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PROFILEN Anna Övergaard
Samhällsengagerad teologistuderande prästdotter med många
järn i elden. Trivs i kyrkorummet
där historia, kulturarv och traditioner förenas.

Kan man vara både präst och
politiskt aktiv? Ja, svarar Anna
Övergaard i Nykarleby. Hon anser
att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

EN ENGAGERAD
S
amhällsengagemanget har ändå gjort
att teologiestudierna är på hälft. Nu
siktar Anna Övergaard på att ta sin
examen. Avhandlingen återstår.
– Jag studerar med tanke på att bli
präst. Finns det behov vill jag bli prästvigd. Men jag har alltid varit intresserad av mycket,
så om det inte finns något passligt prästjobb gör jag
något annat. Min grundinställning är att det löser
sig. Men teologi är intressant. Jag gjorde de praktiska prästkurserna i fjol och det kändes bekvämt
att stå där framme i kyrkan. Jag tycker också mycket om sjukhussjälavård.
Även om hon blir prästvigd har hon inga planer
på att överge samhällsengagemanget.
– Jag kommer alltid att vara samhällsaktiv, om inte partipolitiskt så på annat sätt. Nu är det är mera aktuellt än någonsin att man som kristen står
upp för allas lika värde och mot mörkrets makter i
olika former. Men som präst gäller det att vara allas präst och inte företrädare för ett politiskt parti.
Miljön, bildningen och jämställdheten är hennes hjärtefrågor.
– Jag tycker också det är viktigt att yngre kvinnor
och ensamstående mammor tar på sig förtroende-
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uppdrag. För min del möjliggörs det av att mina föräldrar ställer upp, vilket jag tacksam för.
Tidigare satt hon i stadsfullmäktige i Nykarleby.
– Jag ställde inte upp i senaste kommunalval, vilket jag ångrar. Men då upplevde jag att jag ville satsa på familjen.
För tillfället är hon ordförande för Kvinnoförbundet i Nykarleby. Hon sitter också med i finska
bildningsnämnden.
Anna Övergaard har varit inskriven i Åbo Akademi sedan 2004.
– Tack och lov blev jag inskriven sista året man
hade evig studierätt. I Åbo var jag aktiv i studentpolitiken och i föreningar, satt i kårstyrelsen Åbo
Akademis studentkår och i förbundsstyrelsen, kretsstyrelsen och lokalavdelningen för Svensk ungdom.
Engagemanget ledde också till att hon för tio år
sedan blev utbränd.
– Jag har mycket på gång nu också, men då hade jag jättefullt i kalendern och var väldigt stressad. Man talar mycket om duktig flicka, men jag
vet inte om det är dåligt att vara det. Det är superbra att det finns de som vill och som satsar. De får
saker att hända. Men det är inte bra att känna prestationskrav. Jag hade svårt att skala ner och jag

ville göra alla nöjda.
När hon blev utbränd flyttade hon hem till Nykarleby, där hon träffade sin man.
– Då jag vilat upp mig köpte jag bokhandeln i
staden. Litteratur och kultur hör till mina intressen. Helst läser jag romaner, något som utmanar
eller som lär mig något nytt. Ibland också dikter.

Andra projekt lockar
Hon verkade som bokhandlare i sex år. För två år
sedan sålde hon bokhandeln.
– Att vara bokhandlare var jätteroligt, men det
gick inte ihop med mitt privatliv, och så hade jag
blivit mamma. Jag ville också ha min examen, så
jag återupptog studierna.
Dottern Karin är idag fem år gammal.
– Jag trodde jag skulle vara supereffektiv som vuxen, men jag har inte riktigt den ro som behövs. Jag
hittar på många andra projekt hela tiden. Jag har
lite dåligt med fokus och jag är rastlös.
I valet av studier har hon går hon i sin pappa Ulf
Sundsténs fotspår.
– Vi är båda intresserade av människor. Människovärdet har alltid varit en viktig grundvärdering
hemma hos oss. Och det som är lite trasigt är in-
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INKAST
FREDRIK &
STEFANIE

Säg det med
en gåva
NÄR VI GÅR GENOM varuhuset står det ”Säg
det med en gåva” på en skylt. Budskapet är tydligt: Visa hur mycket du bryr dig om dina respektive genom att köpa dem en liten gåva (och
gärna av det som finns på bordet under skylten).
Det här kan våra barn. Ofta blir vi överösta av presenter. Det går inte att ta miste på
stoltheten när någon av dem sträcker fram
ett knyckligt litet paket omlindat med alltför
mycket tejp. Inne i paketet finns ännu ett oidentifierbart alster av papper, lim, snören och
tejp. Men det som finns i paketet är inte viktigt. Det är handlingen, att ge och att ta emot,
som är det viktiga.
I den åldern är det lätt att ge presenter. Givandet i sig är en kärlekshandling. Men när vi blir
lite äldre blir det svårare – presenterna blir dyrare och vi kämpar kanske med att finna den där
rätta gåvan för en specifik person. Dessutom,
vilket är ännu svårare, vad kan man ge som inte
bidrar till social misär eller miljöförstöring?

