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PROFILEN Ester Miiros

LÄNGTAR ATT VAN
Hennes resa gick från en sträng tonårstro till en tid utan kyrkan, tills hon
landade i tillit. På vägen har hon mött sorg, kärlek och underbara tillfälligheter. Ester Miiros har kommit till att dörrarna öppnas när tiden är rätt.
TEXT: EMELIE WIKBLAD FOTO: TINCA BJÖRKE

M

in mamma läste alltid aftonbön med oss . Vi växte upp i
ett anspråkslöst och kärleksfullt hem. Det tror jag är en
grund för min Gudsbild: jag
kan se mig som älskad, sä-

ger Ester Miiros.
I tonåren hittade Ester en personlig tro och var
aktiv i pingstförsamlingen i Ingå där de bodde.
– Eftersom det vara en ganska liten grupp var den
inkluderande. Det var fiskare och banktjänstemän,
unga och äldre. Där fick jag den här grundkänslan som jag tror att Jesus vill ge: ”välkommen alla”.
Men hon hade en dålig självkänsla, och hennes
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tro blev sträng och ibland dömande.
– Jag krävde mycket av mig själv, jag läste Bibeln
flitigt, jag ville bli “helig”.
Hon flyttade till Vasa för att studera till lärare
och gifte sig som 20-åring. När hon fick sitt första
lärarjobb på Åland flyttade de dit.
– Då kände jag att jag ville vara fri från allt, jag
ville bygga upp något helt nytt. Jag skrev ut mig ur
allt vad församlingar och kyrkor heter.
Men hon sjöng i Oratoriekören i Mariehamn.
– Det är en underbar upplevelse att få vara en del
av en större helhet och genomföra något så mäktigt som att sjunga de här stora verken.
Hon fokuserade på arbetet, jobbade också en tid

vid akademin i Vasa. Men när valet stod mellan
karriär och äktenskap valde hon att flytta tillbaka till Åland.
Hon började vänta barn. Men flickan, Johanna,
föddes för tidigt och dog vid förlossningen.
– Det var en våldsam chock. Det var helt omvälvande. Dittills hade jag tänkt att man kan styra upp
sitt liv, planera och genomföra.
Den stora sorgen lärde henne att livet är skört
och inte går att förutsäga.
– Men jag märkte också vilken stor kärlek jag
hade i mig.
Vid allhelgona, bara någon vecka efter dotterns
begravning, satt hon i gudstjänsten. Prästen tände
ljus för dem som dött under året, men inte för Johanna – eftersom Ester inte hörde till församlingen. De äldre kvinnorna i kyrkan kom efteråt fram
till henne och visade upprört sitt deltagande.
Mitt i sorgen fattade Ester Miiros ett beslut: hon
skrev in sig i kyrkan igen. Nästa gång något händer ska ett ljus tändas.
– Det låter ju absurt, nästan groteskt, att tänka så.
Men jag anade att hon var i Guds famn, och sorgen
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Orden är viktiga
för Ester Miiros;
hon skriver för att
reflektera och förstå
sig själv och bär
med sig psalmer och
bibelverser.

NDRA
»Alltid när jag har något som
skaver i själen, då har jag
anmält mig till en retreat.»
öppnade för det som var verkligt viktigt.

Landa i sig själv
Småningom fick de två barn till. Familjen flyttade
till Mariehamn. Där hittade Ester till församlingens musiklek, Klapp och klang.
Hon blev rektor just efter tredje barnets födelse
och satsade helhjärtat på jobbet. Men det som var
”drömjobbet” blev nära att knäcka henne.
– Jag kände plötsligt: nej, nu är jag helt tom, nu
mår jag inte bra.
Hon tog ett sabbatsår, studerade företagsekonomi och bytte bana.
Påsken 2008 kom hon till en milstolpe: sin första
retreat. En stressad småbarnsmamma fick en helg
med god mat, ostörd sömn och tid att gå in i sig själv.

KYRKPRESSEN NR 8 • 17.4.2019

57-årig trebarnsmamma. Från
västra Nyland, bor i Mariehamn.
Jobbade med utbildning i 20 år
innan hon bytte bana.

– Det gick ett år. Så låg jag igen där på mattan
och kände att det här gör mig gott. Varför har jag
väntat ett år?
Hon tog tag i saken, lånade själv cd-skivorna med
avslappningsövningar från biblioteket och började
jobba med att bli stabilare i sig själv. 47 år gammal
landade hon i en vila och tillit.
– Jag var inte längre så osäker. Oro för framgång
och andras åsikter påverkade mig inte på samma sätt.
Retreaterna har följt med henne, som ett mellanrum i tiden.
– Alltid när jag har något som skaver i själen, då
har jag anmält mig till en retreat.
Efter 30 år som gifta kom skilsmässan.
– Jag var orsaken. Jag blev passionerat förälskad.
Otrohet var något som aldrig funnits på kartan.
Men Ester valde förälskelsen. Även om den inte blev
något mer kunde hon inte förneka den stora omställningen som den orsakade. Hon säger att hon
inte ångrar, men sörjer smärtan hon förorsakade.
– Jag förorsakade många stor sorg. Min yngsta son
som då var 11 år sa: Det har hänt en katastrof i mitt liv.
För några år träffade hon en man. De blev ett par
och gifte sig, men insåg ett år in i äktenskapet att relationen kostade mer än den gav.
Det hon bär med sig från den här relationen är att
visa kärlek och omtanke utan ordens hjälp.
– Eftersom jag är en ivrig pratare som alltid litat
på orden, har jag varit jättedålig på att lyssna på riktigt. Det fick jag träna nu: att lyssna ”som när man
fiskar med rak krok”. Du lyssnar inte för att gå in
och svara och kommentera, utan du är närvarande,
stilla och bara tar in den andra.
Livets omställningar och utmaningar har stärkt
grunden i vad tro är för henne: Gud som är bortom
orden, Gud som är barmhärtighet.

”Jag vill gå till Nidaros”
Ester Miiros har hittat sin plats i kyrkan, hon är
kyrkvärd, med i en gudstjänstgrupp och sjunger i
kör. Hur kyrkans strukturer fungerar är något som
ibland förvånat henne – till exempel i biskopsvalet.
– När man inser att alla pensionerade präster har
rösträtt om vem som ska vara med och driva kyrkan
framåt, medan ungdomsarbetare, diakoner, de som
också är tjänare i kyrkan, inte har det, verkar det inte sunt. Men sedan tänker jag att Gud är alltid större än alla hierarkier, alla våra idéer och strukturer.
Jag vill vara med och bygga gemenskap, och den är
bortom strukturerna.
För nio år sedan satt hon på terrassen en semesterdag och gjorde upp en tioårsplan. En anteckning
var: Jag vill gå till Nidaros.
Att pilgrimsvandra blev en längtan som låg kvar
genom åren med barn och karriär. Av en händelse jobbade hon inom Nordiska Skärgårdssamarbetet, när idén om en skärgårdens pilgrimsled bubblade upp. I sitt nuvarande jobb, som informatör för
EU-programmet Central Baltic, har Ester kunnat
följa med projektet, som sedan blev S:t Olofs sjöled.
– Jag testgick den lite förra sommaren på min semester, och nu har jag anmält mig till olika etapper
av jungfruvandringen. Tänk, äntligen!
De sista 160 kilometerna till Trondheim blir en
utmaning. Hon vill vandra för att vila i livet, i Guds
hjärta, och känna: här är jag med mina skavsår bland
myggorna - och det är precis som det ska.

INKAST
PATRICK
WINGREN

Att välja
delaktighet
VARDAGEN ÄR FYLLD av val. Inte bara de
kollektivt organiserade, sådana som får mediasynlighet den här våren – val av biskop, riksdags- och EU-ledamöter – utan också alla våra
andra val. Faktum är att vi väljer mest hela tiden, och att det är en av de faktorer som tydligast synliggör oss som unika individer.
När vi tillsammans med många andra ska ta
ställning till ett och samma ärende är vi ofta
mindre motiverade än i vardagens många avgöranden. Det vi väljer verkar ha så försvinnande
liten betydelse jämfört med det konkreta och
direkta, till exempel att välja att inte köra rakt
ut i en livlig korsning där vi har väjningsplikt.

»I allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet
en värdefull källa.«
VALET I KORSNINGEN känns nödvändigt,
medan vi i val tillsammans med oöverskådligt
många andra människor tenderar att betrakta
oss själva som små, obetydliga droppar i de stora folkhav som bildas. Många väljer att avstå
från att välja vem de vill låta sig representeras
av i riksdagen, medan knappast någon låter bli
att välja att väja i trafikkorsningen. Ändå bärs
varje ledamot in i riksdagen av enskilt röstande
individer, och varje röst blir hörd. Vi väljer – eller låter bli att välja – i precis lika hög grad i de
val vi upplever som abstrakta som i de val vi ser
som avgörande och konkreta.
Samtidigheten i det abstrakta och det konkreta blir kanske aldrig tydligare än i frågor
som berör hela mänskligheten. Miljöhotet är
konkret, och det berör alla. Samtidigt är miljöhotet abstrakt, eftersom vi känner oss så maktlösa på ett individuellt plan. I sådana allmänmänskliga frågor är Bibelns tidlöshet en värdefull källa.
GAMLA TESTAMENTET uppmuntrar oss att
förvalta den värld vi lever i, och ansvaret understryks gång på gång i berättelsernas sensmoral:
när det onda i oss tar överhanden så lider inte
bara vi och våra medmänniskor, utan också vår
fysiska omgivning. Under en predikan för några söndagar sedan blev jag påmind om att en av
de starkaste skildringarna av det för ansvaret så
alldeles avgörande, delaktigheten, återfinns i
en av Nya testamentets berättelser.
Fem bröd och två fiskar borde rationellt sett
inte räcka någonstans när det gäller att mätta
tusentals människor, lika lite som hållbara energilösningar på individ- och familjeplan borde kunna ha någon mätbar positiv inverkan på
den globala miljön. Ändå är det bara det vi bär
fram, hur otillräckligt det än kan tyckas vara,
som kan välsignas.
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NOTISER

Ekstrand: Tråkigt med
proteströster i biskopsvalet
Sixten Ekstrand samlade 265 röster i biskopsvalets andra omgång, men då motkandidaten
Bo-Göran Åstrand samlade drygt fyrtio fler,
innebär resultatet att Ekstrand förblir i sin tjänst
som direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet. När resultatet stod klart konstaterade
Sixten Ekstrand att val är val.
– Stiftet har nu valt på det här sättet. Det blev
en rätt tydlig skillnad.
Samtidigt påpekade han att ganska många valde att rösta blankt.
– Det är tråkigt att folk protesterar på det sättet, säger Sixten Ekstrand.
Har du några tankar om vad som avgjorde valet?
– Det är svårt att säga. Att det var många blanka röster säger också något om polariseringen
som finns i stiftet – som inte försvinner och som
vi måste leva med.
Han önskar den blivande biskopen lycka och
välsignelse i arbetet.
Åstrand Ekstrand blankt

Domprosteriet ....................... 45
Helsingfors ............................ 50
Mellersta Nyland ................... 33
Raseborg................................. 27
Närpes..................................... 11
Åboland .................................. 23
Åland ...................................... 43
Korsholm................................ 47
Pedersöre ............................... 30
Totalt................................. 309

29
25
25
27
13
36
17
38
55
265

1
4

5
3
3
7
20
43

Borgå nästan s
I höst flyttar Bo-Göran Åstrand,
hans fru Karin och hundarna Ebba
och Doris in i biskopsgården.
TEXT: SOFIA TORVALDS

Två svenska församlingar
i Pedersöre på förslag
Domkapitlet föreslår nu att de tre församlingarna
i Pedersöre ska bli en medan Jakobstads svenska
församling fortsätter självständigt som tidigare.
– Vi vägde in vikten av att något sker nu och
det inte rinner ut i sanden. Dessutom har vi fått
starka signaler från Pedersöre, Esse och Purmo
församlingar att de vill gå ihop utan Jakobstad,
säger biskop Björn Vikström.
Vikström ser ändå att den ekonomiska nyttan av en fusion mellan de fyra församlingarna
hade varit större. Det hade också utredningsman Bengt Klemets föreslagit.
Domkapitlets förslag går nu för utlåtande till
församlingarna. Därefter går domkapitlets förslag till kyrkostyrelsen för avgörande.
Samtidigt föreslår domkapitlet också att de tre
församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv
ska fusioneras enligt församlingarnas önskemål.
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Natten efter biskopsvalet tog biskop electus
Bo-Göran Åstrand nattåget hem till Jakobstad. Han lyckades få en sovplats och sov gott
trots dagens uppståndelse. Sov gott gjorde också
hans fru Karin Åstrand hemma i Jakobstad.
– På kvällen satt jag och vår yngsta pojke
och funderade på praktiska saker, som var vår
katt ska bo. Och sonen sa att han vill att katten stannar med honom i Jakobstad, ler hon.
Tre av Karin och Bo-Göran Åstrands barn
är utflugna, den yngsta skriver studenten om
ett år. Nu när Bo-Göran blivit vald till biskop
går parets flyttlass till Borgå. Det stora familjehuset ska avyttras och i stället ska de köpa
något mindre i Jakobstad.
Karin följer med Bo-Göran med flyttlasset
i september.
– Det är så vi tänkt hela tiden, att var vi än
hamnar så följs vi åt, säger hon.
När Bo-Göran på torsdagsmorgonen efter
valet körde hem från tåget upptogs hans tankar av praktiska frågor.
– När ska vi tömma kåken vi bor i och hur
mycket ska vi avstå från och reda upp? Allt vi

samlat på oss under åren kan vi inte ta med oss
till Borgå. De blir en riktigt bra process, att gå
igenom vad vi behöver och vad vi inte behöver.

Ebba och Doris följer med
Deras starkaste minnen från den nya hemstaden Borgå har att göra med Bo-Göran Åstrands
prästvigning.
– Det var år 1991, och då hade vårt äldsta barn
just blivit fött. Det var vår gemensamma upplevelse, vi åkte dit och hade en fin dag. Nu och då
har vi besökt Borgå och traskat längs ån och i
centrum – och vi tycker ju att staden påminner
rätt mycket om Jakobstad. En småstad i Svenskfinland, med varm och bra atmosfär, säger han.
Också Karin tycker att Borgå och Jakobstad
har mycket gemensamt.
– De är rätt lika, båda finns vid havet och är
inte jättestora städer. Jag tänker också på våra
hundar, de kommer att få fina promenadstråk.
Ni har två hundar, men i offentligheten
har du Bo-Göran mest talat om Ebba. Varför bara om henne?
– Ebba är den äldre, hon har följt oss ända sedan 2006. Hon är duktig på att läsa av oss. Doris, vår chokladfärgade labrador, har vi haft i
1,5 år. Hon går parallellt med Ebba just nu, och
hur länge Ebba är med vet vi inte. De har väldigt olika temperament. Ebba är mer reflekterande. Hon är svart i pälsen, med ett vitt mär-
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LEDARE
JOHAN
SANDBERG

Proteströsterna
kan ha avgjort

som Jakobstad
ke under hakan som vuxit fram med åren – en
passande hund för en präst!
Karin, kommer du att ge upp ditt yrke som
diakonissa för att bli biskopsfru?
– Den frågan har jag redan fått flera gånger idag,
när jag satt på diakonimottagning. Jag tycker
jättemycket som mitt arbete som diakoniarbetare, innerst inne kommer jag alltid att vara
det. Sedan får det ju visa sig om mitt blivande
arbete blir inom diakonin eller någon annanstans. Jag har också jobbat inom församlingen
bland personer med kognitiva funktionshinder och tyckt mycket om det arbetet.
Hur ser ni på biskopsmakans roll? Förväntas man bidra och ställa upp, och är det rätt
att man förväntas göra det?
– Vi kör med ett jämställt förhållande, så jag tror
att det är bra att båda har sina jobb och nätverk.
Det finns en förväntan att biskopsgården ska
vara öppen och att vi ska ordna mottagningar. Det kommer vi att göra. Men om det är jag
som ensam ska sköta allt bli det nog ganska fattigt, för jag har inte sinne för sådant. Men jag
säger inte till Karin att fixa du fram dukningen och tänk på blommorna, en sådan rollför-

»Var vi än hamnar följs
vi åt.«
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delning vill jag inte ha. Vi får hjälpas åt för att
få ihop det, säger Bo-Göran. Karin håller med.
– Så ser jag det också. Som diakoniarbetare
är jag van att röra mig i olika sammanhang,
så rollen känns inte övermäktig på något vis.
Bägge två känner ett visst vemod vid tanken på att lämna Jakobstad och det liv de byggt
upp där, men de ser också fram emot att som
54-åringar bryta upp och testa något nytt.
Karin, du känner Bo-Göran bäst. Hur tror
du att han kommer att klara av biskopsuppdraget?
– Jag tror att han kommer att klara det riktigt
bra. Jag har sagt till honom att jag tror att han
blir en predikande biskop. På ett positivt sätt,
skrattar hon.
– Jag väver gärna in livet tron och bönen i ett
sammanhang, tillsammans. Jag kan inte tänka
mig att ha livet i ett fack och andlighet och tro
i ett annat, säger Bo-Göran Åstrand.
– Det ger mig en trygghetskänsla och en ganska låg tröskel att prata med människor utan att
bli förkunnande. Och vad gäller predikande …
Jag har lärt mig hemifrån att om man ska gå
framåt gäller det att förankra det hos alla. Den
tiden är förbi när en biskop eller en kyrkoherde
kan säga ”nu gör vi bara så här”. Det är ganska
få som tror på det och de tror de inte på därhemma heller. Beslut ska förankras och kommuniceras.

SOM VÄNTAT blev det en spännande andra
omgång i biskopsvalet mellan Bo-Göran Åstrand
och Sixten Ekstrand. Trots en god slutspurt
lyckades Ekstrand inte ta in på försprånget
som Åstrand hade efter den första omgången.
Resultatet var sist och slutligen ganska klart.
Man kan fråga sig vad som avgjorde valet.
Den proteströrelse som Harry S Backström
och hans stödtrupper aviserat resulterade i
43 blankröster. Nästan hälften av dem gavs i
Pedersöre prosteri som också hade det största
antalet elektorer.
Hade Ekstrand lyckats få samtliga elektorer som röstat på Backström i den första omgången bakom sig hade resultatet sett helt annorlunda ut. Då hade Ekstrand fått 308 röster
och Åstrand 309.
Hade då dessutom några av de 87 elektorer
som lagt sig på sofflocket i den andra omgången bemödat sig om att rösta kunde Sixten Ekstrand ha varit biskop electus.
Det här är ju naturligtvis ren och skär spekulation. Om Ekstrand hade profilerat sig som
Backströms elektorer önskat, genom att ta en
tydligare personlig ställning i äktenskapsfrågan, hade han troligen förlorat några av de röster som han fick av Lisa Enckells elektorer.

