tror att
”Sista striden” är hans
sista åsiktsbok. – Jag kan
inte påverka något som
sker i politiken, så det är
egentligen meningslöst
att skriva sådana böcker.

Orden är slut, men
han måste skriva
Du skriver att du borde skriva mer om döden. Tänker du då att du borde tänka på
döden men inte vill eller kan?
– Det är svårt att tänka på döden, för efter döden händer ju ingenting. Hur ska man tänka
på det? Tanken slutar i och med att man dör.
De flesta av oss är rädda för tomheten. Men
man ska försöka ha ögonen öppna för att leva sitt liv så länge man kan.

lighet. Den kan finns i musiken, i kyrkan. Jag
sa tidigare att jag har blivit tolerantare, och
jag har blivit tolerantare också mot religion,
och mot mig själv i förhållande till religion.
Så nej, jag är inte allergisk mot helighet. Jag är
allergisk mot religiöst hymlande och predikningar. Men det finns ju element i kyrkorna
och religionerna som är intressanta. Till exempel bikten i katolska kyrkan.

Du säger dig lida av religionsallergi. Betyder det att du också har Gudsallergi? Eller
helighetsallergi?
– Jag tycker ju om att sitta i tomma kyrkor.
Hellre i tomma än i fulla kyrkor. Jag besöker
kyrkor när jag är utomlands. Jag skulle inte säga att jag är allergisk mot det som kallas he-

”Sista striden” känns som en väldigt ärlig
bok. Är ärlighet något du lärt dig eller har
du alltid haft lätt för det?
– Hundraprocentig ärlighet finns inte. Det
finns ett skikt hos varje människa som hon
kanske aldrig visar upp, och det är kanske
inte heller nödvändigt. Men i övrigt försöker
jag vara så ärlig jag kan. Förmågan till öppenhet är svår att handskas med. Jag har ju av olika skäl kommit att tala om mina sjukdomar i
dagboken. Alla tycker inte om det. I min bekantskapskrets finns några stycken som dött
knall och fall, men det har aldrig talats om vad
de lider av. De drar sig undan, vill kanske inte ha kontakt under pågående sjukdom. Min
stora lungoperation kom en gång ut i kvällspressen. Nu kan den som vill veta hur jag mår
göra sig besväret att läsa boken.

Jörn Donner
86 år. Författare, filmregissör, filmproducent,
journalist och emerituspolitiker. Aktuell med
boken ”Suomi/Finland II. Sista striden” (Förlaget M).
Följande projekt: att skriva manus till en film
som baserar sig på hans senaste roman ”Blod
är tunnare än vatten”.
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Kanske sjukdomkankännas somen svaghet.
Eller som något alltför intimt för att delas.
– Ja, det finns människor som uppfattar att det
jag berättat om mig själv är vulgärt.
Du återkommer ibland till att du är fundersam kring vissa val du gjort i ditt liv.
Ångrar du mycket?
– Det kan komma ögonblick då jag minns
handlingar från det förflutna som varit ovanligt töntiga. Och då kan man ju fråga sig hur
det kommer sig att jag gjort mig skyldig till
diverse, icke-nämnda dumheter när jag ändå
är en mer än vanligt begåvad person.
Finns det något som du lärt dig av livet
och gett vidare, exempelvis till dina barn?
– Den vägkost jag kanske gett mina barn är
en viss flit. Jag tycker om att jobba. Den som
håller på med intellektuellt arbete kan hålla
på hur länge som helst. Jag kommer till mitt
arbetsrum om morgnarna och tillbringar min
dag här, och fem–sextiden försvinner jag. Om
kvällarna läser jag. Men jag kommer hit varje dag, också lördag och söndag. Man ska inte överdriva min arbetskapacitet eller min arbetslust, det låter lätt som tomt skryt. Men det
vore tomt utan arbetet.
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Barman Anders FMA