AD TEOLOG
»Det som är lite trasigt
är intressantare än det
perfekta.«

tressantare än det perfekta.
Hon tycker om kyrkan som institution och vad
den har att erbjuda. Hon har alltid känt sig bekväm
i kyrkorummet.
– Jag representerar gärna kyrkan. Jag tycker den
har ett aktuellt uppdrag i vår tid. Eftersom kyrkan
är ifrågasatt idag tycker jag det är viktigt att det
finns människor i kyrkan som vet att den är ifrågasatt, men som medvetet tagit ställning för den.
Upplever du ett prästkall?
– Kanske för att jag inte gett upp trots allt. Men
man kan tjäna Gud och kyrkan på många olika
sätt, också på andra arenor. Jag tror att man kan
ha det kallet också på andra områden i samhället.
Hon har vuxit upp med den kristna tron och gått
både söndagsskola och juniorklubb.
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– Jag har aldrig gjort revolt mot själva tron på
Gud. Jag har alltid upplevt att han finns där. Men
jag är nyfiken och tycker om att vara med där det
händer. Jag har alltid haft ett behov av att få röra
på mig också utanför församlingskretsarna.
Upplever du att Gud har lett dig?
– När jag tittar bakåt ser jag det tydligt. Man kan
lita på att det löser sig på något sätt trots att man
yrar omkring.
För ett år sedan slutande äktenskapet i skilsmässa.
– Tron har visat sig vara bra under skilsmässoprocessen. Den har gjort mig ödmjuk och hjälpt mig
förlåta, också mig själv. Det tar tid innan man är
helt på fötter efter en skilsmässa. Jag är definitivt
på väg dit. Det har varit en tankeprocess att komma tillrätta. Eftersom jag varit en del i en tvåsamhet måste jag omdefiniera mig själv.
Under processen pendlade hon till Åbo för liturgiska och homiletiska övningar.
– Det hjälpte mig att få perspektiv på det hela.
Att hålla fast vid studierna har också att göra med
vem är jag, vad jag ska göra och hur mitt liv ska bli.
Teologin är en del av min identitet.

»Kanske detta kommer
nära en gåva given
i kärlek?«
OM GÅVOGIVANDET ÄR en kärlekshandling, vad är i så fall en bra gåva?
Svaret måste rimligtvis vara något som verkligen visar uppskattning och omtanke – alltså,
kärlek. Gåvor som enbart ges för att man ”måste” är ofta sådana som man köper dagen innan,
kanske genom att ta något snabbt från godis-,
blom-, eller presenthyllan vid det lokala snabbköpet. Vi känner en genuin önskan att visa vår
kärlek och uppskattning och vill därför ge en
gåva. Men ofta slutar det med att vi ger något
som den andra varken önskat sig eller behöver.
Vad säger vi med vår gåva i så fall? Jag ger dig
den här för att jag måste? Eller, jag ger dig den
här för jag hade inte tid med annat?
Som många andra står vi just nu inför behovet av att köpa en tvångsgåva. Barnen ska få
sommarlov, och vi vill gärna visa vår uppskattning för deras ”fröknar”. Men om vi vill visa
dem kärlek, varför säger vi det bara inte? I år
vill vi därför ta tillvara våra barns iver att visa
sin kärlek genom gåvor och be dem hjälpa oss
att skriva ett brev till var och en av deras fröknar, där vi berättar varför vi uppskattar dem.
Fröknar behöver få veta det, för de har inte alltid ett lätt jobb.
Kanske detta kommer nära en gåva given i
kärlek? Kanske fler fröknar borde få en sådan
gåva i år?
Stefanie Sandbacka-Portin är lärare i Göteborg.
Fredrik Portin är forskare och präst.
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NOTISER

Domkapitlet ändrar sig
inte om Pedersörefusion
Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte den 14 maj att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020.
Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter
som en självständig församling och inte ingår i
den nya församlingen.
Domkapitlets förslag, att enbart Pedersöre,
Esse och Purmo fusioneras, går nu vidare till
Kyrkostyrelsen som är den instans som fattar
det slutgiltiga beslutet. I dylika frågor har kutymen varit att Kyrkostyrelsen gått på domkapitlets linje.