»Finns viljan att greppa
hans utsträckta hand?«
ATT VALDELTAGANDET i den andra omgången sjönk med fem procentenheter, från
92,6 procent till 87,64 procent, är en smärre
skandal. Är man en av de 704 privilegierade
som har rösträtt ska man ta vara på den, i synnerhet som lekmannaelektor.
En blankröst signalerar trots allt ett missnöje
mot uppställda kandidater. Att låta bli att rösta signalerar något helt annat.
I första omgången kan det låga valdeltagandet förklaras med att pensionerade präster lät
bli att rösta. Att antalet kraftlösa elektorer i
stiftet ökat med 35 på tre veckor är inte troligt.
EN AV DE främsta utmaningar biskop electus
har nu är att skapa förtroende bland dem som
inte röstade. Redan nu spekulerar tidningskolleger att valet av Åstrand kommer att öka klyftorna inom stiftet.
På presskonferensen i Borgå domkyrka efter att valresultatet var klart visade Åstrand en
klar vilja att inleda samtal med gruppen. Men
finns viljan att greppa hans utsträckta hand?
Det återstår att se.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.
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ALLT DET SOM
MORMOR LAGADE

Marthas kokbok fyller 90 år och firar med uppfräschat utseende. Vi gratulerar Svenskfinlands klassikerkokbok med att tillreda kvarkpirog och pocherade ägg.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: MALIN AHO

R

ör smör och socker smidigt. Sikta vetemjölet. Måste
man? Jag ignorerar det. (Vad
skulle Runa säga?) Arbeta
ihop … får man vispa då, eller
måste man röra? Och sen ska
man vispa igen , först grädde, och sedan äggvitor. Vispa, vispa, vispa, diska, diska, diska.
Jag står i Marthaförbundets kök på Busholmen och tillreder en kvarkpirog. Jag är inte van
att tillreda piroger, men Marthas kokbok finns
till för människor som jag: Marior som försöker bli mer Marthalika.
En timme senare lyfter jag ut den ur ugnen,
läckert citrondoftande, beklädd med spröda
mandelflarn.
– Hm. Gott! säger vi förvånat.
– Härlig citronsmak. Och jag känner av vaniljen också, säger Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare vid Marthaförbundet.
Eriksson har själv gått Högvalla seminari-
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um, där man i tiden utbildade hushållslärare.
Seminariets mest legendariska rektor hette Runa Melander, och det är hon som är kvinnan
bakom Marthas kokbok. Hemhushållningens
grunder och en samling recept för matlagning,
bakning, konservering m.m. utkom år 1929, och
döptes snabbt i folkmun till Marthas kokbok.
90-årsjubileet till ära utkommer kokboken efter påsk i nytt utseende – men inlagan är densamma. När boken utkom år 1929 var tanken
att den skulle lämpa sig för specifikt finlandssvenska förhållanden. Den innehåller i regel
lättlagade recept för billiga maträtter. Om man
uppmanas strö någonting på maten är det sällan något mer exotiskt än persilja.
– För oss som lever på 2000-talet och är vana
med exotiska kryddor, örter och inspiration från
andra kök kan den verka lite enkel, säger Karin Lindroos, informatör vid Marthaförbundet.
Men hon och Eriksson tipsar om att det är
hur lätt som helst att piffa upp de klassiska re-

Kvarkpirog
75 g smör
1 ägg
3/4 dl socker
2 1/2 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver

Fyllning:
75 g smör
2 msk socker
2 ägg
300 g kvark
1/2 dl grädde
3/4 dl russin
rivet skal av en citron
1-2 tsk vaniljsocker
flagad mandel

Rör smör och socker smidigt, tillsätt ägget och sikta i vetemjölet blandat med bakpulvret. Bred ut smeten i en smord pajform.
Arbeta ihop smör, socker och äggulor. Blanda i kvarken och den
vispade grädden. Smaksätt fyllningen och blanda ned de vispade äggvitorna i smeten. Bred ut den över pajen och strö över
flagad mandel. Grädda pajen i 200 grader cirka 30 minuter.

Förlorade ägg (Pocherade ägg)
Koka upp vatten i låg kastrull eller stekpanna. Sätt till några
droppar ättika och lite salt. Slå upp ägget i en kaffekopp och låt
det försiktigt glida ner i vattnet. Tag upp ägget med hålslev eller
lämpligt redskap när det sjudit ett par minuter. – Får inte stelna
för hårt, nätt och jämnt stanna. Att förlora ägg (pochera) kräver
vana men lyckas bättre om äggen inte är mer än någon vecka
gamla. Vitan täcker då bättre gulan. Ättikan och saltet bidrar till
att vitan lättare stannar.
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KUNGÖRELSE
Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 24 april 2019 kl. 18.00 i
Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2.
Ärenden
1. Höjning av anslaget för den grundliga förbättringen
av Alberga kyrkas byggnadsfysikaliska konstruktioner
Esbo 9.4.2019
Heikki Sorvari
Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Resa till Oberammergau påskspel 10-14.8.2020.
Begränsat antal platser. Pris från 1450€.
Kairo, Alexandria samt kryssning på Nilen
9-23.11.2019 Pris från 1990€ med helpension, flyg,
hotell, kryssningsbåt, allt program
Välsignad påsk!
Boka plats www.kingtours.se, beställ broschyr
info@kingtours.fi. eller 0400 438854

Överraskningarnas
ö i Norge

- med Stavanger och Jaeren
16-23.7 och 1-8.9.2019

Sydligaste Kroatien

- med Montenegro och
Bosnien-Hercegovina
23-30.9 och 30.9-7.10.2019
cepten med örter och kryddor vi använder idag.

Att pochera kräver träning
Utmaning nummer två: förlorade ägg. Jag har
aldrig pocherat ägg i mitt liv, men lyckligtvis är
Elisabeth Eriksson pocheringsveteran. Vi värmer upp vatten i en låg kastrull, skvätter i lite ättika och strör i salt. Sedan gäller det att få
till en virvel i kokvattnet – och den här detaljen har Runa Melander inte med i sitt recept.
– Vattnet ska sjuda, inte koka, säger Eriksson och justerar kokplattan.
När temperaturen är precis rätt och Elisabeth
Eriksson har fått till en fin virvel med hålsleven häller jag i ägget. Det blir perfekt – äggvitan lägger sig som ett tunt tygstycke över gulan.
När jag försöker mig på samma konst en
stund senare blir det inte bra. Min virvel blir
inte rätt, eller också är temperaturen för låg.
Gulan simmar före och vitan följer efter som
en fladdrande mantel.
– Det kräver övning att pochera ägg, tröstar Eriksson.
Och lyckligtvis kan man täcka över det mesta med lite rosmarin och timjan.

Finlandssvenskt matskick
Den version av Marthas kokbok som nu utkommer i nyutgåva är inte precis densamma
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som den första från år 1929 – den har fräschats
upp lite på vägen. Den största bearbetningen
skedde år 1965. I boken lär Runa Melander ut
de simplaste sysslor – som att koka ägg. Hon
uppmanar också var och en att arbeta i köket
utan jäkt och oro, att låta klockan bli en god
vän som hjälper till med dagsrytmen.
I Marthas kokbok ger Runa Melander tips
om allt från dukning till bordsskick (”Sträck
er aldrig framför en gäst”, ”Gör allt stilla, tyst
och påpassligt”). Melander föddes i Tottarp söder om Lund och fick sin egen utbildning vid
Fackskolan i huslig ekonomi i Uppsala. Från
sin mor Ebba Wijkanders sida hade Melander rötter till Finland – hennes mormor var
grevinnan Fredrika Wilhelmina Creutz från
Malmgård i Pernå.
För att kokboken skulle passa Svenskfinland som hand i handske hörde Melander sig
för bland sina elever om matskicket i Svenskfinland. I de nyare upplagorna dök fler inhemska
recept upp, till exempel bärgröt, snålsoppa, sockrade tranbär, tjinuski och mjölksås med fläsk.
Sugen på hemlagad leverpastej? Känner du
för mockabitar, så som de var i din barndom?
Blodplättar? Memma? Deg till pepparkakshus? Maränger?
Allt det där som mormor brukade laga har
Runa Melander recept på.

Beställ vår nya resebroschyr
med trettiotalet resor

Info & bokning: 0443 13 14 15
info@lindelltravel.fi
www.lindelltravel.fi

RUNDRESOR PÅ SVENSKA

23–30.9. 1445 €

Balkans pärlor
Ostrog kloster och Skadarsjön i Montenegro. Båt
uflykt i Kroatien. Guidning i Sarajevo. Kom med!

• Makarska Rivieran, Kroatien 15–22.9 | 1165 €

Lugn och ro. Samma hotell hela veckan
20–26.9 | 1380
Härlig kustklimat, otrolig bergsnatur!
BUSSRESOR
• Åland med skärgårdsfärjorna
2–4.6 | 495
• Värmlands skatter
3-7.7 | 695
• Viborg med Saima Kanal
5–8.8 | 695
• Norges Pärlor
11–18.8 | 1250

• Ligurien, Italienska rivieran

RESOR
MATKAT

€

€
€
€
€

www.ingsva.fi
020 743 4520
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TRONS FÖRSVAR
”När unga i dag identifierar sig som kristna i mindre utsträckning än tidigare generationer uppstår oundvikligen
frågan: När det finns andra alternativ, varför vara kristen?
Där blir apologetik viktigt – också för en helt vanlig medlem i kyrkan.” Det säger Miikka Niiranen.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

Försvara
tron – för
barnens
skull

A

pologetik. Ordet låter som
rena grekiskan – vilket det
också är. Apologia betyder
ett försvarstal som hålls inför rätten och används så av
såväl filosofen Sokrates som
Paulus i Nya testamentet.
– Från början handlade det om att försvara
sig mot beskyllningar. Inom kristen tro kan
det ha en bredare betydelse. Som Petrus skriver till församlingarna: Var ständigt beredda
att svara var och en som ber er förklara det
hopp ni har, säger Miikka Niiranen.
I den bredare betydelsen handlar apologetik
om att redogöra för varför man tror som kristendomen lär och inte någon annan världsåskådning.
Miikka Niiranen är diplomingenjör och doktorerar vid Aalto-universitet om kopplingarna mellan filosofi, teologi och naturvetenskap
hos fysikern James Clerk Maxwell. Han är också koordinator för Veritas Forum Finland och
har tidigare bland annat jobbat som chefre-
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daktör för webbtidningen Areiopagi.
Var föddes ditt intresse för apologetik?
– I mitt lågstadium fanns ännu kvarlevor
av kristen enhetskultur; vi bad bordsbön och
sjöng säkert psalmer ibland och hade kristna
morgonsamlingar. Man antog att alla i klassen var medlemmar i kyrkan. Högstadiet var
en helt annan verklighet.
Miikka Niiranen växte upp i Hyvinge som
son till en präst. Tron var närvarande från början. Han var också typen som tyckte om att
läsa, och samlade den vägen kunskap om religion.
Precis vad som var annorlunda i högstadiet
har han svårt identifiera. Att skriva ut sig ur
kyrkan var ännu inget vanligt fenomen och
där fanns inte speciellt många invandrare med
annan religion.
– Men atmosfären förändrades. Det var på
något sätt inte passande att diskutera något
som rörde tro utanför religionstimmarna. Om
du var för intresserad av tro eller stack ut ur

”När jag nu
varit kristen
hela mitt
liv behövde
jag också
ta reda på:
Är det här
verkligen
sant?” tänkte Miikka
Niiranen.

gruppen riskerade du att sjunka i hierarkin.
Det här motiverade honom att ta reda på mera. I gymnasiet började han läsa böcker om tro
och teologi, med pappas bibliotek till hjälp.
– När jag nu varit kristen hela mitt liv behövde jag också ta reda på: Är det här verkligen sant?

Svara på barnens frågor
När han själv fick barn väcktes ett bredare intresse för vad en kristen uppfostran är.
– Apologetik är viktigt för varje kristen, speciellt för unga och barn.
Det är i de yngre generationerna som den
växande mångfalden i åskådningar syns bäst,

»Inom väckelsekristna och frikyrkliga kretsar har det funnits
riktningar där man inte uppskattat förnuftet speciellt mycket.«
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när allt färre finländare är medlemmar i kyrkan och allt färre låter döpa sina barn. Samtidigt har barn lättare att närma sig frågor om
tro.
– Barn är ohämmade, de talar om de här sakerna utan de reservationer som vi vuxna har.
Om apologetik är viktigt för barn och unga,
vilka praktiska följder behöver det ha för
föräldrar, för församlingen?
– Det första steget är att frimodigt lära barn
vad kristen tro är. Att leva ett kristet liv, bekanta sig med Bibeln och med Gud som skapat oss. Om man ser på apologetik som att försvara tron handlar det om att svara på barnens
frågor och påståenden.
En dag kom ett av hans barn hem och frågade: Finns Gud faktiskt på riktigt? Kompisarna hade talat om det i förskolan.
Miikka Niiranen förklarade en enkel version av ett apologetiskt argument som kallas
det kosmologiska gudsbeviset. Det bygger på
ett logisk resonemang: Allting som börjar ex-
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Case: Påsken
Påsken och Jesus uppståndelse är en knäckfråga för den kristna tron. Miikka Niiranen listar tre
historiska fakta som såväl skeptiker som kristna
forskare på Nya testamentet ofta är ense om:
1. Den tomma graven. NT:s tidiga, och av varandra
oberoende, texter vittnar om att Jesus grav var tom, enligt såväl hans lärjungar som hans motståndare.
2. Många av Jesus följare upplevde möten med den uppståndne Jesus.
3. Lärjungarnas förändrade tro och hur de agerade. Inom judendomen förväntade man sig att alla skulle uppstå vid tidernas slut. Men en Messias som avrättades på ett skamligt vis
och uppstod mitt i historien var en övertygelse unik för lärjungarna. Med plötsligt ingjutet mod predikade de om den här
övertygelsen, med fara för sina liv.
– De har erbjudits många naturalistiska förklaringar för de här
punkterna, men de är inte övertygande. Den bästa förklaringen
är enligt mig att Gud uppväckte Jesus från de döda.

istera har en orsak för sin existens. Universum
började existera. Alltså har universum en orsak för sin existens.
Barnet förstod grundidén i argumentet och
berättade det för sin kompis, som konstaterade: Nå, då tror jag också på Gud.
– Det visar hur naturligt det är för barn att
prata om de här sakerna, säger Niiranen.
Flera religionsfilosofer menar att människor
har en intuitiv känsla för att det finns en gud
som har skapat världen och moraliska lagar.
Niiranen berättar att kognitiv religionsvetenskap visat att barn, oberoende av övertygelse,
ofta tänker just så här.
Apologetik kan också vara att berätta om
skillnader mellan religioner. Det fungerar bra
om barnen kommer i kontakt med andra religioner, till exempel muslimska klasskompisar.
– Man kan samtidigt lära barn om kristen
tro och förklara varför vi är kristna; varför tror

Forts. på följande sida.
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PÅSK
Barn brukar ge ärliga svar. Och ställa
ärliga frågor. Vi lät några barn ställa
frågor om påsken och bad några teologiskt kunniga personer om svar.

vi inte så där utan så här.

Kunskap för inte bort från Gud
Ett sunt församlingsliv och god teologi är viktiga. När religionskritiska nyateistiska strömningar nådde Finland märkte Miikka Niiranen
att det var förvånansvärt många i hans bekantskapskrets som helt gav upp sin kristna tro.
– Jag kan förstås inte svara för just de här
människorna, men allmänt kunde jag säga
att det inom väckelsekristna och frikyrkliga
kretsar funnits riktningar där man inte uppskattat förnuftet speciellt mycket. När det då
kommer en nyateistisk professor med sina argument, fastän de i verkligheten inte är speciellt bra, så framförs de på ett sätt som är övertygande för människor som aldrig närmat sig
tron med förnuftet. De har inga vapen mot sådan argumentation.
Speciellt om det i bakgrunden funnits upplevelser av andligt våld, tror Niiranen att det
kan locka människor att söka efter orsaker till
att kristendomen inte är sann. Det är svårt att
skilja på förnuft och känslor.
Vad är apologetik inte?
– Jag hoppas att det inte är att man ger en
överoptimistisk bild av den kristna kyrkans
historia, eller att man gör en halmgubbe av
andra åskådningar eller deras representanter. Om Jesus är vägen, sanningen och livet
måste den sanningen även innefatta sanningen om allt som lever på den här jorden, säger
Miikka Niiranen.
Jag erkänner för honom att jag har vissa
fördomar om hur apologetik
kan se ut; att människor sitter och debatterar förbi varandra och lägger argument i
motståndarens mun.
Niiranen medger att det
finns dålig apologetik. I USA
är diskussionen mellan kristna och ateister politiserad;
den andra sidan uppmålas i
fiendebilder och stereotyper.
– Där är det lätt hänt att
man förenklar det motståndaren tror. Det är viktigt att man tänker noggrant och medger när man har fel.
Han poängterar att det finns många argument även inom en åskådning. Det handlar
om förnuftiga människor som representerar
olika ståndpunkter.
– Apologetik är alltid jämförelse och argumentation. Till apologetikens självförståelse
hör att det finns andra åskådningar och alternativ. Argumentationen handlar om varför kristendomen och Jesus är unik, och att
det utesluter andra vägar till frälsning.

Kan alla dimensioner av kristen tro försvaras med rationella argument?
– Om någon punkt i den kristna tron skulle vara i uppenbar konflikt med förnuftet vore det märkligt. Gud har skapat vårt intellekt
och satt oss att bruka och vårda jorden – en befallning som traditionellt setts omfatta vetenskapliga strävanden. Å andra sidan kan man
se det som Luther: att vårt förnuft är så fördärvat att det finns saker vi inte kan greppa.
Som lutheran skriver Miikka Niiranen under den tanken: allt som verkar rationellt är
inte alltid sant – och tvärtom.
Därför är frågan svår att svara ja eller nej
på. I bakgrunden finns förnuftsidealen från
1700-talet, då vissa upplysningsfilosofer ställde förnuftet mot tron. Samtidigt finns aspekter av tron som inte främst är avsedda att närma sig med intellektet, som musik och lovsång.
Om någon frågar dig varför du är kristen,
hur svarar du?
– Det beror ju på vem som frågar. En typisk frågeställare kan vara en vanlig finländare, kanske någon som inte själv har en tro.
Om någon frågar: Varför Jesus? Då svarar jag
för att Jesus är sann, kristendomen är sann.
Sanningsfrågan är viktig för mig. Någon gång
har jag till och med karikerat sagt ”sak samma om Gud är ond, om han finns måste vi tro
på honom”.
Miikka Niiranen tycker det är beklagligt att
det finns kristna som inte vågar diskutera med
icke-troende och möta deras frågor.
– Jag skulle vilja
uppmuntra dem att
lita på Gud, han klarar av våra frågor. Förstås är det också väldigt mänskligt att
känna sig osäker inför
att svara på icke-kristnas frågor.
Det finns ett ordspråk tillskrivet Francis Bacon som säger
att lite filosofi väcker
tvivel, men när man fördjupar sig skingras
tvivlen. Niiranen säger att tanken får stöd i
psykologin. I något skede i människans utveckling öppnar sig dörren för att det finns andra möjligheter och sätt att tro. Det kan kännas skrämmande.
– Då är det bara att ta tjuren vid hornen och
ta reda på vad som stämmer. Jag har åtminstone upplevt att ordspråket stämmer. Om Gud
nu är all sannings källa skulle det vara märkligt om mer kunskap förde oss längre bort från
honom.