RECENSION

* Diamantborrning och sågning
* All byggnadssanering

BOK
NEDRÄKNING

040 728 7339
Rosenlundsvägen 83, 10710 Snappertuna

Författare: Birgitta Boucht
Förlag: Schildts & Söderströms

”Kära kropp, är
du arg på mig?”
När Birgitta Boucht skriver om att åldras lyfter
hon fram liknande teman som Jörn Donner i boken Sista striden (se intervju på föregående uppslag).
Den ihållande tröttheten, känslan av att vara sviken
av sin egen kropp.
Där Donner är lakonisk och brutal är Boucht elegant och ofta rolig. Men textens tyngd drabbar mig
ändå, som om jag bar på den själv.
Den unga och medelålders kroppen är ett investeringsobjekt, men den åldrande kroppen är också föremål för ett visst intresse, skriver Boucht. Men den
går inte att åtgärda. ”Så är det att bli gammal.”
”Men då minns man inte eller bryr sig inte om
att den gamla kroppen är fylld av erfarenhet, minnen. Tyvärr har den få möjligheter att berätta om sig
själv. Den har ingen talan. Och ingen som lyssnar.”
Hos Birgitta Boucht är kroppen och själen inbegripna i en öm, lite anklagande dialog om vems fel
det egentligen är att berättarjaget bara vill sova, inte går i duschen, inte går på promenad, lever på tjinuskitårta, smörgåsar och kaffe. Den pålitliga kamraten har blivit en svikare, någon som kanske ställer
upp eller också inte. Händerna är torra och lederna
svullna och vägrar utföra sina uppgifter rappt, som
de brukat. Kroppen tvingar sin själ till sysslolöshet
och osynlighet – eller är det tvärtom?
”Åldringar och barn liknar varandra till förväxling. Äter mosad mat, sover dagssömn, glömmer
vad de lovat, blir lätt aggressiva och skrikiga, tappar
bort saker, tycker inte om att tvätta sig.”
Boucht skriver också om resor, minnen, trauman
– samlingen texter innehåller till exempel ett underbart brev till hennes döda syster Kerstin. På så vis
dras läsaren in i den värld som är det åldrande berättarjagets: en värld där speglingar drar förbi, drömmar och mardrömmar, medan hon samtidigt lever
med vardagen som exempelvis kan innebära att hon
kliver av en buss, tumlar ut ur den när dörren stängs
i förtid och nästan blir krossad av ett hotfullt räfflat
gummidäck.
Det här är en värld där döden är närvarande, men
också nyfikenheten inför varje ny dag. Vi lever alla med kroppens långsamma förfall, men en del har
hunnit få större erfarenheter av det än andra. Därför
ska vi läsa böcker som den här.

SÖKER DU TOMT?

Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst.
 06-327 7111
www.korsholm.fi

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias
Frimurarestiftelse till medicinsk forskning
Vid en högtidlig sammankomst den 12 mars vid Stor Capitlet i Finland inom Svenska Frimurare
Orden fick fyra finländska forskare mottaga anslag om totalt 900.000 SEK. Professorerna John
Eriksson, Harriet Finne-Soveri, Jukka Meurman och Matti Viitanen erhöll forskningsanslag från
Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna
samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar
även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Umeå;
slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 13 miljoner SEK.
Totalt delas årligen ut över 45 miljoner SEK från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska
Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-,
konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

SOFIA TORVALDS

Birgitta Boucht skriver varmt och levande om relationen till den egna kroppen. FOTO: CHARLOTTA BOUCHT
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LEDIGA TJÄNSTER
Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov
Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

söker

Diakon 100 %
med sverigefinsk inriktning
Sista ansökningsdag 11 april 2019
För mer information:
Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sodertalje
eller kontakta församlingsherde Ylva Evensen,
tfn 08-550 913 60, ylva.evensen@svenskakyrkan.se

Övervaktmästare till Matteuskyrkan

Matteuskyrkan är en aktiv enhet där det sjuder av liv varje dag. Här
samlas dels Matteus församling, men också det ryska & engelska
församlingsarbetet i Helsingfors. Utöver detta fungerar ”Waste&Feast”
lunchrestaurangen under vardagar i kyrkan.