Lutande
gravstenar
kan orsaka
stor skada

NICKLAS STORBJÖRK

Opinionsnämnden friade
Syd-Österbotten

Opinionsnämnden för massmedier anser att
tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att
publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter.
Insändartexten var diskriminerande, men det
var motiverat att göra allmänheten medveten
om prästens åsikter. Det konstaterar Opinionsnämnden som friade Syd-Österbotten med rösterna 10–4.
I januari publicerade tidningen en insändare där Kristinestadskaplanen Markus Engström försvarade de åsikter om sexuella minoriteter som tidigare framförts av kyrkoherden i
församlingen.

EMELIE WIKBLAD

Chefsval på Kyrkostyrelsen
väcker kritik

Kyrkostyrelsens plenum valde TM Petri Määttä
till chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning. Beslutet har väckt kritik och misstankar
om diskriminering. Määttä fick sju röster och
TD Aulikki Mäkinen, som har skött tjänsten sedan årsskiftet, fick fem röster. Mäkinen har berättat att hon tänker överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen.
Åsa A Westerlund, Kalervo Salo och Tarja Kantola lämnade in en avvikande åsikt till
protokollet.
– Vår uppfattning om dem som sökte tjänsten
var att Mäkinen var den som hade större behörighet och kompetens, säger Westerlund.
Ärkebiskop Tapio Luoma är ordförande för
Kyrkostyrelsens plenum. Han säger att beredningen och diskussionen i plenum handlade
om en helhetsbedömning av de sökande.
– Medlemmarna i plenum gjorde sina egna
bedömningar och beslut utgående från det material som presenterades och den diskussion
som fördes, säger Luoma.
I diskussionerna efter utnämningen har frågan ställts om det fanns andra orsaker till att
Mäkinen inte valdes – till exempel en positiv
inställning till samkönad vigsel.
– Mäkinens åsikt i vigselfrågan är tydlig. Det
spekuleras i att det kan ha påverkat beslutet,
säger Åsa A. Westerlund.
Läs hela nyheten på kyrkpressen.fi.
EMELIE WIKBLAD
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På våren ska de som har ansvar för familjens gravsten
vara på sin vakt. Börje Sandberg fick släktens gravsten
över sig och bröt båda fötterna.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: JOHAN SANDBERG
Fredagen före morsdagen besökte Börje Sandberg och
hans fru släktgraven på Jeppo kyrkogård.
– Min vana trogen var jag
där för att lägga ner en ros på
min mors grav.
När han skulle stiga upp
tappade han balansen och
ramlade bakåt – och greppade impulsivt släktgravens
mittersta gravsten för att få
stöd.
– Men den var lös, så jag
landade på rygg, med gravstenen över fötterna. Ena foten fick mer stryk än den andra, men båda fick stryk.

Gipsad från knäna neråt
Hans fru kunde inte hjälpa
honom – hon hade själv armen i gips efter ett fall. Men
lyckligtvis fanns det många
andra på kyrkogården som
skyndade fram för att hjälpa: lyfte bort gravstenen från
Sandbergs ben och la den på
sin plats igen, och ringde ambulans. Nu ligger han på sjukhus och blir omskött.
– Jag är en invalid som inte får stiga på någotdera benet, gipsad från knäna ner
till tårna. Men småningom
ska läkarna fatta beslut om
när jag får börja röra på mig
igen, så jag ser ljus i tunneln,

»Tyvärr inträffar liknande
olyckor varje
år.«

säger Sandberg.

Inte församlingens ansvar
Gravstenar är inte församlingens utan gravinnehavarnas egendom. Därför är det
på ägarens ansvar att se till
att stenarna står stadigt och
inte utgör en fara för någon.
– Om personalen ser stenar
som lutar med risk att falla så
meddelas gravinnehavaren,
säger Marit Karlstedt-Fellman, som är ekonomichef i
Nykarleby församling.
– Om det är uppenbart att
graven inte sköts av någon så
riktar församlingen upp stenen. Det här gäller oftast gamla gravar.
Hon säger att anställda på
gravgården inte arbetar till exempel med odlingar intill en
sten som lutar, inte förrän stenen är åtgärdad.
Hur är det om man har ett
avtal om gravskötsel med
församlingen. Vem ansvarar då för gravstenen?
– Också då ansvarar gravinnehavaren för stenen. Avtal om
gravskötsel gäller enbart plantering och/eller bevattning av
växter på graven, säger Karlstedt-Fellman.