»Om någon punkt
i den kristna tron
skulle vara i uppenbar konflikt
med förnuftet vore det märkligt.«
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Är påskharen kristen?
Emilia, 11 år
I BIBELNS BERÄTTELSER om påskens händelser finns
inte påskharen med. Påskharen är en gammal sagofigur
som har hört ihop med påskfirandet i synnerhet i Tyskland. Man har lekt att påskharen gömt chokladägg i hemmet eller i trädgården. På påskmorgonen har barnen fått
söka äggen.
Genom att gömma och söka påskägg kan vi också förstå den kristna påskens händelser lite bättre. Ägget är en
mycket gammal symbol för uppståndelsen, att någon som
är död börjar leva igen. Ett fågelägg ser dött ut men ur
ägget föds ett nytt liv.
När vi söker påskäggen tidigt på påskmorgonen kan vi
komma ihåg kvinnorna som kom till Jesus grav och sökte
hans kropp. Men Jesus hade blivit levande igen!
Maria Björkgren-Vikström

»Ägget är en mycket gammal
symbol för uppståndelsen.«

Varför firade de påsk på Jesu tid?
Sara, 8 år
VISST ÄR DET LUSTIGT att Jesus firade påsk med sina
lärjungar när vi firar påsk för att Jesus dog och uppstod
då. Vad firade Jesus för påsk?
Jesus och hans vänner var alla judar – det här var ju också före någon kunde vara kristen och tro på Jesus. Judarna firade på den tiden och firar fortfarande påsk, som de
kallar Pesach, för att minnas att det judiska folket en gång
lyckades fly från fångenskap i Egypten. I Egypten hade
de tvingats jobba hårt och många dog, men så kom Mose och ledde folket ut från Egypten och till det land Gud
hade sagt att de skulle fly till – det vi idag kallar Israel eller det heliga landet.
Det var en viktig resa, för under den gav Gud de tio buden och andra lagar att leva efter åt Mose och judarna.
Men det blev också mycket problem så resan tog 40 år. Alla som har sett den tecknade filmen Prinsen av Egypten
vet hur det gick till. Om uttåget ur Egypten kan man läsa
om i Bibeln i Andra Moseboken kapitel 1-18.
Rune Lindblom
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Varför dog Jesus just på påsken?
Aron, 7 år
GUD ÄR VÄLDIGT BRA på att planera saker, och att Jesus skulle dö för
oss just på påsken hade han tänkt på länge. Gud längtar efter en värld full av
människor som känner honom och lever som Han vill. Tyvärr så gör vi inte
alltid som han vill, och vi fastnar i ett dåligt sätt att leva. Så hade det gått
för Guds folk, judarna, då de blev fångar och slavar i Egypten. Gud räddade dem ut ur Egypten och slaveriet. För att minnas det firade judarna påsk.
Men fast judarna blev fria från Egypten, så blev de inte fria inuti. De satt
fortfarande fast i ett dåligt sätt att leva.
Jesus dör på påsken för att visa att det som Gud gjorde när han befriade
judarna – det vill han göra inne i oss. Guds plan är att vi ska kunna få förlåtelse för att vi levt och gjort fel. Vi får stiga in i ett nytt liv med Gud där
vi lever som Han vill, ett sätt att leva som vi mår bra av.
Benjamin Sandell
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Hur länge hängde Jesus på korset? Vad dog han av?
Runar, 7 år
HEJ RUNAR och tack för din fråga!
Det var morgon, när det bestämdes att Jesus skulle dödas. På den tiden dödade man inte brottslingar med elektriska stolar, som man gör på en del håll i världen idag. I
stället spikade man upp den som skulle dödas på ett stort
kors, och så fick den hänga där tills den dog.
När man hänger sådär fastspikad i händerna blir det
tungt att andas, så tungt att man till slut inte får luft. Då
dör man. Det kan ta länge att dö av det, till och med flera dagar. Om Jesus berättas i Bibeln att han dog vid ”nionde timmen”. Hos oss betyder det ungefär klockan tre.
Så om Jesus blev korsfäst på morgonen och dog ungefär
klockan tre, hängde han på korset i många timmar – kanske fem, sex timmar.
Mia Anderssén-Löf

»Att Jesus skulle dö för oss just på
påsken hade Gud tänkt på länge.«
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RÖRSANERING
i 60 och 70-tals hus

Har ni gamla
kopparrör
i väggar
och golv?
Vi fixar nya rör,
synliga.
Snabbt och
förmånligt

Tfn 050-3383 481
Lillby

Jeppo
Lantgris
tfn. 050 - 313 2464

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ

LOKAL
ENERGI

Vi är ett lokalt kraftbolag
med starkt fokus på
vattenkraft.

El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)
Mer information:
020 766 1900
eller www.eekab.fi
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www.jeppobiogas.fi
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Glada vårnyheter och klassiker!
Torgny Wirén

Djupare under ytan
Djupare under ytan bygger på berättelser; vardagliga händelser,
dramatiska upplevelser, bilder ur livet med en djupare poäng.
Boken är uppbyggd som en andaktsbok med en berättelse
för varje vecka under året. Bland texterna finns såväl nyskrivna
berättelser som bearbetade texter ur tidigare utgåvor av ”Under
ytan”-böckerna.
Djupare under ytan kan användas som en personlig andaktsbok men passar också utmärkt vid andakter, i konfirmandundervisning eller som gåva till de unga ledarna!
Verbum, inb 26,50

– Fördelen med en berättelse är att den
stannar kvar. Den gör något med oss. Men
vad den gör med just dig, det vet inte jag.
Torgny Wirén

Hemland

– 100 år med psalmer och sånger
med Betaniakören och Amigo Choral
Det enda som bär, You got me singing, Aftonens sång …
Omtyckta sånger i arrangemang av Patrick Wingren.
Körerna dirigeras av Sören Lillkung och Macke Söderström.
Cd 15,00

Nya testamentet
på lätt svenska

”Skivan är en trevlig
bekantskap, både njutbar och hållbar för
många lyssningar.”

Alla har rätt till Bibeln! Här finns
hela Nya testamentet med enklare
språk och kortare meningar.
Boken är framtagen av LL-förlaget
i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Format: 165 x 225 mm.
Flexband 21,50

Fredrik Erlandsson/Kummin

OBS!
Vi har nytt
telefonnummer
040 831 5897

Efterfrågade favoriter!

Helgdagsboken

– Barnens eget kyrkoår
Monica Vikström-Jokela
Helgdagsboken slår upp fönstren
till kyrkoåret! Här hittar du böner
och berättelser om årets alla
helger.
Inb 23,80

Hej Gud,
här bor jag!

– Barnens bönbok
Monica Vikström-Jokela
Hemmets olika rum symboliserar
stunder för bön och samtal. Kluriga texter och glada bilder passar
fint för barn i olika åldrar.
Inb 19,90

Allt är nära

Monica Vikström-Jokela
& Eero Jokela
Texter om de enkla, överraskande
situationer där vi möter det heliga
i vardagen. Det finns mycket att
förundras över en helt vanlig dag!
Inb 19,90

Faddergåvan

Monica Vikström-Jokela
En bok till alla faddrar! De
livsnära berättelserna ger exempel
på vad uppgiften att vara fadder
kan innebära idag.
Inb 14,90

www.fontanamedia.fi • tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
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BETRAKTAT

SÖNDAG 21.4.2019, Påskdagen
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
har vi nått kärnan i den kristna tron och kyrkoårets höjdpunkt. Det är en kontrasternas helg. Långfredagen handlar om Jesus korsfästelse och död. Men söndagen, påskdagen, är en festdag i kyrkan. Graven är tom, Jesus har uppstått! Han har
vunnit över döden. Söndagens tema är Kristus är uppstånden.

Påskdagens
texter
CAMILLA BRUNELL

Den gången det
verkligen hände

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 6:1-3

”Varför söker ni den
levande här bland
de döda? Han är
inte här, han har
uppstått.”

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 15:1-8 (9-10) 11

Läs mera i
Luk. 24:1–12

Psalmförslag
98: 1-3, 90, 852, 102.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Luk. 24:1-12

PÅ VÅRKANTEN BÖRJAR jag alltid längta efter Stilla
veckan eftersom jag fascineras av Jesu lidandes historia.
Hur han måste gå via örtagården, måste förrådas, plågas och dö för att vi ska kunna gå fria. Jag känner korsets
tyngd alldeles konkret inom mig.
Och ändå hoppas jag varje år att slutresultatet kunde bli
ett annat. Jag skulle vilja rusa fram och rädda Jesus från
att plågas. Jag inbillar mig att jag kunde ändra historien
så att Jesus för första gången inte dör på korset. Likväl
kommer han att dö eftersom hela den kristna trons kärna finns där. På korset.
HUR TUNGT VAR Kristi kors? Jag menar på riktigt,
mätt i kilon. Hade vi orkat bära det? Hade vi som mammor stått ut med att se vår son plågas och dö?
Hur vassa var törnekronans taggar i verkligheten? Hur
långt stack de sylvassa in i huvudet? Jag menar på riktigt,
mätt i centimeter. Ja, den gången då det verkligen hände.

»Hur tungt var Kristi kors?
Jag menar på riktigt, mätt i
kilon. Hade vi orkat bära det?«
Efter långfredagens tyngd får vi vända våra blickar mot
uppståndelsen och den glädje som spricker ut i blom då vi
inser att graven är tom. Jesus har uppstått. Han finns inte längre där. Sannerligen! Han är uppstånden och kvinnorna som gör denna upptäckt rusar ivrigt iväg för att berätta vad som skett.
LÅT OSS ALLA gå med Jesus under Stilla veckan och sedan, då vi upptäckt att graven är tom, rusa iväg för att
berätta det glada budskapet för alla där ute.
Korset behövs varje år. Som en påminnelse om att Jesu
död ger oss liv. Vilken kärleksgärning! Och ingen kan tro
sig kunna ändra på veckans händelser. Tack och lov.

Camilla Brunell är t.f. kyrkoherde i Replots församling. I dag tänker hon på alla kristna som måste hemlighålla sin tro av säkerhetsskäl. Hennes tips:
Lyssna efter Guds röst i vardagen.
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Gud, ge mig mod att
möta dig varje dag.
Bönen är skriven av Camilla Brunell.
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter

SÖNDAG 28.4.2019, Första söndagen efter påsk

Nästa vecka
får vi höra om människor som träffade den uppståndne Jesus. På måndag, Annandag påsk, berättas om hur Jesus visade sig för lärjungarna och övertygade dem om att
han blivit uppväckt från döden. Söndagen handlar också om dopet, den som är döpt
har till uppgift att berätta om påskens glada budskap. Temat för den första söndagen
efter påsk är Uppståndelsens vittnen.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 43:10-12
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 5:4-12
EVANGELIUM
Joh. 20:19-31

”Då kom Jesus och
stod mitt ibland dem
och sade till dem:
”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem
sina händer och sin
sida.”
Läs mera i
Joh. 20:19–31.

Psalmförslag
536, 101, 821, 227.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

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

PROGRAMMET
under tiden 18.4–2.5

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

Dödsmässa med två körer
Kammarkörerna Psallite och Bel
Canto framför Johannes Brahms
”Ein Deutsches Requiem” på långfredagen och påskafton.
Korsholms kyrka långfredag 19 april kl. 19
Kronoby kyrka lördag 20 april kl. 19.
Kammarkörerna Bel Canto (Jakobstad) och
Psallite (Korsholm), Korsholms kammarorkester.
Dirigent, Dan Lönnqvist. Solister Susanne Westerlund, sopran och Robin Turunen, baryton.

ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
To 18.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa i
Pargas kyrka, Backström, Lidén, Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
Fr 19.4 kl. 10: Långfredagens gudstjänst
i Pargas kyrka, Backström, Lehtonen.
Kyrkokören medverkar.
Sö 21.4 kl. 10: Påskdagens festhögmässa i Pargas kyrka, Lidén, Lehtonen.
Kyrkokören medverkar.
Må 22.4 kl. 14: Högmässa med konfirmation i Pargas kyrka, Nuotio-Niemi,
Lehtonen.
On 24.4 kl. 18: S:t Göransdagens
scoutgudstjänst i Pargas kyrka, Lidén,
Lehtonen.
Sö 28.4 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Backström, Taulio.
– kl. 18: Söndagsskola för vuxna i Pargas församlingshem. Terminens sista!
Nagu kapellförsamling:
To 18.4 kl. 18: Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Eeva Granström.
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Fr 19.4 kl. 11: Långfredagens gudstjänst
i Nagu kyrka, Granström, Ollila.
Sö 21.4 kl. 11: Påskdagens högmässa i
Nagu kyrka, Granström, Taulio.
– kl. 13: Suomenkielinen messu Nauvon
kirkossa, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
To 18.4 kl. 19: Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst i Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Fr 19.4 kl. 11: Fyra stationer – långfredagens stationsvandring i Korpo kyrka.
Sö 21.4 kl. 11: Påskdagens familjeguds-

tjänst i Korpo kyrka.
Må 22.4 kl. 15: Tvåspråkig påskgudstjänst i Norrskata kyrka, Killström,
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 18.4 kl. 18: Skärtorsdagens mässa i
Houtskär kyrka, Lagerroos.
Fr 19.4 kl. 15: Långfredagens andakt vid
Jesu dödsstund i Houtskär kyrka, Lagerroos, Granlund.
Sö 21.4 kl. 11: Påskdagens festmässa i
Houtskär kyrka, Lagerroos, Helin. Kyrkkaffe.

Må 22.4 kl. 11: Pääsiäisajan messu
Houtskarin kirkossa, Killström, Granlund.
Sö 28.4 kl. 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Lagerroos.
Iniö kapellförsamling:
To 18.4 kl. 19: Skärtorsdagens nattvard i
Iniö kyrka, Meriluoto.
Fr 19.4 kl. 15: Långfredagens andakt vid
Jesu dödsstund i Iniö kyrka, Meriluoto.
Sö 21.4 kl. 13: Påskdagens tvåspråkiga
högmässa i Iniö kyrka, Meriluoto.

VÄSTÅBOLAND

Skärtorsdagsmässa
i fem kyrkor
Skärtorsdagen firar vi till minne av att Jesus gav oss
nattvarden. På torsdag 18.4 firas mässa:
kl. 19.00 i Pargas kyrka
kl. 18.00 i Nagu kyrka
kl. 19.00 i Korpo kyrka
kl. 18.00 i Houtskärs kyrka
kl. 19.00 i Iniö kyrka
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Må 22.4 kl. 13: Påsk annandags gudstjänst med nattvard i Iniö Aftonro,
Meriluoto.
Lö 27.4 kl. 13.30: Veterandagen, uppvaktning vid hjältegraven och andakt på
Aftonro, Meriluoto.
Sö 28.4 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Meriluoto.

ÅBO

to 18.4:
– kl 14: Mässa, Aurelia. Grahn, Danielsson. Anpassad även för rörelsehindrade
– kl 17: Skärtorsdagsmässa, Domkyrkan. Grahn (pred), Bäck (lit), Åbo
Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Danielsson) medverkar
fre 19.4:
– kl 12: Gudstjänst a cappella, Martinskyrkan. Grahn, ÅSFs sånggrupp (dir.
Marjo Danielsson) medverkar
– kl 15: Andakt vid Jesu dödsstund,
Skarpskyttekapellet. Grahn, Danielsson
sö 21.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Bäck, Helena Slama (flöjt), Ulrika Buss
(trumpet), ÅSFs sånggrupp (dir. Marjo
Danielsson) medverkar. Barnhörna.
Kyrkkaffe
må 22.4 kl 12: Högmässa, Skarpskyttekapellet. Grahn, Danielsson. Kyrkkaffe
ti 23.4:
– kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia
– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
on 24.4:
– kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
– kl 12: Frukostklubben, Restaurang
Bassi (Västra Strandg. 9). Nalle Öhman
”St Olavsvandringen genom skärgården”
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. ”Minnesträning”
– kl 13.30–15.30: Barnhålan, Aurelia
– kl 18: Bönegruppen, Aurelia
to 25.4 kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
fr 26.4 kl 9: Te och tröst, kaffe och
kamratskap. Morgonkaffe i diakonins
väntrum, Aurelia
lö 27.4 kl 16: ÅSFs barnkörs välgörenhetskonsert ”Vardagshjältar” (dir. Sofia
Liljeström), Aurelia. Fritt inträde, programblad 10€/st till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar
sö 28.4 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Johan Brandt T Grevnäs (pred), Bäck
(lit), Lempa. Hjälpisar och Åbo Damkör
(dir. Larissa Krook) medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe
må 29.4 kl 14: Missionskretsen, Aurelia
on 1.5 kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Vi
firar Valborg tillsammans
to 2.5:
– kl 9.30–12: Familjecafé, Aurelia
– kl 18: Unga vuxna, Aurelia. Promenad
och picknick

ÅLANDS
PROSTERI
HAMMARLAND

To 18.4 kl. 18: Skärtorsdagens veckomässa, Markus Kallatsa, Carl-Micael
Dan
Fr 19.4 kl. 12: Långfredagens gudstjänst, Markus Kallatsa, Carl-Micael
Dan
Sö 21.4 kl. 13: Konfirmationshögmässa,
Mårten Andersson, Markus Kallatsa,
Carl-Micael Dan
Må 22.4 kl. 13: Veckomässa på Hammargården, Markus Kallatsa, Carl-Micael Dan
Ti 23.4 kl. 10: Klapp & klang i Catharinagården
Sö 28.4 kl. 12: Gudstjänst, Markus
Kallatsa, Carl-Micael Dan
Må 29.4 kl. 12.30: Syföreningen i Catharinagården
Ti 30.4 kl. 10: Klapp & klapp i Catharinagården

JOMALA

Fr 19.04 kl.11.00: Passionsandakt R
Syrén, F Erlandsson, A Karlsson
Lö 20.04.kl.23.00: Påsknattsmässa S
Äng, E-H Hansen, J Boholm-Saarinen,
Marcus Gustafsson, trumpet
Sö 21.04 kl.11.00: Påskdagsmässa
R Syrén, E-H Hansen, A Karlsson, J
Boholm-Saarinen, Barnkörerna, Kyrkokören
Må 22.04 kl.13.00: Radiogudstjänst i
Önningeby S Äng, E-H Hansen, F Erlandsson, Laudamus, fiolgrupp
To 25.04 kl.11.30: Sopplunch, Café Allé
Sö 28.04 kl.11.00: Högmässa S Äng,
E-H Hansen, A Karlsson.
Sö 28.04 kl.11.00: Konsert i St.Olofs
kyrka, Flera röster och Alandia Big Band
To 02.05 kl.12.00: Herrlunch i Olofsgården, R Syrén

MARIEHAMN

TO 18.04 kl. 18.00: Finskspråkig mässa
i S:t Mårtens kyrka,Suomikuoro.
TO 18.04 kl. 19.00: Mässa med altarets
avklädande i S:t Görans kyrka, Sara
Karlsson - flöjt.
FR 19.04 kl. 11.00: Gudstjänst i S:t Görans kyrka, Lydia Eriksson - cello.
FR 19.04 kl. 18.00: Konsert i S:t Görans
kyrka,Pergolesis Stabat Mater. Solister:
Jenny Carlstedt - alt, Therese Karlsson
- sopran, damkören Magnificat. Orkester: Zaida Ponthin - violin, Andreas
Nyberg - violin, Stephan Kemetter - viola, Lydia Eriksson - cello, Florian Haug
- kontrabas, Judit Deaki - cembalo.
Dirigent: Guy Karlsson.