Vi rekryterar en övervaktmästare i arbetsförhållande som utöver
skötsel av Matteuskyrkans städ- och vaktmästartjänster också
koordinerar arbetet inom denna sektor. Som övervaktmästare planerar du arbetet för andra vaktmästare och timvaktmästare samt följer
upp detta. Du ansvarar för reserveringar i kyrkan, granskar räkningar och handleder arbetspraktikanter.
För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften krävs förmåga att
komma överens med olika människor, organisationsförmåga samt
glädjen att betjäna kunder. Dina arbetstider infattar delvis veckoslut
och kvällar. Vi önskar att du har en lämplig yrkesinriktad grundexamen och praktisk yrkeserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter.
Ledarerfarenhet är en merit. Eftersom vi talar många språk i Matteuskyrkan är det viktig att du utöver de båda inhemska språken
också gör dig förstådd på engelska.
I ett arbetsförhållande som är kopplat till gudstjänstlivet krävs det
att du är medlem i den evangeliskt-lutherska kyrkan. Lönen är föreslagen i löneklass 501.
Arbetsförhållandet kan inledas så fort som möjligt. Lagstadgad
prövotid. Ansökningar jämte CV bör inlämnas senast 4.4.2019 till
kyrkoherdeämbetet i Matteus församling per mejl
matteus.fors@evl.fi eller Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors.
Tilläggsuppgifter ger tf. kyrkoherde Fred Wilén 050 4724124
fred.wilen@evl.fi.

Öppet alla dagar
www.8gym.n.nu
8gym.kvevlax@gmail.com
050 4666916/050 4305309
Långgatan 4, 66530 Kvevlax

www.
kyrkpressen.fi

restaurang

Annonsen är betald av Pia-Lisas stödförening

Bästa läsare! 282
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Jag har blivit sårad å barnens
vägnar för de politiska beslut som
fattats de senaste åren.
Våra åldringar ska inte heller vara
några vinstmaskiner! Jag vill agera
för en bättre morgondag för dig
och för dina medmänniskor.
Gå och rösta i valet!

Pia-Lisa Sundell

Verksamhetsledare, politices kandidat och
kandidat i riksdagsvalet för SFP i Nyland
www.pialisasundell.com

SVENSKA
K V IN N O FÖRBUNDET

Stenbrytaren

KORSNÄS
06/3641 152
www.stenbrytaren.Þ

** Kaffe
Bakverk ** Lunch
Lunch ** Pizza
Pizza ** Grillmat
Grillmat ** AAlalacarte
carte**
Kaﬀe ** Bakverk
Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera

* Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera *

Vi bygger
41 bostäder för seniorer
För närmare information,
vänligen kontakta
Hugo och Maria Winbergs stiftelse,
Annika von Schantz,
verksamhetsledare
tel 040 537 0376
eller
Pia Hannuksela, enhetsansvarig
tel 050 346 1207

www.winbergs.fi
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Högstadieeleverna i
Norsen fick själva planera och genomföra
paneldiskussionen.

Tonåringar ställde
raka frågor om tro
NYHETER Åttor och nior i Norsen i Helsingfors ställde representanter från den lutherska, ortodoxa och
katolska kyrkan mot väggen.
TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON
Jag tror inte på Gud, hamnar jag i helvetet då?
Vad har du haft för personlig upplevelse av Gud?
Varför jobbar du i kyrkan?
Vad skulle du vilja ändra i Bibeln och
i kyrkan?
Finns det någon gräns för Guds förlåtelse? Hur ska man rättfärdiggöra
sina synder?
Hur ser du på samkönade äktenskap?
Kan man berättiga en dålig handling
om målet är gott?
Inför en stor och uppmärksam tonårspublik i festsalen i Norsen i Helsingfors hade representanter från tre olika
kyrkor bänkat sig för att svara på frågor från elever som har religion eller
livsåskådningskunskap på schemat.
– Eleverna har fått planera det här
själva, säger Tuomas Anttila som är
lärare i evangelisk-luthersk religion.
– Alla har fått ställa anonyma frågor
på lappar, berättar Emma Ahlroos som
var en av utfrågarna.
Hon delade plats i frågepanelen med
Linn Sønnerstad och Alma Portin
som konstaterade att många av frågor-
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na som lämnades in handlade om hur
man kan förvissa sig om Guds existens
samt om synen på himmel och helvete och om ateister kommer till himlen.
– Jag tycker paneldiskussionen gick
bra och det var intressant att få jämföra de olika kyrkorna. Jag tror att vi
tolkar svaren på helt olika sätt beroende på om vi studerar religion eller livsåskådningskunskap, funderade Linn
Sønnerstad.
Emma Ahlroos har livsåskådningskunskap.
– Frågor om religion är en svår sak.
Man får vara beredd på att det alltid
finns saker som förblir oklara.