ÅBO

”Vardagshjältar” med barnkören
Konsert med ÅSF:s barnkör lördagen 27.4 kl. 16 i Aurelia. Vad betyder
det att vara en hjälte? Åbo Svenska Församlings Barnkör funderar och
sjunger om just detta under sin välgörenhetskonsert ”Vardagshjältar”.
Musikstilarna varierar, allt från pop, rock, gospel till lovsång och afrikanska rytmer.
Fritt inträde, programblad 10€/st, bakverk till salu och alla intäckter till
förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Dirigent Sofia Liljeström.

LÖ 20.04 kl. 23.00: Påsknattsmässa i
S:t Görans kyrka, Force Machaut, sångare från Bel Canto. Servering i församlingshemmet.
SÖ 21.04 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka, Andreas Karlsson, Freda’kören, S:t Mårtenskören, Marcus
Gustavsson – trumpet. Kyrkkaffe.
Må 22.04 kl. 11.00: Familjemässa på
Margaretagården.
MÅ 22.04 kl. ca 11.30: Familjefest med
servering direkt efter familjemässan.
MÅ 22.04 kl. 16.00: Finskspråkig mässa
i S:t Görans kyrka, Suomikuoro.
TO 25.04 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 25.04 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
LÖ 27.04 kl. 18.00: Käsikello orkesteri
Kide (Handklocksorkester).
SÖ 28.04 kl. 11.00: Gospelmässa i
S:t Görans kyrka, Gospelkören Good
News.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018.19500.

SUND-VÅRDÖ

Skärtorsdag 18.4 kl. 18.00: Kvällsmässa
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, JohnAdam Sjölund.
Kl. 20.00: Kvällsmässa i Sunds kyrka.
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Långfredag 19.4 kl. 11.00: Gudstjänst
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, JohnAdam Sjölund.
Påskdagen 21.4 kl. 11.00: Högmässa
i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, JohnAdam Sjölund.
Kl. 14.00: Högmässa i Sunds kyrka.
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund,
Johannes Döparen vokalensemble,
Kati Juntunen. Ekumeniskt kyrkkaffe
(knytkalas) i församlingshemmet efter
högmässan.
Annandag påsk 22.4 kl. 13.00: Nattvard
på Tallgården, Sund. Sirkka Liisa Enqvist, Marina Sapronova.
Kl. 15.00: Nattvard på Strömsgården,
Vårdö. Sirkka Liisa Enqvist, Marina Sapronova.

MARIEHAMN

Långfredagskonsert
i S:t Görans kyrka
Fredagen den 19 april kl. 18.00
bjuds på konsert i S:t Görans
kyrka, Pergolesis Stabat Mater.
Solister: Jenny Carlstedt - alt,
Therese Karlsson - sopran, damkören Magnificat. Orkester: Zaida
Ponthin - violin, Andreas Nyberg
- violin, Stephan Kemetter - viola, Lydia Eriksson - cello, Florian
Haug - kontrabas, Judit Deaki cembalo. Dirigent: Guy Karlsson.

Fredag 26.4 kl. 12.30: Lunch i Vårdö
församlingshem. Anmälan senast onsdag 24.4 kl. 14.00 till pastorskansliet,
tfn 018 43930.
Söndag 28.4 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds kyrka. Outi Laukkanen, Håkan
Sandvik, Marina Sapronova. Efter högmässan bjuder föreningen Den Inre Oasen på kyrkkaffe i församlingshemmet.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Skärtorsdag 18.4 kl 18.00: Kvällsmässa.
Projektkören.
Långfredag 19.4 kl 11.00: Gudstjänst.
Heikkilä, Granholm, Kyrkokören.
To 18.4 kl 19.00: Tonårsträff i FH.
Påskdagen söndag 21.4 kl 11.00: Heikkilä, Granholm, Kyrkokören.
Påskannandag må 22.4 kl 11.00: Gudstjänst i Molpe bykyrka, därefter bönehus-föreningens årsmöte.
To 25.4 kl 18.00: Sånggrupp för små
och stora.
Fr 26.4 kl 8.30: Mathjälpen i pastorskansliet.
Fr 26.4.kl. 18.00: Kara- och kvinnosamling i FH. Christina Båssar ”Mitt liv
från förr till nu”
Sö 28.4 kl 11.00: Högmässa
Sö. 28.4: Söndagsskoleutfärd till Stundars. Avfärd med buss från församlingshemmet kl. 13.00

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Tor 18.4 Skärtorsdagens mässa kl. 19:
i Lfd kyrka. Johan Eklöf, Martikainen.
kl. 19.30: i Sby kyrka. Engström, Erica
Norrback.
kl. 20: i Krs kyrka. Norrback, Olle Nilsson.
Fre 19.4 Långfredagens gudstjänst kl.
10: i Lfd kyrka. Norrback, Martikainen,
kyrkokören.
kl. 10: i Sby kyrka. Engström, Bergqvist.
kl. 12: i Krs kyrka. Engström, Martikainen, kyrkokören.
Fre 19.4 kl. 19: Ekumenisk bönesamling
i Metodistkyrkan i Krs
Lör 20.4 kl. 20: Oh, happy day – gospelkonsert i Krs kyrka med Rosegarden
Gospel Singers, Nanna Rosengård,
Fabien Attié, Maria Sten m.fl. Fritt inträde, kollekt. Efteråt servering i form av
knytkalas i förs.hemmet.
Sön 21.4 Påskdagens gudstjänst kl. 10: i
Lfds kyrka. Engström, Martikainen.
kl. 12: i Krs kyrka. Norrback, Olle Nilsson, Martikainen, kyrkokören.
kl. 18: i Sideby kyrka. Norrback, Martikainen, Glädjedropparna.
Mån 22.4 Påskannandag kl. 10: Högmässa i Dagsmark bönehus. Engström,
Martikainen.
kl. 12: Gudstjänst i Påskmark hembygdsgård. Norrback, Martikainen.
Ons 24.4 kl. 8.45: Morgonbön i Krs kyrka. Norrback.
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Ons 24.4 kl. 13: Pensionärssamling i
Lfds kyrksal. Gäst Rut Åbacka.
Sön 28.4 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrksal.
Torvald Hjulfors, Norrback, Martikainen.
Sön 28.4 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka.
Torvald Hjulfors, Norrback, Martikainen.
Sön 28.4 kl. 16: Glimtar av hopp – FMS
160 år, missionscafé för alla åldrar med
Camilla Skrifvars-Koskinen i Krs förs.
hem. Servering.
Ons 1.5 kl. 18: Första majmöte i Lfds
kyrksal. Bengt Djupsjöbacka, Juhani
Martikainen, sånggrupp.
Tor 2.5 kl. 11.30: Pensionärssamling i
Sby. Transport ring dagen före 0400
763325.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Långfredag 19.4 kl 12: Gudstjänst Jakobsson pred., Ingvesgård lit., församlingens körer.
Påskdagen 21.4 kl 12: Gudstjänst Sundqvist pred., Audas-Willman lit., församlingens körer.
Påskdagen 21.4 kl 18: Påsksamling i
Luthergården M o A.Jakobsson, Tom
o Christine Skogman med familj, S:ta
Marian kuoro, barnprogram.
Annandag påsk 22.4 kl 12: Finskspråkig
påskmässa Ingvesgård, S.Lindén, S:ta
Marian kuoro.
Annandag påsk 22.4 kl 18: Påskens
sånger i Norrnäs bönehus, Birgitta Sarelin ”Kära sånger i psalmbok o Sionsharpa”. Inleds med servering.
On 24.4 kl 12: Pensionärernas GA-dag
i förs.hemmet. Lunchservering, lotteri.
Bildförevisning från Kenya, Örn, Wallin,
S.Lindén.
Sö 28.4 kl 12: Konfirmationsmässa
Sundqvist, S.Lindén, Sjölander.
Sö 28.4 kl 18: Förbön o lovsång i Rangsby bykyrka, Janne Heikkilä, lovsångsgrupp, A.Jakobsson, G.Lindén, Carling.
Övermark
To 18.4 kl 18: Kvällsmässa i kyrkan,
Sundqvist, Wikstedt.
Lö 27.4 kl 19: Vårfest i Frönäs bönehus,
tal av Leif Erikson o Tomas Klemets.
Sång av Nådehjonen dir. Anna Karin
Martikainen. Paus med servering.
Sö 28.4 kl 12: Högmässa Audas-Willman, Wikstedt.

Pörtom
On 24.4 kl 13: Karasamling i förs.hemmet, Blomberg.
Fr 26.4 kl 18: Cafékväll för kvinnor till
förmån för GA i förs.hemmet, Pirjo von
Essen, Emilia Tikkala, Örn, Carling.
Sö 28.4 kl 10: Familjegudstjänst
G.Lindén, Pörtom musikgäng, dagklubben, barnledarna.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

To 18.4 kl. 10: Gudstjänst för skolan och
dagis, Englund, Brunell.
To 18.4 kl. 19: Skärtorsdagens mässa:
Den heliga nattvarden. Englund, Kjell
Lolax.
Fr 19.4 kl. 14: Långfredagens gudstjänst: Guds Lamm. Englund, Brunell,
kyrkokören.
Sö 21.4 kl. 14: PÅSKDAGENS FAMILJEVÄNLIGA FESTHÖGMÄSSA: Kristus är
uppstånden! Englund, Brunell, Norrgård,
kyrkokören, konfirmanderna, barnen,
m.fl. Alla barn är välkomna med i processionen! OBS! Vi använder det kortare formuläret. Efter festhögmässan
blir det kyrkkaffe i församlingshemmet.
Må 22.4 kl. 14: Annandag påsk, gudstjänst: Mötet med den Uppståndne.
Englund, Brunell.
Sö 28.4 kl. 14: Gudstjänst, Björklund,
Brunell.
Må 29.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Må 29.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.
Må 29.4 kl. 14: Junior i församlingshemmet.
Församlingspastor Cay-Håkan Englund
har semester: 23-30.4. Vikarie är kyrkoherde Mats Björklund.

KORSHOLM

Passionsandakt: 17.4 kl 18.30 i kyrkan.
Vesterlund, Nordqvist-Källström och
Kör för Alla
Skärtorsdagsmässa: 18.4 kl 20 i kyrkan.
Kyrktaxi. Bergström-Solborg, Berg,
Nordqvist-Källström och Westerlund.
Kammarkörerna Psallite och Bel Canto.
Dirigent Dan Lönnqvist.

Gudstjänst: Långfredag kl 11 i kyrkan.
Kyrktaxi. Berg. Westerlund, Nordqvist-Källström och Kyrkokören.
Konsert Brahms, Ein Deutches Requiem: långfredag kl 19 i kyrkan.
Kammarkörerna Psallite & Bel Canto,
Korsholms kammarorkester, Susanne
Westerlund sopran, Robin Turunen baryton, Karolin Wargh och Mari Renvall
orgel, Dirigent, Dan Lönnqvist. Biljetter
20€ /15€ (pensionärer, studerande,
barn > 12 år). Konserten framförs även i
Kronoby kyrka 20.4. kl 19.
Påskdagens gudstjänst: sö 21.4 kl 11 i
kyrkan. Kyrktaxi. Vesterlund, Westerlund, Nordqvist-Källström, Germivox
och Kyrkokören. Servering i församlingshemmet.
OBS! Möjlighet till gratis kyrktaxi: till
Skärtorsdagens kvällsmässa, Långfredags gudstjänst och Påskdagens gudstjänst. Ring pastorskansli 0400415008
(må-ti o. to-fre 9-14).
Annandag påsk gudstjänst: 22.4 kl 11 i
Iskmo bönehus. Berg, Westerlund.
Annandag påsk högmässa: 22.4 kl 13 i
Smedsby församlg. Berg, Westerlund,
kyrkkaffe och ”Afrika i fokus-bilder”.
Bilder från Tanzania: Annandag påsk
22.4 kl 14 efter högmässan. Timo Rautakoski visar foton från sin resa i Afrika
och besök till församlingar. På svenska
och finska.
Högmässa: 28.4 kl 11 i kyrkan o kl.13 i
Smedsby församlg. Bergström-Solborg,
Westerlund.
Musikskolans vårkonsert: 2.5 kl 18.30 i
kyrkan. Servering i församlingshemmet
där programmet fortsätter. Stipendieutdelning. Westerlund, Nordqvist-Källström o. Berg.

KVEVLAX

Kvällsmässa: to 18.4 kl 20, Kontunen,
Andrén, Kyrkokören.
Gudstjänst: fr 19.4 kl 10, Kontunen, Andrén, Kyrkokören.
Högmässa: sö 21.4 kl 10, Kontunen, Andrén, Koralkör.
Cafégudstjänst: må 22.4 kl 18 i Koskö
byagård, Lindblom, Andrén.
Mathjälpen: ti 23.4 kl 10 i drängstugan.
Bön och Bibel: ti 23.4 kl 19 i krubban.
Föräldra-barn grupp: on 24.4 kl 10 i
dagklubben.
Symöte: on 24.4 kl 17.30 i drängstugan.
Karakaffe: to 25.4 kl 9.15 i drängstugan,
”Sparvboet 100 år” – Håkan Nitovuori.
Högmässa: sö 28.4 kl 10, Lindblom,
Lithén.
Mathjälpen: ti 30.4 kl 10 i drängstugan.
Anmälningar till höstens dagklubbar för
3-5-åringar: tas emot fram till 14.5, ring
pastorskansliet 06-3462300 el. skicka ett
mail till dagklubbenkvevlax@gmail.com

MALAX

TO 18.4 kl. 18: Skärtorsdag. Nattvardsmässa i kyrkan. Trallarna. Kyrktaxi.
Norrback, Lax.
FRE 19.4 kl. 18: Långfredag. Stilla gudstjänst i kyrkan. Kyrkokören. Tornberg,
Lax.

SÖ 21.4 kl. 10: Påskdagen. Högmässa i
kyrkan. Kyrkokören. Kyrktaxi. Norrback,
Lax.
MÅ 22.4 kl. 16: Annandag påsk. Ekumenisk gudstjänst i Betel. Kyrkokören
och Trallarna. Tornberg, Lax.
ON 24.4 kl. 19: Amici i KH.
TO 25.4 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr.
Österbottens Minneslots.
SÖ 28.4 kl. 11: Gudstjänst vid Kvarkens
Båtmuseum. Servering. Norrback, Loviisa Tuomisto.
SÖ 28.4 kl. 17: Bön för alla i FH. Servering, barnpassning.

PETALAX

Skärtorsdagens mässa: to 18.4 kl. 19.
Björklund, Brunell. Kyrkokören medverkar. Kyrktaxi.
Långfredagens gudstjänst: fr 19.4 kl. 11.
Björklund, Brunell. Kontakten medverkar. Kyrktaxi.
Påskdagens festmässa: sö 21.4 kl.11.
Björklund, Brunell. Kyrkokören och
barnkören medverkar. Kyrktaxi.
Gudstjänst på annandag påsk: må 22.4
kl. 11. Björklund, Brunell.
Syföreningen: on 24.4 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Gudstjänst: sö 28.4 kl. 11. Björklund,
Brunell.

REPLOT

Örtagårdsvandring för alla sinnen: To
18.4 kl. 18 FH. Församlingens konfirmander och medarbetare. Vi börjar
vandringen vid församlingshemmet,
bär korset till kyrkan, firar nattvard,
spikar ”syndalappar” på korset och
upptäcker den tomma graven. Efteråt
enkel servering utomhus.
Gudstjänst: Fre 19.4 kl. 10 i Replot. Brunell, Wargh.
Gudstjänst: Fre 19.4 kl. 12.30 i Björkö.
Brunell, Wargh.
Familjegudstjänst: Sö 21.4 kl. 10 i Replot. Brunell, Wargh, barnkör.
Gudstjänst: Sö 21.4 kl. 12.30 i Björkö.
Brunell, Wargh.
Gudstjänst: Må 22.4 kl. 13 på Odd Inn.
Brunell, Wargh. Kaffeservering.
Mathörna: Ons 24.4 kl. 13 i BG. Gäst:
Olle Rosenqvist. Anmäl för mat (10 €/
pers) senast må 22.4, Lähdesmäki/
Nystrand.
Gudstjänst: Sö 28.4 kl. 10 i Replot. Brunell, Nygård.
Gudstjänst: Sö 28.4 kl. 12.30 i Björkö.
Brunell, Nygård. Kyrkkaffe i BG.
Gemenskapskväll: To 2.5 kl. 18:30. Brunell, Wargh, Kronqvist.

SOLF

Skärtorsdagensmässa: to 18.4 kl 19.
Tor-Erik Store, Ida Mitts. Efter mässan
kläds kyrkan i svart.
Långfredagens gudstjänst: fr 19.4 kl 10.
Tor-Erik Store, Karolin Wargh.
Påskdagens festmässa: sö 21.4 kl 10.
Tor-Erik Store, Karolin Wargh. Koralkören. Påskliljeprocession. Påskliljor för
utdelning till ensamma och sjuka kan

KRISTINESTAD

Gospelkonsert i Kristinestad
Lördagen den 20 april kl. 20 bjuds det på Oh, happy day – gospelkonsert i Kristinestads kyrka med Rosegarden Gospel Singers,
Nanna Rosengård (bilden), Fabien Attié, Maria Sten m.fl. Fritt inträde, kollekt. Efteråt servering i form av knytkalas i församlingshemmet.
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KORSHOLM

Gudstjänst, servering
och äggjakt
Påskdagens gudstjänst firas i
Korsholms kyrka kl. 11. Predikant
och liturg är Ruth Vesterlund.
Vi får lyssna till ungdomskören
Germivox och Kyrkokören, som
sjunger tillsammans under ledning av Susanne Westerlund. A-C
Nordqvist-Källström är organist.
Efter gudstjänsten blir det servering i församlingshemmet där vår
ungdomsledare Tommy Rannanpää bjuder på överraskningar inför
dagens äggjakt.

tas med till kyrkan, eller beställas via
Florina.
Annandag påsk, gudstjänst med
Små&Stora: må 22.4 kl 11 (Obs! Tiden!)
Tor-Erik Store, Karolin Wargh, Olof
Jern, Ebba-Stina Beukelman, barnkören Solfångarna och dagklubbsbarn.
Procession. Efteråt påskäggsjakt för
barnen.
Föräldrabarn-träff: ti 23.4 med drop-in
från kl 9.30.
Pensionärsträff: on 24.4 kl 13. ”Musik –
det är livet” med Noomi Elfving.
Konsert med Betaniakören: lö 27.4 kl
18.00 i Solf kyrka. Dir. Marcus Söderström, andakt Ann-Mari Audas-Willman. I samarbete med Solf fria församling. Kollekt till insamlingen Gemensamt
Ansvar.
Gudstjänst: 28.4 kl 10. Emilia Kontunen
och Karolin Wargh.
Söndagsskola: 28.4 kl 10 i församlingshemmet.
Föräldrabarn-träff: 30.4 med drop-in
från kl 9.30.

PEDERSÖRE
PROSTERI
ESSE

To 18.4 kl. 19: Kvällsmässa i kyrkan,
Granlund, Ravall, sång Maria Hjulfors-Sundqvist, textläsare Kristian Nyman, kyrkvärdar Ytteresse övre.
Fre 19.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Björk, Ravall, församlingskören, textläsare Mary Sjö, kyrkvärdar Lappfors.
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 21.4 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Granlund, Ravall, barnkören och
församlingskören, trumpet Samuel
Forsblom, textläsare Elisabet Smeds,
kyrkvärdar Slätkulla-Fors-Gers.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 22.4 kl. 14: Sammankomst i Punsar
bönehus.

- Kl. 18: Kvällsmässa i kyrkan, Björk,
Mäkelä, lovsångsgruppen, textläsare
Madelén Ahlvik.
On 24.4 kl. 12: Lunch för daglediga i
församlingshemmet, cancerskötare
Christine Kung, Granlund. Anmäl till tfn
0403100458.
Sö 28.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Björk, Mäkelä, textläsare Paula Ahlvik,
kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla.
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- Kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Björk. Program för
barnen, servering.
Må 29.4 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
To 2.5 kl. 15: Barnkören övar i församlingshemmet.
- 18: Församlingskören övar i församlingshemmet.
Lö 4.5 kl. 19: Musikfest i kyrkan med
församlingens körer och musikgrupper.
Servering.

JAKOBSTAD

TO 18.4 kl. 13.00: Andakt med nattvard
på Mariahemmet, Smeds, Borgmästars.
TO 18.4 kl. 13.00: Andakt med nattvard
på Ahlbäckhemmet, Krokfors, Wester.
TO 18.4 kl. 13.30: Andakt med nattvard
på Attendo Castrén, Ann-Sofi Nylund.
TO 18.4 kl. 14.00: Andakt med nattvard
på vårdhem Edit, Smeds, Borgmästars.
TO 18.4 kl. 18.00: Aktläsning med
nattvard i Jakobstads kyrka, Krokfors,
textläsning Smeds, Borgmästars, Wester, Cantet, dir. Alex Pollock. Tillfället
avslutas med att altaret förbereds inför
långfredagens gudstjänst.
FR 19.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Krokfors, Borgmästars,
Wester, Chorus Novus.
FR 19.4 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand.
FR 19.4 kl. 18.00: Möte ”Vid Kristi grav”
i Vestanlidgården, Smeds, Wester,
Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo Forss.
LÖ 20.4 kl. 10-12: Mottagning av påsk-

blommor i Församlingscentret. OBS!
Platsen. Påskblommor delas ut på
påskdagen till sjukhus, boenden och
enskilda personer.
SÖ 21.4 kl. 12.00: Festmässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Krokfors, Borgmästars, Wester, Kyrkokören.
SÖ 21.4 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Richard Eklund. Kaffeservering.
MÅ 22.4 kl. 11.00: Gudstjänst med små
och stora i Församlingscentret, Smeds,
Wester, dagklubben, Sångfåglarna, Ingrid & Alva. OBS! Plats och tid.
MÅ 22.4 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.
MÅ 22.4 kl. 19.00: Påskjubel-sångkväll i
Pedersöre kyrka med kören Adorate. Körerna Cantate och Gloria samt blåskvartett, Nils-Oscar Frantz, Borgmästars.
ON 24.4 kl. 18.00: Aftonmusik i Jakobstads kyrka, Musikskolans orgel- och
flöjtelever, Anna-Karin Johansson,
Borgmästars.
TO 25.4 kl. 16.00: Bibelgrupp för både
kvinnor och män i Församlingscentret,
Karin Haldin.
TO 25.4 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton
i Församlingscentret, Kristian Nyman.
TO 25.4 kl. 19.00: Vardagspaus – för
kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.
FR 26.4 kl. 18.30: Samling kring sorgen
”Sorg – att våga möta framtiden” i Församlingscentret. Magdalena Snickars,
Birgitta Strandberg-Rasmus, Ann-Sofi
Nylund, diakoniarbetarna. Servering.
FR 26.4 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr.,
Nylund-Wentus.
LÖ 27.4 kl. 19.00: Gospelgudstjänst
med Jacob Gospel i Jakobstads kyrka,
Krokfors, dir. Fanny Sjölind, kompgrupp
Lars-Victor Öst.
SÖ 28.4 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Smeds, Wester, sång Evelina Grankulla.
SÖ 28.4 kl. 13.00: Skutnäs söndagsskolas vårfest i Skutnäs bönehus.
SÖ 28.4 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret. ”Arbetet i Himalaya”, Olle Rosenqvist, Mats Sjölinds lovsångsteam.
TI 30.4 kl. 13.00: Tisdagssamling på
Station I, Gustav Åbonde, Raimo Forss,
Boris Ahlsved.

KRONOBY

Nattvardsandakter: to 18.4 kl 14.00
vid Sandbacka Vårdcenter, kl 15.00 i
Sylviahemmet och 15.30 i Herberts hus,
Wallis, Kavilo, Ellfolk-Lasén
Mässa: to 18.4 kl 20.00 i kyrkan, Wallis,
Kavilo, Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag
Gudstjänst: fr 19.4 kl 10.00 i kyrkan.
Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören.
Ein Deutsches Requiem: lö 20.4 kl
19.00 i kyrkan. Kammarkörerna Psallite
& Bel Canto, dir. Dan Lönnqvist
Festgudstjänst för stora och små:
sö 21.4 kl 11.00 i kyrkan. Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören, dagklubbsoch söndagsskolbarn.
Mässa: må 22.4 kl 10.00 i Söderby bönehus, Kavilo, Ellfolk-Lasén
Bibelsits ”Möten med Jesus”: to (11.4)
25.4, 2.5, 9.5, 16.5 kl 18.00 i spisrummet, Magnus Dahlbacka

Kvinnogruppen: to 25.4 kl 18.30 hos
Brita Lybäck, gäst Viola Storbacka
Veterandagens konsert: lö 27.4 kl 19.00
i kyrkan, Sven-Olof Ray, orgel. Andakt,
kollekt.
Musik-café Lyktan: lö 27.4 kl 20.00 i
Lyktan.
Möte: sö 28.4 kl 14.00 i Hopsala byagård, pred. Joakim Förars.
Gospelgudstjänst med Jacob Gospel: sö
28.4 kl 18.00 i kyrkan, Kavilo, Jockum
Krokfors
Seniorcafé: må 29.4 kl 9.00. i lilla salen,
Linnea Tallgård och Ethel Finne
Ungdomssamling ”På rymmen”: ti 30.4
kl 18.00 i fh

LARSMO

To 18.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Lassila, Forsman
- kl. 20 Skärtorsdagens nattvardsgång:
Lassila, Forsman, kyrkokören. Kyrkvärd:
Litens, Holm.
Fre 19.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst: Lassila, Forsman, kyrkokören.
Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.
Sö 21.4 kl. 10 Påskdagens festhögmässa: Sjöblom, Forsman, ungdomskören,
kyrkokören. Kyrkvärd: Slussnäs, Käld,
Brask.
Må 22.4 kl. 10 Gudstjänst: predikant
Tomas Gäddnäs, Sjöblom, Victoria Enkvist, sång Mats Löf. Kyrkvärd: Kackur,
Sämskar.
To 25.4 kl. 11-13 Sopplunch: i Holm
bönehus.
- kl. 19 Karasamling: i Prästgården, Ville
Kavilo medverkar.
Sö 28.4 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Forsman, vinterskriftskolans konfirmation. Kyrkvärd: Sandvik, Hannula.
- kl. 18 Missionsafton: i församlingshemmet, missionärsfamiljen Malena &
Jimmy Svenfelt medverkar, servering.
Ti 30.4 kl. 19 Valborgsmässosamling:
i kyrkan, tal David Forsblom, Lassila,
Forsman, sång Victoria & Viktor Asplund. Efteråt servering i församlingshemmet och ungdomssamling med
Maria Forsblom m.fl. Arr. SLEF:s norra
distrikt och Larsmo församling.
Fre 3.5 kl. 18.30 Kvinnokväll i församlingshemmet: med gemenskap, undervisning, förbön och servering. Tema:
Guds Faders kärlek. Heidi Ahlö, Carina
Lassila m.fl. medverkar.

NEDERVETIL

TO 18.04 kl. 13.00: Skärtorsdagens
andakt med nattvard i pensionärshemmet, Store, Smedjebacka.
TO 18.04 kl. 19.30: Kvällsmässa, Store,
Smedjebacka och Kyrkokören.
FR 19.04 kl. 10.00: Gudstjänst, Store,
Smedjebacka, sång Ida-Emilia Store.
FR 19.04 kl. 12.00: Finsk gudstjänst , Store, Smedjebacka, sång Ida-Emilia Store.
SÖ 21.04 kl. 9-10: Frukost i fh till förmån för missionen.
SÖ 21.04 kl. 10.00: Påskdagens festgudstjänst, Store, Smedjebacka, Kyrkokören och sång av barn.
MÅ 22.04 kl. 12.00: Högmässa i Norrby
byagård, Store, R Ståhl.
LÖ 27.04 kl. 9-12: Skriftskola i fh.
SÖ 28.04 kl. 10.00: Högmässa, Store,
Ida-Emilia Store.

PÅSK

En påsklilja som uppmuntran
Att påskliljor delas ut till äldre eller ensamma är en
tradition i många församlingar.
Se församlingarnas annonsering för mer information.
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CENTRUM
Ons 17.4 kl 19.30 Passionsandakt: kyrkan, Edman, Ringwall, kyrkokören
To 18.4 kl 19.30 Nattvardsgång: kyrkan,
Anderssén-Löf, Ringwall, Jenny Smeds
tvärflöjt
Fre 19.4 kl 10 Gudstjänst: kyrkan,
Edman, Anderssén-Löf, Ringwall, kyrkokören
Sö 21.4 kl 10 Familjegudstjänst: kyrkan,
Edman, Anderssén-Löf, Ringwall, procession, sång av barn och kyrkokören.
Påskliljor kan tas med till kyrkan för
prydande för att sedan föras ut till ensamma o sjuka
Må 22.4 kl 14 Påskfest: fh, Albert Hägg
blom, Östman, Tegengrenkvartetten
Ti 23.4 kl 13 Missionsträffen: fh
To 25.4 kl 13 Samtalsgrupp: fh, för män
- kl 18 Språkcafé: fh, för nyfinländare
Sö 28.4 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Anderssén-Löv, Lönnqvist
Må 29.4 kl 18 Kenyamission: fh, Tore
Jungerstam
Ti 30.4 kl 18 Vappfest: fh, Jimmy Österbacka, sångprogram, saltbit, barnprogram m.m.
MUNSALA
Ons 17.4 kl 18 Passionsandakt: Jussila
Byagård, Sundstén, Näs.
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus,
Albert Häggblom, Pensala strängband
To 18.4 kl 13 Nattvardsandakt: pens.
hemmes matsal
- kl 18 Mässa: kyrkan, Sundstén, Näs
Fr 19.4 kl 12 Gudstjänst: kyrkan,
Sundstén, Näs, kyrkokören
- kl 19 Aktpredikan: Pensala bönehus;
Kurt Hellstrand, sång av Ingmar Heikius
& Rolf Hjort, orgelmusik av Christian
Heikius (kollekt).
Sö 21.4 kl 12 Familjegudstjänst: kyrkan,
Sundstén, Näs, kyrkokören,
Må 22.4 kl 12 Gudstjänst: Pensala bönehus, Sundstén, Näs
Ingen gudstjänst firas i Munsala kyrka
sö 28.4: p.g.a. besök i Nõva vänförsamling i Estland.
JEPPO
On 17.4 kl 13 Andakt med HHN: pens.
bostädernas matsal.
- kl 18 Aktläsning: kyrkan, Östman,
Lönnqvist, sång Karl-Erik Wikström.
To 18.4 kl 19 Mässa: kyrkan, Östman,
Lönnqvist, Linda Andtbacka.
Fr 19.4 kl 10 Gudstjänst: Östman,
Lönnqvist, kyrkokören.
Sö 21.4 kl 11 Festgudstjänst: kyrkan,
för stora och små, Östman, Lönnqvist,
sång av barnen, kyrkokören. Påskliljor
kan tas med till kyrkan för prydande
och sen delas ut till äldre o ensamma
Ma 22.4 klo 10 Finskspråkig gudstjänst:
fh, Östman, Lönnqvist
Lö 27.4 kl 10 Kvinnofrukost: fh, Camilla
Skrifvars-Koskinen. Anmälan till Natascha 040 8687054 senast 24.4.
Sö 28.4 kl 10 Högmässa: Anderssén-Löf, Lönnqvist.
To 2.5 kl 16.00 Vårutfärd: till Tropiclandia med junior. Hemkomst kl 21.00.
Pris: 10€ + matpengar. Anmälning till
Johanna Häggblom.

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
To 18.4 kl 14: Nattvardsgång i Hedbo
seniorboende, Österbacka, Östman
To 18.4 kl 19.30: Skärtorsdagens nattvardsgudstjänst i kyrkan, St Olofskören,
Häggblom, Erikson, Österbacka, Östman, Pandey, dörrvärdar Lepplax
Fr 19.4 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Kyrkokören, Häggblom, Pandey, textläsare
Johan Österholm, dörrvärdar Lepplax
Fr 19.4 14: Nattvardsgudstjänst i Forsby
bykyrka, Forsbykören, violin Hans-Olof
Lillmåns, Häggblom, Östman
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JAKOBSTAD & KRONOBY

Uppståndelsefest med Jacob Gospel
Jacob gospel bjuder in till uppståndelsefest med betoning på sång och musik. Även församlingen ges möjlighet att delta i sångerna. Första konserten ges lördagen den 27 april kl.19 i Jakobstads kyrka (tolkning till
engelska) och den andra söndagen den 28 april kl.18 i Kronoby kyrka (kyrkkaffe efteråt). Kollekt för omkostnader.
Medverkande: Jacob Gospel under ledning av Fanny Sjölind & Lars-Victor Lavi Öst, som också är pianist.
Band: Joel Svenfelt - Gitarr, Egon Veevo - Bas, Valter Söderbacka - Trummor. Jockum Krokfors predikar.

Fr 19.4 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman,
tolkning
Fr 19.4 kl 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem, arr. Laestadianer i J:stadsnejden
Sö 21.4: Församlingens uppståndelsegrav öppen
Sö kl 10: Påskdagens högmässa (nattvard) i kyrkan, Kyrkokören, St Olofskören, Barnkören, trumpet Richard Slotte,
lit. Häggblom, pred. Erikson, kantorerna
Östman och Pandey, textläsare Birgitta
Holmvik, dörrvärdar Edsevö nya
Sö 21.4 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs
Må 22.4 kl 11: Familjegudstjänst i kyrkan, sång av söndagsskol- och dagklubbsbarn, Österbacka, Snellman,
Pandey, efteråt kyrkkaffe i Pelargången
(Obs tiden!). Påskliljor som prytt kyrkan
får tas med för utdelning till den som
behöver uppmuntran.
Må 22.4 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman,
tolkning
Må 22.4 kl 19: Påskjubel-konsert med
körerna Adorate, Cantate och Gloria i
kyrkan, J:stads sv församling
Ti 23.4 kl 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende, Vestanlidgårdens strängband, lotteri
To 25.4 kl 17.30: Andakt i Pedersheim,
Kållby fridsförening
Fr 26.4 kl 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Häggblom, Pandey
Lö 27.4 kl 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Mikael Fältros, tolkning,
radiering
Sö 28.4 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Häggblom, Pandey, textläsare Ulla
Storbjörk, dörrvärdar Edsevö gamla

Sö 28.4 kl 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Mikael Fältros, tolkning,
radiering, servering
Sö 28.4 kl 17: Sammankomst i Flynängens bönehus, Torvald Hjulfors, tolkning,
radiering
Må 29.4 kl 13: Symöte i Kållby bönehus
Ti 30.4 kl 19: Valborgssamling i Forsby
bykyrka, Leon Jansson, Pandey

PURMO

To 18.4 kl. 14: Nattvardsgång i Purmohemmet, Portin, Johansson.
- kl. 19: Högmässa i kyrkan, Portin,
Johansson.
Fre 19.4 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Portin, Johansson.
Sö 21.4 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Portin, Johansson, scouterna,
dagklubben.
- kl. 14: Påskfest i Emaus bönehus,
Gun och Hans Sandberg, Britt-Mari och
Gun-Helen Andtfolk.
Må 22.4 kl. 12: Gudstjänst i Åvist bykyrka, Portin, Johansson.
Ti 23.4 kl. 19: Drängstugans personalmöte i prästgården.
To 28.4 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Portin, Johansson.
Ti 30.4 kl. 19: Mariamoment i kyrkhemmet.
To 2.5 kl. 14: Andakt i Purmohemmet,
Portin, Johansson.
Fre 3.5 kl. 19.30: Möte i Joelsro, Tomas
Klemets.
- kl. 18.30: Ungdomssamling i Lyjo.
Lö 4.5 kl. 19: Möte i Emaus bönehus,
Anna och Magnus Dahlbacka.
Sö 5.5 kl. 9-9.45: Frukost i kyrkhemmet.
- kl. 9.45: Sing-in före gudstjänsten.
- kl. 10: Gudstjänst för stora och små i
kyrkhemmet, Portin, Johansson.

Anmälningar till dagklubben: år 20192020 tas emot inom april. Gäller
4-5-åringar, ev. också 3-åringar. Anmälan görs via www.purmoforsamling.
fi.