Vem kommer till himlen?
– Svår fråga! konstaterade svarspanelen enhälligt och uppskattande när de
ställdes inför frågan: Jag tror inte på
Gud, hamnar jag i helvetet då?
– Jag har en liberal syn på det här.
Om en person söker sanningen och
det som är rätt kan det också vara en
väg till himlen. Alla människor har
tillgång till himlen. Vi får också tacka
nej, sa Marko Pitkäniemi som är lärare och medlem i katolska S:t Hen-

Emma Ahlroos, Linn Sønnerstad och
Alma Portin satt i frågepanelen.
riks katedralförsamling.
Mikael Sundqvist från Helsingfors
ortodoxa församling ställde också en
motfråga.
– Och hur går det om man tror på
Gud, men inte tjänar de svaga och fattiga?
Alla i panelen var eniga om människans litenhet i detta.
– Jag ser det inte som min uppgift att
avgöra vem som kommer till himlen,
konstaterade Patricia Högnabba som
är församlingspastor i Matteus församling i Helsingfors.
Högnabba sa också att hon inte ser
helvetet som en plats utan som en frånvaro av Gud.

Sexualitet och bibeltolkning
På frågorna om synen på samkönade
äktenskap gick svaren åt olika håll. Johan Terho, församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors, och Patricia Högnabba var eniga om att det
handlar om människosyn.
– Sexualiteten är en så stark del av

människan att jag anser att vi inte kan
skilja den från en människa, sa Högnabba.
Mikael Sundqvist förklarade att man
i den ortodoxa kyrkan skiljer på sexuell kärlek och annan typ av kärlek,
medan Marko Pitkäniemi hänvisade
till den katolska kyrkans krav på kyskhet och samtidigt synen på relationer
som mycket viktiga.
Också i synen på bibeltolkning fanns
olika åsikter.
– Det är viktigt att se närmare på hur
vi läser Bibeln och under vilken tid den
är skriven, sa Patricia Högnabba.
– Inom den ortodoxa kyrkan är det
svårt att ändra på grundläggande tolkningar. Vi är ganska konservativa på
det sättet, sa Mikael Sundqvist.
Samtidigt var alla eniga om att det är
viktigt att alla behandlas jämlikt och
respektfullt.
I diskussionen om att rättfärdiga synder lyfte Pitkäniemi fram biktens betydelse inom katolska kyrkan.
– Bikten finns också i lutherska kyrkan. Jag upplever den som väldigt befriande, sa Johan Terho.
– När man läser om den lutherska,
katolska och ortodoxa kyrkan så betonas alltid skillnaderna. Men det är
anmärkningsvärt att nästan det enda
som skilde oss i dag var synen på samkönade äktenskap, och där går ju synen mycket isär i den lutherska kyrkan
också, påpekade Patricia Högnabba.
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KUNGÖRELSE
Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 27 mars 2019
kl. 19.00 i Esbo stads fullmäktigehus, Esbogatan 5.
Ärenden
1. Ändring av instruktionen för utvärderingsdirektionen
2. Val av medlemmar och suppleanter i
utvärderingsdirektionen
3. Korrigeringar av teknisk karaktär i reglementet
för begravningsväsendet
4. Överskridningar av anslagen och underskridningar av de beräknade inkomsterna i
budgeten för år 2018
5. Fördelning av anslaget för det odelade globala
ansvaret år 2019
Esbo13.3.2019
Heikki Sorvari
Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

AVGIFTERNA FÖR GRAVSKÖTSEL
2019
Gravskötsel/ett år Kistgrav €

Skötselsätt
Ytskötsel
Anskaffning och
skötsel av blommor
Totalpris €

Skötselsätt
Ytskötsel
Totalpris €

1m 2m 3m 4m 5m 6m
21 38 57 75 95 114
81 102 119 143 170 188
102 140 176 218 265 302

Urngrav €
12

Anskaffning och
81
skötsel av blommor

93

Gravskötsel/fem år
Skötselsätt
Ytskötsel
Anskaffning och
skötsel av blommor
Totalpris €