TERJÄRV

ON 17.4 kl 19: Andakt i stilla veckan,
khden, kantorn, kyrkokören.
TO 18.4 kl 19: Nattvardsgudstjänst, khden, kantorn; Kristine Hänninen, violin.
Långfredagen 19.4 kl 10: Gudstjänst,
khden, kantorn, kyrkokören. Konfirmanderna deltar.
Påskdagen 21.4 kl 11: Familjegudstjänst, Ville Kavilo; kantorn; Barn- och
kyrkokörerna; Robert Slotte, trumpet.
Konfirmanderna deltar.
Annandag påsk MÅ 22.4:
- kl 10: Gudstjänst i Småbönders, Anders Store, kantorn.
- kl 12: Finsk högmässa, Ville Kavilo,
kantorn, Mariat.
ON 24.4 kl 14: Pensionärsträff i förs.h.
FR 26.4 kl 19: Ungdomssamling i förs.h.
SÖ 28.4 kl 12: Gudstjänst, Anders Store,
Stefan Lönnquist.
TI 30.4 kl 13: Missionscafé Terjärv med
hemlig gäst.
SÖ 5.5:
- kl 10: Högmässa, khden, Stefan
Lönnquist.
- kl 19: Andakt och gemenskap i
Kortjärvi.
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PÅSKHÄLSNING
BJÖRN
VIKSTRÖM

Var blev
reformen av?
REGERINGENS PLANER på att genomföra en omfattande social- och hälsovårdsreform fick ett smått
snöpligt slut. Lagpaketet föll, trots otaliga utredningar, betänkanden, remissrundor och expertutlåtanden. Reformen blev inte av. Ändå försäkrar alla aktörer att arbetet fortsätter, eftersom det råder en rätt
stor enighet om att en reform av något slag behövs.
Påsken berättar om en betydligt mer omvandlande reform. Jesus har besegrat döden, och därmed förändrat världen för all framtid. Han visade att godhet och kärlek är starkare än ondska
och hat, och han skickade ut sina lärjungar för
att sprida budskapet om Guds upprättande nåd.
Befrielse och förlåtelse erbjuds som en gåva och
en möjlighet åt var och en som vill lägga sitt liv i
Guds hand.
Mycket har hänt på 2000 år. De kristna värderingarna har fått genomsyra de samhällen där de
olika kyrkosamfunden har verkat. Dessa har också spelat en viktig roll i utvecklingen av skolor,
universitet, sjukvård och social omsorg. Även det
globala ansvaret har länge funnits med i kyrkornas verksamhet.
Ändå finns det också här orsak att fråga sig: var
blev reformen av? Världen blev inte på en gång
förvandlad till ett paradis genom påskmorgonens
under. Sjukdom, lidande, ensamhet och sociala
orättvisor har präglat och präglar än i dag många
människors liv. Krig, våldsdåd och förtryck är
fortfarande realiteter på många håll. Ibland har
tyvärr kyrkorna själva under historiens gång medverkat till att orättvisor och ojämlikhet består.
Blev det ingen reform? Eller är den uppskjuten
på obestämd tid? Eller berör den kanske bara en
osynlig, andlig verklighet?
Nej, arbetet fortsätter här och nu. Uppståndelsens verklighet visar sig på ett fördolt sätt varje gång människor upprättas. Livets seger manifesteras när ovänner försonas, fattiga får stöd och
hungriga mättas. Påskens under blir konkret då
sörjande får tröst och förtvivlade fylls med nytt
hopp, både för det här livet och för det som väntar
bortom döden.
Gud behövde Maria för att Jesus skulle kunna
födas som människa, och visa oss hur Guds kärlek
verkar. Gud behöver på motsvarande sätt oss för
att uppståndelsens under allt mer skulle få prägla vår och våra medmänniskors tillvaro redan här
på jorden.
Den här tiden på året kommer våren obönhörligt närmare, trots tillfälliga bakslag. Vi följer uppmärksamt vårtecknen, såsom blommor och flyttfåglar, och ser med förväntan framåt. Vi har kanske egna vårsysslor att utföra i vårt hem, i trädgården eller på sommarstugan.
Jag önskar att samma hoppfulla, men samtidigt
aktiva förväntan om en kommande förvandling
skulle få prägla påsktiden 2019 såväl i hemmen, i
församlingarna och i samhället i stort!
Björn Vikström är biskop i Borgå stift.
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Radioandakterna delar tankar
om glädje, sorg och hopp
Henna Liljeström talar om de tankar påsken väcker, om stor fest och glädje,
men också om sorg över en kär människa och det kristna hopp om återseende som styrker och bär. Detta i Andrum under påskveckan.
Också Cecilia Forsén talar om glädje mitt i sorgen, om det nya livet som
spirar i naturen och det nya livet i Kristus.

Sam Lindén, Gerd Lindén, Ann-Mari Audas-Willman, Tom Ingvesgård och Nanna Rosengård
välkomnar tv-tittarna till Närpes kyrka på långfredagen och påskdagen.

Påskens tv-gudstjänster sänds
i år från Närpes kyrka
På långfredagen är Marcus Jakobsson predikant, Tom Ingvesgård liturg
och Sam Lindén organist. Textläsare är Kerstin Lillbåsk, och kantor Gerd
Lindén leder församlingskörerna. Också Pörtomkören och Laudate medverkar. Tv-regin sköts av Rufus Hedengren. Sändningstid är fredag 19.4 kl. 12.00
på Yle Fem, och i radio samma dag kl. 13.03 i Yle Vega.
I påsksöndagens tv-gudstjänst är Ulf Sundqvist predikant, Ann-Mari Audas-Willman liturg och Sam Lindén organist. Barnkören och bandet We Play
leds av kantor Gerd Lindén. Kören Övermark gospel leds av Nanna Rosengård.
Tv-regi av Rufus Hedengren. Sändningstiden är sö 21.4 kl. 12.00 på Yle Fem,
och i radio samma dag kl. 13.03 i Yle Vega.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.10)
Torsdag 18.4 Gunnel M. Helander, Hangö
Tisdag 23.4 Henna Liljeström, Borgå
Onsdag 24.4 Henna Liljeström, Borgå
Torsdag 25.4 Henna Liljeström, Borgå
Fredag 26.4 Henna Liljeström, Borgå
Måndag 29.4 Fredrik Martin, Ekenäs
Tisdag 30.4 Anna Maria Böckerman,
Helsingfors
Torsdag 2.5 Marko Pitkäniemi, Helsingfors.

Torsdag 18.4 John Vikström, Åbo
Fredag 19.4 Guds lamm. Textläsare: Karin och
Fredrik Erlandsson.
Lördag 20.4 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 21.4 Kristus är uppstånden. Textläsare:
Karin och Fredrik Erlandsson.
Måndag 22.4 Mötet med den uppståndne.
Textläsare: Karin och Fredrik Erlandsson.
Tisdag 23.4 Cecilia Forsén, Helsingfors (R)
Onsdag 24.4 Cecilia Forsén, Helsingfors (R)
Torsdag 25.4 Cecilia Forsén, Helsingfors (R)
Fredag 26.4 Cecilia Forsén, Helsingfors (R)
Lördag 27.4 18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 28.4 Uppståndelsens vittnen. Textläsare: Sarah Tiainen och Heidi Storbacka.
Måndag 29.4 Samuel Erikson, Vörå
Tisdag 30.4 Gun Geisor, Borgå (R)
Onsdag 1.5 Hedvig Långbacka, Helsingfors
Torsdag 2.5 Margareta Puiras, Ekenäs.

Gudstjänst kl. 13.03

Fredag 19.4 Gudstjänst med Närpes församling. Predikant: Marcus Jakobsson. Liturg: Tom Ingvesgård. Organist: Sam Lindén. Kantor och körledare: Gerd Lindén. Sång: Församlingens körer, Pörtomkören och kören Laudate. Textläsare: Kerstin Lillbåsk. Gudstjänsten sänds också i Yle Fem kl.
12.00.
Söndag 21.4 Gudstjänst med Närpes församling. Predikant: Ulf Sundqvist. Liturg: Ann-Mari Audas-Willman. Organist: Sam Lindén. Sång och musik: Församlingens barnkör och bandet We Play,
ledare Gerd Lindén samt kören Övermark gospel, ledare Nanna Rosengård. Gudstjänsten sänds
också i Yle Fem kl. 12.00.
Måndag 22.4 Gudstjänst med Jomala församling. Predikant: Stefan Äng. Kantor: Eva-Helena Hansen. Kör: Laudamus. Musiker: Fredrik Erlandsson, fiolgrupp.
Söndag 28.4 Gudstjänst med Missionskyrkan i Borgå. Predikant: Henrik Nymalm.

Vems är framtiden
och hoppet?
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ULRIKA HANSSON

Är du f d missbrukare och i behov av avkoppling från vardagsstressen? Kom då och vila upp dig på en Må bra-vecka på Labbnäs semesterhem 15.7-20.7.2019! Utöver bastubad och simning
kommer KRAN rf vara på plats hela veckan och ordna aktiviteter.
KRAN rf ordnar semesterstödsveckan i samarbete med Svenska
semesterförbundet i Finland rf.
Ansök senast 31.5.2019 via www.semester.fi. Mer information:
www.kran.fi eller verksamhetsledare Mette Strauss, tfn:
050 410 700, mette.strauss@kran.fi . Arrangör: KRAN rf.

VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT?
Saknar du studier i psykologi? Finlands Svenska Psykoterapiförening ordnar kompletterande studier i psykologi
30sp på svenska i huvudstadsregionen 2020-2021 (1,5 år)
som ger yrkesmässig behörighet att söka till psykoterapeututbildning.
Startdatum 17.1.20, Vetenskapernas Hus, Helsingfors.
Lämplig grundutbildning krävs dessutom som bas för
psykoterapeutstudier.
Ansökan före 31.5.2019. Mera info på psykoterapiutbildning.fi eller av ordförande Camilla Renlund
(camilla.renlund@kolumbus.fi, tel 0405038217).

Kristillinen
terapiainstituutti
utbildar!
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

Happiness Gefi är
huvudtalare på
missionsseminariet.
met pågår under
en lördag i stället
för en hel helg.
– Det gör det också
möjligt för oss att samarbeta med mindre församlingar.
I år är det en av de större församlingarna, Petrus församling i Helsingfors, som är Finska Missionssällskapets samarbetspartner.
– Vi hoppas att Petrus församling som har ett livskraftigt arbete bland unga ska
locka yngre deltagare. Seminariet berör internationella
frågor som ständigt är aktuella, och jag hoppas att unga
inser att man kan jobba med
det också inom kyrkan.
Mer info och program:
www.missionsfesten.fi.

MÅ BRA-VECKA för f d missbrukare

Läs mera om våra högklassiga flerfaldsutbildningar
www.kristillinenterapia.fi och kom med!

Lördagen den 11 maj ordnas missionsseminariet ”Vems är framtiden och hoppet?” i Petruskyrkan i Helsingfors.
Huvudtalare är Happiness Gefi som är generalsekreterare inom evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.
Hon ansvarar för kyrkans diakoni och arbete
bland barn och kvinnor.
Gefi har bland annat engagerat sig i kampen mot diskriminering av personer med albinism i Tanzania.
– Missionsseminariet är
viktigt för att vår kyrka inte får leva i en bubbla där vi
tror att Borgå stift och Finland
är allt. Vi är del av en världsvid kyrka och vi mår bra av
att påminnas om övriga världen och vårt internationella
ansvar, säger Marika Björkgren-Thylin som är chef på
Finska Missionssällskapets
svenska enhet.
Det som tidigare kallades
missionsfesten heter numera
missionsseminariet. Arrangemanget är lättare och program-

	
  

Båtturer till valsörarna
tis, tors, lörd 25.6-17.8.
Start kl 11.00 från
Svedjehamn i Björköby,
2 km guidad vandring,
kaffe och smörgåsar,
tillbacka ca 16.00
55€/vuxen
Ring och boka:
050 355 3924

www.kvarkenturer.fi

Annonsera i

ki

Påskens gudstjänster i
Äkäslompolo och Levi
Skärtorsdag 18.4
Kl. 22.00 Mässa i Sankt Lars kapell, Äkäslompolo.
Patricia Högnabba, Kalle Sällström, Daniel Jakobsson
Långfredag 19.4
Kl. 16.30 Andakt i Sankta Maria kapell, Levi.
Patricia Högnabba, Kalle Sällström, Daniel Jakobsson
Påsklördag 20.4
Kl. 19.30 Påskens psalmer och sånger i Raitismaja.
Kalle Sällström, Daniel Jakobsson, Patricia Högnabba

Varmt välkommen till Fjällkyrkan!

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
044 050 3020,
050 092 4528
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INTE CANCERFRI
För knappt två år sedan fick Tuija Tiihonen veta att
hon lider av obotlig cancer. Sedan dess har hon börjat
måla, blogga och be. Gud har inte gjort henne frisk,
men Han har gjort henne hel.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

D

et började med diffusa symtom. Magkrångel – men hon
hade alltid haft magkrångel. Trötthet.
Men alla 60-åring-

ar är väl trötta?
– Jag hade aldrig en tanke på att det
kunde handla om cancer. Aldrig.
Tuija Tiihonen är journalist. För två
år sedan jobbade hon som redaktionschef vid tidningen Kotimaa. När hon
kom hem till Kyrkslätt efter en tung arbetsdag var hon fullkomligt utmattad
– men hon njöt också av sitt jobb. Journalistjobbet är beroendeframkallan-
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de och belönande. Om dagarna fick
hon dopaminkickar, om kvällarna var
hon trött.
I samband med en blodtryckskoll
i januari 2017 sa läkaren att det vore
klokt att senare den våren, i maj, kolla upp blodvärdena. Den kollen höll
hon i minnet varje gång hon kände
sig som en urvriden trasa. När det blev
maj och blodvärdena kollades visade
det sig att hon var svårt anemisk. Hon
fick en remiss till kolonoskopi, en undersökning av tjocktarmen.
– Undersökningen visade att jag hade cancer i tjocktarmen, och att den
spritt sig till levern.

Hon hade cancer av spridningsgrad
IV – den värsta cancerdiagnos man
kan få.

Diagnosen en chock och en lättnad
– Det var en fruktansvärd överraskning, för jag mådde ju ganska bra. Jag
hade nyss varit på resa till Ungern, och
orkat gå hur långt som helst – 19 000
steg på en dag. Men just vid den tiden började jag må betydligt sämre.
Hon slutade genast jobba.
– Det var en oerhörd lättnad. Först
då insåg jag hur trött jag var. Det första
halvåret repade jag mig från arbetsrelaterad utmattning. Cancern var förstås en stor chock, men jag kände sådan lättnad över att inte behöva jobba mer. Jag fick ta hand om mig själv.
Det konstiga var att hon var helt
lugn. Hon grät inte, hon var inte uppjagad. Hon tror att det är en del av hennes natur – i krisläge går hon på som
en robot. En gång för många år sedan,
när hennes son nästan dog i en drunkningsolycka, samlade hon lugnt ihop

sina papper innan hon åkte till intensiven. Rädslan kom senare.
– Det räckte länge innan insikten
om att jag var dödssjuk nådde fram till
mina känslor. Kanske var det svårare för mina anhöriga. Jag steg liksom
fram som ett subjekt – man började
genast vårda mig och ta hand om mig.
Jag blev huvudperson i en stor show.
Hon bestämde sig snabbt för att gå ut
med sjukdomsbeskedet på Facebook.
På det sättet fick alla hennes vänner
och släktingar veta om att hon var sjuk.
– Jag insåg ju att om jag gör en sådan
uppdatering är jag ”cancerpatienten”.
Men jag tänkte att okej – det är jag ju!
Det visade sig vara ett klokt beslut.
– Jag fick så mycket sympati och
stöd. Många som själva hade cancer
tog kontakt med mig – till och med
människor som jag knappt kände.
Att få kamratstöd – och att ge kamratstöd – har varit viktigt för henne.
Hon har ställt upp som kamratstödjare vid Finlands kolorektalcancerförening Colores rf, och det har ald-

KYRKPRESSEN NR 8 • 17.4.2019

MEN HEL
rig känts betungande.
– Jag är ju journalist och intresserad
av människor. Det är som att intervjua
någon utan att behöva skriva ut intervjun! Jag har fått träffa alldeles otroliga typer. Jag har fått många ”cancervänner” som jag träffat under behandlingarna eller i kamratstödsgrupper.
Om båda lider av obotlig cancer är
man liksom på samma nivå, säger Tuija Tiihonen.
– Man behöver inte akta sig, man
kan skoja om döden, och det är frigörande. Om vi planerar något för sommaren kan vi till exempel säga ”nå, vi
gör det om vi är vid liv”.
Känner du ofta att människor ryggar undan för att tala om döden?
– Jo, jag känner att många skuffar döden ifrån sig. Jag märker av att de befinner sig utanför sin bekvämlighetszon. Om jag tar upp min egen död –
vilket jag oftast inte gör – kan reaktionerna vara starka. Det är ett ojande, en
lite överdriven sympati. Men vi som
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har samma diagnos har oftast tvingats bearbeta det faktum att vi är dödliga. Då är det lättare.

Bön och sorg
Tuija Tiihonen är kristen och har alltid bett – men inte särskilt regelbundet. När diagnosen kom blev hennes
relation till Gud och Jesus plötsligt
levande.
– Gud har varit min diskussionspartner. Han blev det särskilt då mina känslor började komma till ytan
– stora vågor av sorg. Jag var bedrövad och tröstlös. Då vände jag mig till
Gud och kände en tröst och en frid alldeles på ett känsloplan. ”Ingen fara,
allt kommer att gå bra.” Jag kände en
närvaro som jag kanske aldrig tidigare haft behov av. Jag tycker det är här-

»Om jag tar upp min
egen död kan reaktionerna vara starka.«

ligt att Gud inte är småsint. Han tänker inte ”okej, du verkade inte behöva
mig när det gick bra så kom inte hit
och gnäll nu”. Gud är inte sådan. Han
går med på att man klamrar sig fast
vid honom när man är i nöd.
När känslovågorna kom kastade
hon sig in i sorgen, och den härjade på
ett tag och tömdes sedan på sin kraft.
– Kanske jag behövde bönen för att
våga kasta mig in i sorgen. För man
värjer sig ju för den, med alla krafter.
Den känns som en bottenlös brunn
som man aldrig kommer upp ur.
Vad handlade den där sorgen om?
Sörjde du till exempel att du kanske aldrig hinner se dina barnbarn?
– Jag sörjde mest det att mina barn,
som nu är unga vuxna, ska förlora sin
mamma. Min dröm är förstås att jag
skulle hinna se ett barnbarn – men
det är ingen stor sorg, för barnbarnen
finns ju inte ännu, jag känner dem inte. Jag tänker att jag kan välsigna dem
inför framtiden. För Gud är alla stun-

der ett stort nu, och han känner redan
mina barnbarn. Men tanken att mina barn skulle bli utan mamma, den
är sorglig.
Ibland går hon in på ”Mina kanta”-sidorna och läser vad läkarna
har skrivit om henne. ”Saklig kvinna”, brukar där stå. Och sedan står
det svart på vitt hur illa det ser ut, hur
spridd cancern är, att man försöker
hejda den men att den inte går att bota.
– Det är hård läsning. Det kommer
inte att sluta bra för mig.
Hon gör sitt bästa för att inte hjälpa cancern. Hon äter hälsosamt, hon
motionerar.
– Om jag motionerar har jag muskler, och då kan jag få injektioner. Att
du lever sunt hindrar inte att du drabbas av cancer. Cancern bara kommer
om du har den i dina gener. Men om du
är i dålig kondition klarar du inte vården. Det händer att läkarna tvingas avbryta cancervård för att den som drabForts. på följande sida.
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bats är i så dålig kondition. Cancerbehandlingen drabbar ju också friska celler.
Tuija Tiihonen har haft sin diagnos i nästan två år. Hon har genomgått flera cytostatbehandlingar, men
hon ser frisk ut.
– Jag vill inte se ut som en avtärd
cancerpatient. Jag har en bra peruk,
jag ville satsa på den. Jag vill inte vara sjukare än jag är.
För ett tag sedan fick hon en svår infektion. Hon låg isolerad i flera dagar.
– När jag kom från sjukhuset tänkte
jag: nu vet jag vad det är att vara sjuk.
Jag har ju cancer, men ändå är jag inte sjuk. Och när jag inte är sjuk – då är
jag frisk! Då ska jag göra allt jag bara kan. Jag fattade att jag måste leva!
Det är min uppgift.
Hon tecknar och målar – en ungdomshobby som hon återupptog efter diagnosen – hon motionerar, hon
sjunger i kör. Hon njuter av våren. Hon
skriver på sin blogg och frilansar som
journalist.
I Bibeln går Jesus omkring och helar folk. Tänker du någonsin på det
– att det skulle kunna vara en möj-

lighet för dig?
– Jag tänker att Jesus kan göra
människor friska, och utesluter inte möjligheten att han kan göra mig
frisk. Men jag ber inte att Jesus ska hela mig från cancern. Han kan göra det,
jag har inget emot det. Men jag känner
att det där med att bli frisk är en större grej än bara att slippa en sjukdom.
Hon talar om ett verkligt helande,
så att något som varit trasigt blir helt.
– Det är det jag behöver. Jag känner att
Jesus gör mig frisk och hel som person.
Jag har hunnit fundera på min barndom
och mina val, på svåra saker som drabbat mig. Jag har godkänt sådant som
jag trängt undan och skämts för. Jag
har försonats med min egen skugga. På
det viset känner jag att Jesus gjort mig
friskare. Jag har fått bli mer mig själv.
Däremot går hon inte med på att
sjukdomen skulle ha förädlat henne.
Snarare menar hon att hon blivit mer
självisk.
– Jag har tillåtit mig själv att bli vårdad, att vara centralfigur i den här
showen, och så bloggar jag – det matar ju min narcissism! Risken är ju att
jag blir för självisk, och alltid kommer
dragande med cancerkortet. ”Kan ni