Skötselsätt
Ytskötsel
Totalpris €

Kistgrav €

1m 2m 3m 4m 5m 6m
111 190 289 384 483 579
412 517 607 722 859 954
523 707 896 1106 1342 1533

Urngrav €
63

Anskaffning och
412
skötsel av blommor

475

Iståndsättning av graven 50 €/kistgravsplats och 18 €/urn
grav. Beställningar från Esbo kyrkliga samfällighets service
centrals gravkontor senast 18.4.2019, tfn 09 8050 2200
mån–fre kl. 9–15 eller hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Skolhusgatan 34, VASA, Koulukatu 34, VAASA

RESOR

27-28.4
4-11.5

Shoppingresa till Pärnu
Skriv- och upplevelseresa till Leros
med Monika Fagerholm
18.5
Blomstermarknad i Türi
7-14.6
Upptäcktsresa till det okända
Bosninen-Hercegovina
26-30.6 Fantastiska S:t Petersburg metropolen runt hörnet
12-14.7 Skärgårdsresa till Utö och Jurmo
16-21.9 Skottland
24.9-1.10 Höstresa till Mallorca
5-8.12
Julmarknadsresa till Gdansk

frimanresor.fi

Sandövägen 23,10900 Hangö

56

Tel Hangö 019 - 248 1004
Tel Ekenäs 019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

Kristillinen
terapiainstituutti
utbildar!
Läs mera om våra högklassiga flerfaldsutbildningar
www.kristillinenterapia.fi och kom med!
Lösningsfokuserad kristen terapeut 80 sp
utbildningen börjar i Vasa i november 2019
Kristen logoterapi 80 sp själavårdsterapeututbildning med inriktning på logoterapi
börjar i Kuopio i oktober 2019
Min resa - terapeutiskt skrivande om egna
livsskeden 3 sp
kortkurs börjar i Vanda i september 2019
Kristillinen terapiainstituutti, tel. 0400245368

KYRKPRESSEN NR 6 • 21.3.2019

ki
27

MARSKRYSSET

SPORTLOVSKRYSSETS LÖSNING

Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris
som kommer på posten. Vi gratulerar: Barbro Salonsaari, Malax,
Olof Lindroos, Liljendal och Mats Nyström, Pargas.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 9 april 2019 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet
”Marskrysset”. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. Lycka till!
Namn & adress:

FÖRSTASIDES TÄVLING
Vinnare i tävlingen i KP nummer fem som gick ut på att para ihop rätt årtal med rätt första
sida blev Märta Lönn från Borgå. John Vikströms bok ”Hemma i livet” kommer på posten.
Rätt svar: A=7, B=5, C=1, D=3, E=6, F=2, G=4.
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VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN:

Målning av fasader
Inomhusmålning av
tak och väggar
Spacklingsarbeten
Tapetsering
Kakelarbeten

Tel. 040 417 9350
Marina Lassfolk
Tel. 040 702 1014
Marica Ingves
malerifix@hotmail.com
Lappfjärd
Följ oss på Facebook:
M&M Måkerifix Öb

Visste du att...
du kan lämna in din
hyresannons
via webben?

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab

Till användare
av bröstprotes

Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt
Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Visste du att du
har rätt till nya
bröstproteser
vid behov.
Av hygieniska
skäl skall de
bytas med 2 års
mellanrum.

Hitta din bostad på soliga
Costa Blanca i Spanien!

Nästa gång, se till att välja den bästa

09-649839 ● www.amoena.fi
Varmt välkommen till oss.
contact@stenmanrealestate.com - +34 661 050 454

www.stenmanrealestate.com

119

May-Gret Axell
Vasa / Vasa valkrets

120

Leo Byskata
Terjärv / Vasa valkrets

130

133

Anita Viik-Ingvesgård
Peter Östman
Kristinestad / Vasa valkrets Larsmo / Vasa valkrets

385

154

Andreas Forsberg
Helsingfors valkrets

Stefan Salonen
Nylands valkrets

DU SKA KUNNA LITA PÅ FINLAND
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Jag söker en lägenhet med
balkong i Helsingfors.
Jag är pålitlig, rökfri, inga
husdjur.
Hyra max 800 €
Tel 0400 212 499 /
Katarina
Par önskar hyra 2
rum+kök
i Tölö, Helsingfors.
Kontakta Elisabeth på
0407430358.
Skötsam lärare söker
mysig tvåa i Helsingfors.
Uppskattar lugn och ro.
Tel: 040-5600830/Daniel

UTHYRES
Tvåa 37 m2 i västra
Helsingfors (Smedjebacka).
Hyra 795 €/mån. Tel. 050
536 7193

Massörsmottagning

Nyrenoverad 2a på
Drumsö. 50 kvm. Nära
metron.
Maj-augusti. Hyra
1000€/månad.
Tel:04573433723

★
✰

SUNE
EKSTRAND

★
★✰
★✰
✰

Möblerad, modern 2:a om
35 kvm med utmärkta
kommunikationer på
Busholmen. Maj/juniaugusti. Hyra 650€/mån.
04573430813

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

Etta/tvåa i centrala
Helsingfors. Max hyra:
800€/mån. Hanken
studerande med
fastanställning på
Ålandsbanken. Tel.
0405321426/Sara Oksman

RUNA
ISMARK

Fin tvåa, 52 m2 i 6. vån. på
Lilla Tavastgatan i Åbo.
Ledig 1.4.2019. Ring om
visning och mera
information tel.
0500-368456.

Din marknadsannons lämnar du enklast in via vårt webbverktyg
som finns på www.kyrkpressen.fi. Priset är 4,50€ per rad. För
annonser som lämnas in per telefon på nummer 040 831 6614
eller via epost till adressen annons@kyrkpressen.fi tillkommer
en servicekostnad på 5€.

HELSINGFORS
“EN SATSNING PÅ SKOLA OCH
VÅRD ÄR EN SMART
INVESTERING FÖR FRAMTIDEN”

WWW.ISMARK.FI

Trygg i mina
värderingar

SVENSKA
KVINNOFÖRBUNDET

188

194

Läs mera på marcus.fi
eller kontakta mig direkt

MARCUS.FI

30

A nn o n se n bet a las av S ve n sk metro po l

marcus.rantala@gmail.com
eller 050-354 7159

HELSINGFORS – HELSINKI
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OPINION
Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn, adress och telefonnummer.
Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Homosexualitet

Insändarrespons

Det finns fler homosexuella än
finlandssvenskar i Finland
Jag tror nog att det är Göran
Lindéns siffror som behöver
korrigeras. Jag har inte läst Kinseys rapport i original, men följande uppgifter citeras på flera
nätsidor. Kinsey (†1956) publicerade sin första undersökning
om män 1948 (inte på 60-talet).
Det banbrytande i hans forskning var att han inte betraktade
människor som antingen-eller,
utan en människa kunde vara
mera eller mindre heterosexuell eller homosexuell.
Siffrorna refereras något
varierande på olika nätsidor.
Andelen män som levt uteslutande som homosexuella verkar ha varit fyra procent, och
tio procent hade levt nästan
eller uteslutande som homosexuella. Ungefär 14 procent
ansåg sig vara mera homosexuella än heterosexuella. Näs-

Tack för
texten!
gissning och också större och
mindre siffror har framkastats.
I Ps 139 sägs: ”du [Herre]
vävde mig i moderlivet”. Detta gäller också de homosexuella. Gud har skapat dem såsom
allt som finns på jorden – och
jorden och världsalltet också.
Bibeln är ändå ingen detaljerad handbok för vilka metoder Gud använde vid sitt skapande eller varför Han gör som
Han gör. Det fina med vetenskapen är att den hjälper oss
att förstå ens något smått om
hur bra Gud har skapat allt.
Tänk också att begreppet
”Lammets brud” i Upp 19:7
omfattar män som kvinnor,
även om äktenskap som sådant som vi känner till kommer att upphöra enligt Matt
22:29-30.

Varmt tack Kirsti Riipola för
Din insändare ”Förföljs rödhåriga?”. Jag känner frid då jag
läser Din insändare och uppskattar att få läsa en text som
är skriven realistiskt samt med
hänsyn till människors medfödda olikheter. Som homosexuell känner jag att Du sätter ord på så många av mina
tankar och jag berörs till tårar
av glädje då jag läser det Du
skriver. Mitt ödmjukaste tack!