Kristinestads svenska församling lediganslår ett
vikariat som

DIAKONIARBETARE

Se hemsidan: www.kristinestadssvenskaforsamling.
fi för mera info!
Ansökningar riktas till: Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad Eller via epost:
daniel.norrback@evl.fi
Frågor riktas till: Kyrkoherde Daniel Norrback, tel:
040-5862370
Kristinestads svenska församling lediganslår ett
vikariat som

VÄRDINNA

Arbetet inleds 1.6.2019 eller enligt överenskommelse.
Ansökningar riktas till: Kristinestads svenska församling, PB 59, 64101 Kristinestad. Eller via epost:
daniel.norrback@evl.fi
Frågor riktas till:Kyrkoherde Daniel Norrback, tel:
040-5862370
För mera info se hemsidan: www.kristinestadssvenskaforsamling.fi

Kaplanstjänst i Jakobstads svenska
församling

Är du intresserad av att jobba i en mångsidig och dynamisk församling med ca 9000 medlemmar? Vill du
ingå i ett fint medarbetarlag? Sök då kaplanstjänsten i
Jakobstads svenska församling!
Förutom de till kaplanstjänsten vanligen hörande
uppgifterna skall du ha förmåga att leda verksamhet
för och undervisa vuxna samt förmåga att värva, engagera och handleda frivilliga medarbetare. Ett kunnande i att planera och genomföra kurser av olika slag
räknas som en merit.
Språkkravet är: fullständigt behärskande av svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift.
Läkarintyg bifogas ansökan. Den som valts till tjänsten
skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. Lön enligt kravgrupp 602. Arbetstiden kan
vara 80-100 %. Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå
stift senast 10.5.2019 kl. 15:00.
Närmare information kyrkoherde Bo-Göran Åstrand
tfn 040-3100411, bo-goran.astrand@evl.fi
Jakobstads svenska församling
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känner att Jesus gör mitt liv helt, och
det arbetar jag på.

Tuija Tiihonen har obotlig cancer, men
hon känner sig frisk. Hon njuter av allt
livet ger – till exempel promenader
och vårblommor.
inte göra det här grejen, för jag har ju
cancer.” Den personen vill jag inte bli.
Just nu mår hon, som sagt, ganska bra. På grund av behandlingarna
har hon ofta näsblod. Hon blir trött
mot kvällen. Hon har en del värk i ursprungstumören, som av olika orsaker inte går att operera, men medicinerna hjälper.
Hon skrev nyligen en essä för tidningen Kotimaa – den handlar om
livsstädning.
– Folk talar ju om dödsstädning,
men det är ett så jobbigt ord. Men livsstädning – det är det jag gör just nu.
Jag röjer upp här i hemmet, men jag
städar också på ett själsligt plan. Jag

Har du planerat din begravning?
– Jo! Jag tänkte att när jag planerat den
saken så är det liksom skött, då behöver jag inte fundera på den mer. Jag
får alltid nya idéer, och ibland lägger
jag till någon psalm. En av mina goda vänner är präst, och hon har lovat
jordfästa mig om jag dör före henne.
Min goda vän som är kantor har lovat
sköta musiken. Jag vill kremeras, och
jag har bestämt var urnan ska ligga.
Så nu har jag frid med allt det!
Tänker du på himlen?
– Nej, inte konkret. Inte på gator av
guld. Men jag tror att livet fortsätter i
någon form. Allra mest tänker jag på
en glädje och en lätthet. En känsla av
att vara fullkomligt godkänd – att någon verkligen ser mig och godkänner
mig. Jag tror att det är det vi letar efter under hela vårt liv, och när vi försöker finna det i mänskliga relationer
kommer de alltid till korta. Vår längtan efter att bli helt och hållet sedda
och godkända kommer att släckas.
Det är det som är himlen.

Finska Missionssällskapet är Finlands evangelisk-lutherska
kyrkas globala aktör. Vi är en av Finlands största biståndsorganisationer och mottar programstöd från utrikesministeriet.
Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och
medmänsklig värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek
till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i 160 år. Vi
verkar i 30 olika länder i samarbete med över 100 samarbetspartner.
Vi söker nu en kunnig och erfaren

Kommunikationsdirektör
Du leder Missionssällskapets kommunikation och ansvarar för att de strategiska målsättningarna uppnås. Du förstår hur organisationens bränd kan förstärkas. Du arbetar under
verksamhetsledaren och verkar som chef för kommunikationsenheten och förlagschefens
förman. Du lotsar och stöder de övriga avdelningarna i utvecklingen av kommunikationsprocesserna. Du kan kommunicera Missionssällskapets till allmänheten, media, kyrkan
och församlingarna, medborgarorganisationerna och utrikesministeriet. Du behärskar olika
kommunikationskanaler, följer deras utveckling och kan utnyttja dem strategiskt såväl internt
som externt i en mångkulturell och föränderlig verksamhetsmiljö.
Vi förutsätter en lämplig högre högskoleutbildning, erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom
kommunikation samt existerande nätverk inom media, kyrka, medborgarorganisationer och
samhälle. Vi förväntar oss organisations- och verkställighetsförmåga, god interaktions-,
samarbets- och ledarskapsförmåga och språkkunskaper i finska, svenska och engelska. Vi
värderar erfarenhet av kyrka, medborgarorganisationer och biståndssamarbete.
Vi erbjuder en intressant utsiktsplats i ett multikulturellt biståndssamarbete, en kunnig och
motiverad arbetsgemenskap och goda professionella utvecklingsmöjligheter.
Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Rolf Steffansson, tfn
043-824 0649 och ledande konsult Kari Sorvari / Personnel
Group, tfn 0500-462 550. Vi ser fram emot ansökningar jämte
CV och löneanspråk senast 12.5.2019 via den blankett som finns
på Personnels hemsida (www.personnel.fi).
www.suomenlahetysseura.fi
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PÅSKKRYSSET

MARSKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris
som kommer på posten. Vi gratulerar: Harri Hoffma, Vasa, Marita
Hästbacka, Jakobstad och Görel Wahtera, Mariehamn.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 7 maj 2019 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet
”Påskkrysset”. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. Lycka till!
Namn & adress:
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KULTUR
Kalla kårar och tårar utlovas när Kärlekens väg spelas för
tredje gången – lite större, lite mer finslipad. Det är en passionsberättelse där Jesus är närvarande utan att vara en
rollfigur och åskådarna går sida vid sida med lärjungarna.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

N

är dörren till Sibbo kyrka
svänger upp hörs rop inifrån. Lärjungen Petrus vädjar: ”Jag känner inte den
mannen.” En tupp gal tre
gånger.
Ur hörnen väser flera röster ”frige Barabbas, frige Barabbas”. Uppe på balkongen står
Pontius Pilatus och rentvår demonstrativt sina händer. Barabbas – Benjamin Salminen –
har kravlat sig upp från golvet och kan nästan inte tro att han är fri att gå.
Patrik Frisk instruerar Stefan Djupsjöbacka
– ny i rollen som Pilatus – att agera häftigare, tydligt visa sin bestörtning med folket som
hellre låter en mördare gå än friar Jesus.
– Skapa kontakt med oss här nere, säger
Alexandra Gustafsson – Maria från Magdala.
Påskspelet Kärlekens väg är en lokal Sibbo-produktion som på långfredagen sätts upp
för tredje gången. Den här söndagskvällen övar
en del av ensemblen de scener som tar plats
inne i kyrkan.
– Vi har lärt oss vilka praktiska saker vi behöver tänka på för att allt ska fungera, säger
Patrik Frisk, som förutom att regissera har
komponerat mycket av musiken tillsammans
med församlingens kantorer, Mauriz Brunell
och Lauri Palin.
För manuset står församlingens kaplan Camilla Ekholm, men även andra i produktionen har medverkat.
Kärlekens väg slutar här i kyrkan, men börjar
med två scener utomhus i kyrkdalen, vid Prästgården och Gamla kyrkan. Folket vandrar från
scen till scen, övervakade av en romersk soldat
till häst – Ben Simonsén, som även är världsmästare i sportkörning med häst och kärra. Närmare femtio personer är med och förverkligar
projektet, de flesta med anknytning till Sibbo.

Djupare in i berättelsen
Två av huvudrollerna innehas av Alexandra
Gustafsson och Christer Romberg. Gustafsson gör rollen som Maria för tredje gången,
Romberg är med för andra gången.
– Det känns som att vi har kommit lite djupare i berättelsen, säger Christer Romberg. Vi
tar det ett steg vidare.
– Vi har blivit äldre och mognare och mer
utbildade, säger Gustafsson.
De trivs i ensemblen. Förutom chansen att
få vara med och berätta passionshistorien är
gemenskapen det som gör att de återvänder.
De berömmer Frisks förmåga att hitta rätt
människor till rätt uppgift.
– Alla får skina på sina områden, säger Gustafsson.
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Kärlekens
väg är en
dramatisk
berättelse,
inget för
mindre barn.

Christer Romberg och Alexandra Gustafsson
spelar två av huvudrollerna.

Själv tänker hon att hon var lite väl ung första gången hon gjorde Maria.
– Ju äldre jag blir kommer jag mer på djupet.
Det är en villkorslös kärlek hon har.
En utmaning är att sätta sig in i den roll en
kvinna hade på den tiden. Kvinnor stod utanför männens sammanhang, men Maria hade
ändå en stark relation till Jesus. Jesus bröt mot
tidens normer och bemötte kvinnor på ett sätt
man inte väntade sig.
Christer Romberg gör rollen som lärjungen Johannes.
– Där Petrus är den burdusa typen är Johannes ganska ung, naiv och blåögd. Man får följa Johannes när han processar det som händer och försöker hantera sina egna känslor.
Romberg får spela en Johannes som börjar
förstå det Jesus berättat, att han inte längre ska
finnas bland dem. Han är också den som till
slut blickar framåt och ser en ljusglimt.
– Petrus reagerar med de stora uttrycken,
Johannes är hoppet som limmar ihop dem alla, säger Alexandra Gustafsson.
Kalla kårar och tårar utlovas. Skådespelarna tycker att Kärlekens väg är ett annorlunda sätt att göra passionshistorien, en fräsch
upplevelse som utnyttjar olika konstformer.
– Jag tycker om att det inte finns någon som
spelar Jesus, säger Christer Romberg.
Jesus är närvarande genom hela berättelsen, men han ges inget ansikte. Åskådarna
får leva genom det fasansfulla tillsammans
med lärjungarna.
– Man får ett annat perspektiv, ett mänskligt perspektiv, säger Romberg.
– Du vet att det är en produktion som är värt

»Du vet att det är en
produktion som är värt
något när du själv gråter
på repetitionerna.«

Påsksp
växer
något när du själv gråter på repetitionerna, säger Gustafsson.

En minimusikal i sista scenen
Varje år har projektet fått rum att utvecklas och
nyanseras. Patrik Frisk säger att han blir mer och
mer inspirerad för varje gång. I år är det fler roller och mer musik. Påskspelet har en ny dansare i Minna Liimatainen, som får mycket beröm.
– Bara för hennes skull kan man komma,
säger Frisk.
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KOLUMN
ULRIKA
HANSSON

Jag skulle
ha smygrökt
med honom
JAG ÄR INTE så fasligt religiös, brukar jag
tänka. Jag tror att om Jesus hade dragit fram på
gatorna i närheten av mitt jobb, med skaror av
människor runtomkring sig, hade jag kanske
stått längst bak, med armarna i kors över bröstet. Kanske hade jag tänkt att det här var då en
märklig hippierörelse och att det är bäst att inte
ge sig hän åt alla revolutionärer man möter.
Jag tror att jag hade tänkt så för att det känns
tryggt att vara lite skeptisk, men också för att det
är så lätt att tänka att just jag inte duger till att vara där längst fram och hurra. Jag har inte läst tillräckligt med andlig litteratur, jag är ingen bedjare, jag är hellre ironisk än storsint, jag är alldeles för vanlig.

»”Har du eld?” skulle kanske min första replik till
vår mästare ha varit.«

spelet som
år för år
En ny roll är den kvinnliga lärjungen Johanna. Rollen görs av Paulina Biström, som även
medverkar med solosång. Två sånger på hebreiska ska förflytta kyrklandskapet i Sibbo
till Mellanöstern.
Speciellt inne i kyrkan har de satsat på musik och teknik, med orkester och ljud- och ljuseffekter.
– Det är som en minimusikal i sista scenen,
säger Frisk.
Tajmingen ska fungera, övningstiden ska fås
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ihop med mångas tidtabeller, en stor folkmängd
ska röra sig mellan scenerna – och så vädret som
ingen kan styra över. Frisk erkänner att det blivit en del sömnlösa nätter. Han ser fram emot
långfredagen med skräckblandad förtjusning.
– Storyn är så stark, den kan bära massor.
Trots att Kärlekens väg spelas på långfredagen är berättelsen inte alltigenom svart.
– Vi är måna om att ge en skymt av hoppet
och ljuset. Det ska inte sluta vid en grav eller att kors.

I EN TRÅD PÅ Facebook, där olika påskspel
diskuterades med glimten i ögat, skrev en kompis: ”Inför generalrepetitionen var Jesus försvunnen. Det visade sig att han bara gått ut på
tobak.” När jag läste det där blev min gudslängtan plötsligt enorm. Där, tänkte jag, hade jag
också varit. På innergården, under en stunds
tystnad innan skådespelet skulle börja. ”Har
du eld?” skulle kanske min första replik till vår
mästare ha varit. Jag hade kanske rökt en cigg
och tänkt att det här är inget vidare, man kan
få lungcancer. Men när vanliga människor är
stressade gör de sånt. De röker och tröstäter
och tvivlar (vissa ber och djupandas, men de är
osedvanligt starka).
JAG VET PRECIS hurdan hans blick hade varit där på innergården. Den hade varit varm och
finurlig. Den hade sagt att han vet allt om mig
och att jag är okej, att mitt värde är orubbligt.
Och om jag hade frågat om han är nervös inför
att stiga upp på scen hade han garanterat småskrattat och sagt ”Äh, det är en världslig sak.”

Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen.
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Memmakaka och rustikt grönt

RECENSION
BOK
NAPALMFLICKAN
Författare: Kim Phuc Phan Thi
Förlag: Libris

Trosvisst av
flickan på bilden
Den sannolikt mest kända bilden från Vietnamkriget tog Nick Ut, fotograf på Associated Press, under en napalmbombning den 8 juni 1972. På bilden
springer en grupp barn ut ur ett rökmoln. Ett av barnen, en flicka, springer skrikande rakt mot fotografen. Hennes kläder har brunnit upp.
Bilden förändrade både Nick Uts och Kim Phuc Phan
This liv. Den förändrade också allmänhetens inställning till Vietnamkriget.
Kim Phuc var nio år gammal då hennes barndom
tog slut. Därefter handlar det om brännskador, smärta, operationer, krossade drömmar och utnyttjande.
Men också om överlevnad, förlåtelse, hopp, kärlek och
framför allt om Guds trofasthet. Om det här berättar
hon med egna ord i den gripande boken Napalmflickan.
Det är inte första gången Kim Phuc berättar om
sitt liv. Det tvingades hon göra så många gånger i
Vietnam att hon relegerades från universitetet på
grund av sin frånvaro. De kommunistiska regimerna
i både Vietnam och Sovjet utnyttjade henne i propagandistiskt syfte utan att hon hade någon kontroll
över vad tolkarna sade. Denise Chong skrev 2001
boken The Girl in the Picture (flickan på bilden) som
enligt Kim Phuc är korrekt. Men den saknar dimensionen som Kim Phuc nu själv vill berätta, sitt vittnesbörd. Hur hon mötte Jesus i Saigon tio år efter
napalmattacken och hur Gud lett henne sedan dess.
Jag har svårt att lägga boken ifrån mig. Kim Phucs
tro och trosvisshet är inspirerande.
Det är inte bara vittnesbördet som fängslar mig.
Boken tar tag i mig redan i från början där hon berättar om sin sorglösa barndom i krigets skugga. Kriget
kommer allt närmare tills det utkämpas på den egna
bakgården. Boken ger också en inblick i vardagslivet
under kommunistregimen i Vietnam och i Kuba. Avsnittet om hur hon tillsammans med sin man hoppar
av till Kanada är snudd på spännande.
Under allt detta sker en process där hon lyckas förlåta dem som gjort henne illa. ”Mitt förflutna är som det är. Min livshistoria är kanske inte den
jag hade önskat mig, men det är en historia som fört
mig till Gud”, skriver hon.
Kim Phuc Phan Thi bor idag i Toronto men reser runt
i världen för att tala om fred, förlåtelse och försoning.
JOHAN SANDBERG

Pärmen pryds av Nick
Uts berömda bild där
Kim Phuc Phan Thi
flyr napalmbomerna
tillsammans med sina
syskon. För bilden fick
Ut Pulizerpriset och den
utsågs också till World
Press Photo of the Year
1972.
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Har du liksom jag tänkt tanken att memma och choklad
borde vara gjorda för varandra och undrat var man hittar recept på memmakaka?
I nyutgivna kokboken Mat
delar Anna Sörensson bakom restaurangen med samma namn med sig av recept
på allt från huvudrätter och
bröd till söta bakverk. I den
sistnämnda kategorin finns
ett recept på memmakaka
– men i ärlighetens namn
finns memma inte med
bland ingredienserna. I stället är den en mörkt chokladig kladdkaka bakad på rågmjöl. Kanske förväntas just
rågmjölet ge kakan memmasmak? Själv ångrar jag att
jag inte tillsatte lite pomerans för att komma ett litet
steg närmare.
Både recept och foton ger
ett rustikt och vardagligt intryck, långt från bländvita
dukar. Mellan avsnitten dyker några av restaurangens
stamgäster upp.