Lagen gäller!
Håll dig vaken – fånga dagen!
Välj ljuset, är vad liv handlar
om – Guds beröring på och innanför huden.
Jesus är den renaste av salvor,
som smörjer noggrant och helar,
såväl lätta som svåra sår.
Hans hand avlägsnar smärtan, likaså syndens molande
värk, som behöver helande.
Och han svarar:

”Lagen är inte borttagen i det
nya förbundet. Tvärtom!
I det första förbundet skrev
Gud buden med sitt eget finger på stentavlor.
I det nya förbundet skrivs de
i stället i våra sinnen och på våra hjärtan.
Detta är ett pågående verk av
den helige Ande.” (Lars Enarson)

”Allmänt accepterad orsak till homosexualitet är påverkan av hormoner och andra
kemiska substanser under graviditet.”
tan hälften av undersökningens män hade känt dragning
till män. Jämför situationen
med hänthet: inte räknar man
heller till vänsterhänta sådana som någon gång har provat
att skriva med vänster hand.
På 1940-talet var homosexualitet straffbart och mera kontroversiellt än i dag. Vem ville under sådana förhållanden
erkänna sig som homosexuell, ens i en undersökning? Just
därför är också tvillingsstudier
opålitliga; tvillingen borde för
det första vara medveten om
sin homosexualitet och för det
andra villig att berätta om den.
Som rapporterats av bland

annat Helsingin Sanomat i
höstas, är en allmänt accepterad orsak till homosexualitet påverkan av hormoner och
andra kemiska substanser under graviditet, medan generna spelar en mindre roll. Den
homosexuella har ingen andel i det som sker före hans
eller hennes födsel.
Personer som på 40-talet sade sig vara homosexuella hade
kommit till i en miljö som var
renare än den vi har nu. Så andelen homosexuella torde snarare ha vuxit än minskat under
nästan 100 år. 10 procent anses allmänt vara en rimlig gissning, men det är förstås bara en

KIRSTI RIIPOLA, Nagu

SIMON HÄGER

Tack för
nya KP!
Tack för Kyrkpressens fina
förnyelse.
TORBJÖRN ÅHMAN, Helsingfors

Samtid

Är allt tillåtet idag?
Det verkar som om våra välfärdstankar har gått vilse. Att
eftergivenhet skadar har vi rätt
svårt att inse. I stället för gamla regler och moral skriver vi
om, förvränger sanningen till
att anpassa allt sådant som vi
själva anser vara rätt att unna
oss i livet. Och stöd för nya,
udda rättigheter tas för givet.
Vår föreställning om denna självskrivna förträfflighet, att människan självklart
är och ska förbli sin egen herre, är ingen väg till visdom, insikt eller medvetenhet – snarare ett sidospår med onda följ-

der, dessvärre …
Den ytlighet, likgiltighet
som själviskheten skapar blir
en trend som genomsyrar vårt
samhälle i stort.
Men om den lag som skrevs i
vårt hjärta och sinne får bli rättesnöre för människan, då kan
hon vara trygg och fri – fri från
bundenhet till den skadliga
förljugenhet som sekulariseringen i vårt samhälle handlar
om. Det är hög tid att lära oss
ödmjukhet och tacksamhet –
välkomna vårt beroende av gudomlig verklighet. Visst är allt
tillåtet för oss, men allt är inte

nyttigt. Därför har vi våra lagar som grundar sig på Guds
lag. Utan den grunden förstår
vi inte vad som är viktigt, för
att skapa förutsättningar för
en verkligt trygg dag.
Lagstiftarens tål inga bortförklaringar i lagen, för han
har skrivit den med tanke på
vårt allra bästa. Det finns bara en smal väg till den riktiga sanningen: stå emot världens frestelser, älska Gud och
din nästa.

Härefter kan ditt liv förg yllas
när såren inte kräver din uppmärksamhet.
Så räck mig handen!
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Paulus förklarar:
”Så skulle lagens krav uppfyllas
i oss som inte lever efter köttet
utan efter Anden.” (Rom 8:4)
HÅKAN STRENG, Jakobstad
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utkommer om två veckor,
den 4 april. Snart är det vår!
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Påskresa 17-22.4
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Barnen kan inte bytas
Alphakurserna som startade i Holy Trinity Brompton
i London har gett upphov till flera andra kurser enligt
samma koncept. I Jakobstad har en kurs för småbarnsföräldrar nyss startat.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
– Man märker att de vet vad då håller på med i Holy Trinity Brompton.
Det är så genomtänkt, säger Bernice
Haglund-Wikström.
Hon är familjearbetsledare i Jakobstads svenska församling och en av
ledarna för den pågående kursen för
småbarnsföräldrar.
– Först var jag skeptisk till att man
ser föreläsningen från en dvd. Men
den har visat sig vara väldigt bra. Responsen bland kursdeltagarna har
varit otroligt positiv och den har förpliktigat oss att ordna fler kurser, säger hon.
Det är nu tredje kursen kursen för
småbarnsföräldrar som Jakobstads
svenska församling ordnar och den
riktar sig till föräldrar med barn under
tio år. För tonårsföräldrar finns en an-

nan kurs, precis som det finns en kurs
för äktenskap och en förberedande äktenskapskurs.
– Kursen är öppen för alla föräldrar
och vårdnadshavare. Man kan delta i
kursen ensam eller tillsammans med sin
partner. Även om kursen ordnas av församlingen är det inget bönemöte där vi
försöker omvända folk. Några pekpinnar kommer vi heller inte med.
Har man svårt att få barnvakt kan
man ta barnen med sig. Barnen tas
om hand av församlingens barnledare.
Haglund-Wikström rekommenderar
ändå att man inte tar barnen med sig,
i synnerhet om de är under skolåldern
och ovana att vara i en grupp tillsammans med andra barn.
– Kurserna hålls enligt Alpha-konceptet och vi försöker göra dem så trev-

liga som möjligt. Först samlas man för
att äta, vilket samtidigt innebär en mors
och fars vila – att få gå till dukat bord.
Sen går barnen till sitt och föräldrarna
till sitt program. I kursen ingår också
hemläxor.
Hemläxor? Hinner småbarnsföräldrar med det?
– De är inte så invecklade och de går
snabbt att göra.
Föreläsningarna på dvd består av
intervjuer med både vanliga föräldrar och olika specialister. De är gjorde på engelska men har svensk text.
– Att föreläsningarna är på engelska
stör inte. Vi har alla samma grundbehov. Alla vill bli älskade, sedda, accepterade och vara trygga.
Först diskuterar man föreläsningen med sin partner och därefter diskuteras den i grupp.
– Här får man tala om det som intresserar föräldrar mest, barnen. Diskussionerna sker inom ramen för tystnadsplikt och det är viktigt att man inte berättar något som generar barnen.
Enligt Haglund-Wikström uppstår många diskussioner om barn och

barnuppfostran.
– Gruppen styr samtalet. Vid den senaste kursen diskuterades till exempel hur man ska göra då barnen inte
säger tack. Då ställdes också motfrågan om de måste tacka. De har ju inte bett om att bli födda.
Alla frågor som diskuteras får inte ett svar.
– Men redan att man diskuterar dem
kan vara bra.
I svåra relationsfrågor får kursledarna hänvisa till experterna vid barnoch familjerådgivningarna.
Haglund-Wikström rekommenderar kursen också för andra församlingar. Det är inte lätt att vara förälder idag.
– Men föräldraskapet är lika viktigt som förr. Idag kan man byta det
mesta: jobb, hem, bil och till och med
partner. Men att vara förälder till sina barn kan man inte byta bort. Här
kan man diskutera vilka utmaningar
man har som förälder.
Hon konstaterar att det inte finns
några perfekta föräldrar.
– Men de flesta normala människor
är bra föräldrar, säger hon.

”Min systers hund dog efter att ha varit döv och blind i många år. Jag förklarade det här för min sjuåriga son, och han undrade om Jeppe skulle komma till himlen. Jag sa att Jeppe absolut skulle komma till himlen,
och där skulle han vara frisk igen och få göra det han gillade mest: att jaga ekorrar. Min son funderade på det här en stund och sa sedan: Så hundarnas himmel måste vara samma ställe som ekorrarnas helvete.”

Bernice Haglund-Wikström
rekommenderar föräldrakurserna.