PRESENTATION
BOK
MAT
Författare: Anna Sörensson (recept),
Ebba Håkans (text) och Emma Sarpaniemi (foto).
Förlag: Förlaget M 2019

Grönsakerna får spela huvudrollen och de flesta av
recepten är vegetariska.
Praktiskt nog tipsar författarna om att förkorta gräddningstiden om man gräddar
kakorna i portionsformar
och om att testa att baka

bröden utan jäst och enbart
på surdeg om man har en
pigg surdeg – fast här glömmer de att nämna att man
i så fall behöver jäsa degen lite längre så att surdegens mikrober hinner med i
svängarna.

Mörkret kan inte målas över
Den namnlösa berättaren
i Matilda Gyllenbergs debutroman Det lungsjuka huset flyttar tillsammans med
sin man och dotter in i det
hus där mannen lekt som
barn hos sina morföräldrar.
Hon drömmer om ett öppet och ljust hem, men trots
idog renovering och trots att
hon gör sig av med Oldefars
och Oldemors möbler och
tavlor stannar något dunkelt kvar i huset. Allt borde
vara så vackert – huset är ett
av fjorton likadana som står
utplacerade runt en gemensam gräsmatta i en välordnad förort. Berättaren försöker matcha sin på ytan
prydliga omgivning, men ju
mer hon försöker desto mer
känner hon att hon misslyckas. En dag blir hon bekant med en av områdets invånare som bott där sedan
husen byggdes under det tidiga 1980-talet. Genom honom får hon tag i en dagbok
som han bevarat från en tidigare sommar, en sommar när en bohemisk kvinna, Hild, och hennes lilla
son Ricke dök upp som från
ingenstans och ställde upp
sin husvagn på gräsmattan.

RECENSION
BOK
DET LUNGSJUKA HUSET
Författare: Matilda Gyllenberg
Förlag: Förlaget M 2019
Berättaren redogör för
sitt eget liv i en raljerande och ofta lite ironisk ton.
Det är bitvis underhållande och Matilda Gyllenberg
har ett smidigt språk – men
tonen skapar också en viss
distans både mellan berättaren och läsaren och mellan berättaren och hennes
omgivning. När Hild kommer in i berättelsen förändras berättarrösten markant.
Läsaren får lära känna Hild
inte genom hennes dagboksanteckningar utan genom att berättaren plötsligt
går in i den snudd på allvetande berättarens roll, går
igenom Hilds olika livsskeden och redogör för dem på
ett överraskande varmt och
empatiskt sätt. Den vas-

sa udd som berättaren annars gärna riktat både mot
sig själv och sina grannar
är plötsligt som bortblåst.
Det här är förstås ett grepp
som fungerar väl för att
hålla isär de båda kvinnorna. Alldeles trovärdigt blir
det ändå inte om man ska
vara strängt realistisk, men
Det lungsjuka huset kommer faktiskt sin läsare betydligt närmare och kryper
närmast in under huden.
Och hur det nu kommer sig
– kanske kan vi tänka oss
att berättaren mjuknar i
kontakten med den tid som
varit och med Hilds och
Rickes utsatthet – blir också hennes blick på det egna livet mindre raljant och
mer mänsklig.

»Berättaren försöker matcha sin
på ytan prydliga omgivning.«
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PÅSKFIRANDE
Vilka traditioner hör påsken till? Vi diskuterade påskfirande med tre personer.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS, JOHAN SANDBERG,
ULRIKA HANSSON

Hur firar
du påsk?
KIRA ERTMAN, ESBO
Från första april är Kira Ertman ordinarie kyrkoherde i Esbo svenska
församling. Hon firar påsk i kyrkan,
men också hemma med sin familj –
sin man och sina barn, 9 år och 1,5 år.
– Påsken är ju kyrkans största högtid, men den tar inte lika mycket utrymme som julen. Den är mer intim.
Den kryper under huden på ett annat
sätt. Att fira påsk kräver mer tankearbete än att fira jul, och det är hälsosamt.
Utan påsk skulle vi inte fira jul heller.
Med åren har påsken blivit en viktig
process för Kira Ertman. Påskveckan
sammanfattar all den glädje och allt
det lidande livet rymmer.
– Först palmsöndagen då Jesus firas som hjälte och man ropar hosianna, sedan skärtorsdagens nattvard som blev ett sakrament – och
sedan döden och uppståndelsen. Hela
tron sammanfattas på en vecka. Det
är en så enorm process. Jag känner
ofta att det går för snabbt, jag skulle vilja stanna kvar i långfredagens

»Påsken tar inte lika
mycket utrymme
som julen. Den är
mer intim.«

tankar lite längre.
I år firar Kira Ertman påsk med
skärtorsdagens mässa i Olars kyrka,
och sedan högmässa annandag påsk
i Esbo domkyrka. Då är hon på jobb.
Men på påskdagen ska gå i påskdagsmässa tillsammans med barnen.
– Efter mässan äter vi påskmiddag
med familjen och släkten. Och så ska
vi ha äggjakt. Det brukar bli ganska
många chokladägg, så jag tror vi ransonerar lite …
Hon ska förbereda en påskbuffé
med vårkänsla – kanske sparris och
köttbullar av får- eller lammkött.
– Det viktigaste är att alla trivs och
att vi får fira tillsammans.

ANNA TIKUM, SENEGAL

EIRIK RAIKULA,
KARLEBY
Hos Raikulas samlas en grupp vänner för en judisk sedermåltid under påsken.
– Det är den en påskmåltid som
också Jesus firade med sina lärjungar. Vi firar den tillsammans med tio
och tretton vänner som vi rest med
till Israel under åren, säger Eirik Raikula.
Seder betyder ordning och de följer en handbok, en haggadah om hur
man ska fira en kristen påskmåltid. I
måltiden ingår att man läser om uttåget ut Egypten ur Gamla testamentet, om plågorna och allt annat.
– Det tar ungefär en och en halv
timme. Efter måltiden följer en av-
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slutning som tar mellan en halv och
en timme.
Det som fascinerar Raikula är att
måltiden samtidigt firas av miljontals judar.
– För min del är det starkt att tänka på hur många miljoner judar som
går igenom samma formulär samma
kväll utan att se att Jesus var påsklammet som kommit för deras skull.
Och att vi av nåd fått bli inympade
i Guds rike.
Kyrkbesök hör också till Raikulas
påsk. Både under själva påsken och
någon dag under stilla veckans aktläsning.
– Det viktigaste under påsken är att
minnas Jesu död på korset, säger Raikula.

Jag firar i år min åttonde påsk i Senegal.
Senegal är ett muslimskt land och de
kristna högtiderna uppmärksammas
därför inte särskilt mycket. Vi går till
mässan på natten till påskdagen och
äter sedan väldigt mycket ngallakh, en
slags söt sås gjord på jordnötter, baobabfrukt och olika kryddor. Denna
äts tillsammans med couscous gjort
på hirs. Under påsken delar de kristna
ut ngallakh till sina muslimska grannar och vänner. Eftersom vi bor i Dakar, där det finns många utlänningar,
hittar vi i de större butikerna chokladägg i färggranna papper. På påsklördagen får våra barn söka efter påskägg som påskharen gömt i vårt hem.
Påsken är min favorithögtid, och
det är då jag längtar som allra mest till
Finland. Jag saknar precis allt beträffande påsken i mitt barndomshem:
alla påskpynt, påskliljorna, memman, doften av vår, den dystra långfredagen och den glada påskdagen
så som den firas i Borgå domkyrka.
Som kristen är förstås påskens glädjebudskap det allra viktigaste för mig.
Memma, påskliljor och vårdoft får
jag kanske inte, men hemligheterna
i Jesu uppståndelse kan jag meditera
kring och glädjas över var i världen

jag än befinner mig.
Under mina första år bodde jag i
Tanzania där mina föräldrar då arbetade som missionärer. En påsk
bestämde mamma att vi barn skulle konstruera ett påsklandskap där
både Golgata med dess tre kors samt
Jesu grav fanns. Av pappersmassa arbetade vi fram soldater och kvinnor
som på långfredagen stod kring Jesu kors och som på påskdagen tittade in i den tomma graven. Fortfarande har detta kreativa alster en central
plats i mitt föräldrahem under påsken. Landskapet med sina soldater
och kvinnor måtte i en icke familjemedlems ögon se mycket bedrövligt
ut, men för mig gömmer det många
fina barndomsminnen.
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Mariehamns församling
söker

DAGHEMSFÖRESTÅNDARE
se närmare information på
www.mariehamnsforsamling.fi

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Önskar hyra förmånlig
sommarstuga vid vattnet i
sydväst-södra Finland, 4
vuxna. För sommaren -19
eller längre.
marknylu@live.com
Nyligen färdigblivna
diplomingenjörer med fast
anställning söker trea på
Drumsö fr.o.m. 1.6 eller
1.7.
Nina & Mathias
050 46 28493
Ungt par söker trea i
centrum av Åbo. Helst på
den här sidan av ån. Tel
050-5364543 / Daniel
Lärarfamilj med 2 barn och
gårdskarlserfarenhet
önskar hyra sommarstuga
vid havet. Gör gärna
underhållsarbete mot
nedsatt hyra. 0503241515
Omsorgsfull ung kvinna
söker etta i Hfors till juniaugusti. Jobbbar, röker ej,
inga husdjur. Max 600€
0451786676/Mette

UTHYRES
Vid 5-kanten 46m2
mot gård. 2r öppet kök,
badr, klädr, balkong.
Hyra 1000e/mån.
Tfn 0407435626
Möblerad, modern 2:a om
35 kvm med utmärkta
kommunikationer på
Busholmen. Maj/juniaugusti. Hyra 650€/mån.
04573430813
Trea i Vasa centrum. 67
m2. Ledig 1.5. 040
7365597

ÖVRIGT
JURIDISKA TJÄNSTER
Jurist med lång arbetserfarenhet sköter era
juridiska ärenden. Arv,
familj, skatt, besvär, köp,
bostad, rådgivning, mm
Martin Holmsten,
Rosengv. 3C , H:fors 30
tel.040-5953595
martin.holmsten@gmail.
com.
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€.

Kyrkostyrelsen söker till Kyrkans central för det svenska
arbetet en

SAKKUNNIG FÖR
UNGDOMSARBETE
Ansökan jämte bilagor riktas till Kyrkostyrelsen via den
elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering senast
den 15.5 2019 kl. 15.00.
Annonsen i sin helhet och noggrannare beskrivning av uppgiften finns att läsa på evl.fi/rekrytering.

Väståbolands svenska församling söker en

SKÄRGÅRDSKANTOR
Vill du jobba med kyrkomusik i världens vackraste skärgård?
Har du intresse för mångsidig musikverksamhet, förmåga att
jobba med körer för olika åldersgrupper samt goda sociala
förmågor?
Då är du rätt person att jobba som kantor i vår unika
skärgårdsförsamling med 23 församlingsmedarbetare och
8 000 medlemmar bland 10 000 öar och skär.
Vi lediganslår en kantorstjänst på heltid att sökas senast
30.4.2019 kl. 16. Placeringsort i Nagu eller Houtskär, enligt
överenskommelse. Lön enligt kravgrupp 502. Tillträde under
sommaren 2019 enligt överenskommelse.
Mer information på www.vastabolandsforsamling.fi
eller av kyrkoherden harry.s.backstrom@evl.fi
tfn 040 312 4411
Ansökningar senast den 30.4.2019 kl. 16.00 till
Församlingsrådet i Väståbolands svenska församling,
Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas.

Vill du arbeta med det dyrbaraste vi har?
Johannes församling lediganslår

1) ett tvåårigt vikariat som barnledare (100%)
2) ett ettårigt vikariat som barnledare (80%)
med möjlighet till ev. förlängning. Huvudsaklig uppgift
är att tillsammans med teamet på S:t Jacobs eftis
erbjuda första- och andraklassare en trygg eftermiddag med varierande sysselsättning både ute och inne.
Arbetet inleds 1.8.2019.
Mer info på helsingforsforsamlingar.fi.

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen,
ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.
Vi söker en

VIKARIE FÖR DEN
SAKKUNNIGA INOM
DIAKONINS UTVECKLING
till verksamhetsavdelningens enhet Kyrkans diakoni och
själavård.
Den sakkunnigas särskilda ansvarsområden är utveckling av
diakonin, informationsproduktion och kommunikation.
Närmare information om ansökan och arbetsuppgifterna samt
behörighetsvillkoren finns på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökningstiden går ut den 30 april 2019 kl. 15. Frågor besvaras
av sakkunniga Titi Gävert, titi.gavert@evl.f tfn 050 326 4789
och chefen för enheten Kyrkans diakoni och själavård Kalle
Kuusimäki, kalle.kuusimaki@evl.fi, tfn 050 501 2901.

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

RÖNNQVIST BÅTAR FRÅN OSS

Båt-, bil-, industri- och husfärger
Även glasfiberharts, väv
och Gel/Top coat i lösvikt o.s.v.

Gå in på vår nätsida där vi säljer nästan tusen produkter riktigt billigt
Närpes: Närpesvägen 6, 64200 Närpes, tfn (06) 224 2185
Vasa: Magasinsgatan 7, 65100 Vasa, tfn (06) 317 6033
Karleby: Indolavägen 5, 67600 Karleby, tfn (06) 830 2334

Annonsera i Kyrkpressen!
Annonsera
i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare:

Ludvig Andersson 044 050 3020, Jonny Åstrand 050 092 4528
Kontakta våra annonsförsäljare:
Ludvig Andersson
050annons@kyrkpressen.fi
3020, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via 044
e-post:
Vagnsmakarevägen 19, J:STAD | www.nymotors.fi

Eller
via e-post:
annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo
på www.kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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År 2020 fyller

Svenska samskolan i Tammerfors
125 år
Liksom under tidigare jubileumsår utges en

M AT R I K E L

över elever, lärare och övrig personal

MUSIKALISKT ALLKONSTVERK MED
DANSANDE DOCKOR, HJÄLTAR, HONUNGSBIN,
KRATTOR OCH EN MASSA LINGON.

PREMIÄR 19.9.2019

Fyll i matrikelformuläret på adressen

www.samskolan.fi/matrikel

eller beställ blankett tfn 044 206 4703 / Tuija Laurén

Skicka in uppgifterna senast den 30.9.2019
ABOSVENSKATEATER.FI
02-277 7377

Norrgårds Busstrafik

Linje och
beställningstrafik
Ta kontakt
för en offert

Välkomna till Hangöfronten!
Här försvarades Finland
under kriget 1940–1941.
Vi skräddarsyr besök för er grupp,
t.ex. krigshistoria och ärtsoppa
därtill. Tag kontakt för mera
information!

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

www.frontmuseum.fi

En vacker gåva till Mor en blomma som varar för evigt!
Beställ enkelt i vår nätbutik eller ring
018-22130 för personlig service.

Leverans inom 4 vardagar och
GRATIS FRAKT till Kyrkpressens läsare!
Ange rabattkoden KP då du gör din beställning.
Erbjudandet är giltigt t.o.m. 15.5.2019
Se fler av våra smycken på www.guldviva.com

Blomman

TM

Från 68 € inkl. kedja

HANDGJORDA KVALITETSSMYCKEN FRÅN ÅLAND
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00180 Helsingfors
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NÄSTA NUMMER av KP

utkommer om två veckor,
den 2 maj. Glad påsk!

www.raitismaja.fi
06-318 0900 . 0400 126 830

Ruskaresa
11–15.9

Arbetet en gudstjänst
När vi lever i relation med Gud ändrar också vår inställning till arbetet. Då blir det något vi gör tillsammans med Gud.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Den internationella kristna handelskammaren ICCC vill lyfta arbetet som
en gudstjänst då de kallar till nordisk
konferens i Karleby den 26-28 april.
Till konferensen väntas omkring 200
deltagare från de nordiska länderna
och Estland.
Linda Jansson är ekonom och vårdledig för tillfället. Hon är en av arrangörerna för konferensen som hålls i
hennes hemstad.
Hur kommer det sig att du är med
i ICCC?
– Jag blev tillfrågad senaste höst om
jag vill vara med i arbetsgruppen som
ordnar konferensen. Det ville jag gärna för det här är ett tema som jag brinner för, säger hon.
Samtidigt som hon gick med i arbets-

gruppen kom hon med i ICCC:s verksamhet.
Varför är du med?
– Jag vill se Guds rike spridas på alla
områden i samhället. ICCC:s vision
omfattar inte bara affärsvärlden utan
alla yrkesgrupper. Allt handlar om en
relation, inte en prestation, där vi går
med Gud. Han är intresserad av allt i
våra liv, både det privata och yrkeslivet. Även om han har en uppgift åt
oss vill han att vi i första hand ska lära känna honom och leva utifrån den
relationen. Då blir arbetet ingen last.
– Guds rike sprids genom kristna
som inser att Gud vill verka genom
dem på deras jobb oavsett om de är affärsmän, rörmokare, lärare eller något annat. Gud har en kallelse för al-

la människor i arbetslivet och vi tror
att han har en speciell kallelse för de
nordiska länderna.
Vilken är den kallelsen?
– Vi är kallade att vara föregångare. Våra lagstiftningar och samhällen är byggda på Guds ord och vi har
en kristen människosyn. Trots att vi
sammantaget är ett ganska litet folk
ligger vi i spetsen i många internationella jämförelser.
Sekulariseringen av samhället är
ändå ett faktum som man vill försöka bromsa.
– Det har en stor betydelse att kristna står fast vid Guds ord och inte börjar göra kompromisser. Vi måste vara
jättevisa och behöver den helige Ande
för att i kärlek föra fram budskapet.
Kan det uppstå konflikt med arbetsgivarens order och Guds ord?
– Det händer. Jag tror vi får be om
mycket vishet och att det till exempel i barnmorskornas fall ska stiftas
lagar som ger samvetsfrihet.
– Jag förväntar mig att talarna på kon-

ferensen ska ta upp hur man bemöter
de här utmaningarna.
Hon säger att vi har satt Gud i en
box där vi begränsar honom.
– Vi tar fram honom på söndagar,
när vi ber aftonbön med barnen eller
när det är riktig kris. Men i vardagen
på jobbet glömmer vi bort Gud. Det
skulle vara viktig att folk inser vikten
av att ta med Gud överallt. Det finns
inget yrke eller någon plats som är
heligare än andra, det är bara sådant
som vi människor hittat på. Gud vill
vara med oss lika mycket när vi skriver offerten på jobbet som när vi läser Bibeln.
ICCC vill förmedla att arbetet är en
gudstjänst. Alla kristna jobbar heltid
för Gud.
Går det bättre för företaget om man
ber för det?
– Jag tror Gud har många innovationer och lösningar som han vill förse oss med. Då vi ber kan han ge oss
övernaturlig vishet i hur vi ska lösa
dagens utmaningar. Gud är den bästa mentorn och konsulten.

Prästen skulle flytta till en annan församling och en församlingsbo beklagade sig över detta. Prästen försökte trösta henne:
– Efter mig kommer det säkert någon som är bättre än jag.
– Nähä, sa församlingsbon. Hittills har det blivit bara sämre och sämre för varje ny präst.

Linda Jansson vill se Guds
rike spridas genom kristna
på arbetsplatserna.