Lutar stenen?
I det aktuella fallet tyder allt
på att stenen inte såg så farlig ut som den visade sig vara.
– Tyvärr inträffar många
liknande olyckor varje år, säger Nina Åberg vid Stenhuggeri Levander Ab i Helsingfors. Hon har lång erfaren-

En lös
gravsten
ledde till
en lång
sjukhusvistelse
för Börje
Sandberg.

het från branschen och känner till otaliga fall där framför
allt äldre kyrkogårdsbesökare fått en sten över sig när de
tagit stöd av den.
– Så gott som alla gravstenar har en sockelsten, som
numera brukar sitta fast med
en tapp i rostfritt stål. Men
trots tappen kan en gravsten
välta, särskilt om man stöder
sig på den, säger hon.
Det finns många orsaker
till att stenen blir sned och
ostadig: att marken öppnas
på grund av kistbegravning,
att marken sjunker med tiden,
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LEDARE
NICKLAS
STORBJÖRK

Betyg och
studiestress
DEN ÖVERLÄGSET MEST lästa texten på
Kyrkpressens webbplats det senaste året är
en kolumn skriven av läraren Stefanie Sandbacka-Portin och hennes man Fredrik Portin.
Rubriken lyder ”Till dig som ska få (eller har
fått) betyg”. Berättelsen bakom texten är att
Stefanie i samband med betygsutgivningen
inför sommarlovet brukar skriva ett brev till
sina elever, där hon påminner dem om att det
betyg de har i sin hand ”bara beskriver en del
av dig och inte ens den viktigaste delen”. Hon
konstaterar att betyget inte säger något om
elevens personlighet, inget om huruvida hen
fått klassen att skratta eller rent allmänt varit
en omtänksam och god medmänniska.
VIKTEN AV ATT lyfta fram det självklara perspektivet – att en studerande är mer än
sitt betyg – har igen aktualiserats i vår. Yle
har i flera artiklar lyft fram det faktum att
skolstressen är väldigt hög i synnerhet bland
flickor. I vissa finlandssvenska gymnasier säger sig mer än var fjärde flicka känna skolstress och andelen som känner sig stressade
har ökat. Experter menar att det kan bero på
att studerande under senare år tvingats agera
försökskaniner med en ny läroplan.

»En studerande är
mer än sitt betyg.«

trädrötter trycker på stenarna, de fyra årstiderna med sina temperaturväxlingar gör
marken ostadig.
– Som anhörig måste man
besöka graven med jämna
mellanrum och helt enkelt
titta på stenen. Om den lutar ens lite måste man börja
åtgärda saken i god tid. Och
aldrig stöda sig på stenen, säger Åberg.
Hon påpekar att också en
liten gravsten väger över 100
kilogram. Får man en sådan
över sig leder det lätt till allvarliga skador.
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Ägaren ansvarar för gravstenen
Gravstenar är alltid ägarnas/gravinnehavarnas ansvar. Det här
gäller också om man har skötselavtal med församlingen.
En gravsten kan väga flera hundra kilo och kan därför orsaka
allvarliga skador om den faller. Därför måste stenen åtgärdas så
fort den börjar luta ens lite.
Experternas rekommendation: Stöd dig aldrig på en gravsten!
Lutar stenen eller verkar lös kan man kontakta ett lokalt stenhuggeri, som kommer och åtgärdar saken. Det lönar sig att vara på sin vakt särskilt på våren, då stenen blivit utsatt för stora
temperaturväxlingar.

Men elever vittnar också om att stressen dels
bottnar i att man jämför vitsord med andra, dels
i att goda betyg är en förutsättning för att få en
studieplats och kunna förverkliga högt ställda karriärmål. Just jämförelseperspektivet är
viktigt. Att vara ung har aldrig varit lätt, men
med de sociala mediernas intåg har den statustävlan som alltid funnits kommit in allt tidigare och blivit allt tydligare jämfört med hur
det var för tio år sedan. Vid sidan av betygen
är antalet – eller avsaknaden av – gillanden på
den senaste bilden ytterligare en statusmätare
som skapar stress.
VAD KAN DÅ KYRKAN göra och bidra med
i den här diskussionen? Med tanke på skriftskolans fortsatta popularitet – samt ungdomsarbetet i övrigt – har kyrkan utmärkta plattformar att nå de ungdomar som kämpar med
egna och andras högt ställda krav. Att varje
människas värde bottnar i annat än materiell
och social status är en självklarhet. Det är kärnan i den kristna självbilden. I en tid när pres�sen på unga ökar kan kyrkan stå för ett budskap som lyfter bördor från deras axlar.
Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.
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FRÅN
DOMKAPITLET
EXAMINA: Tf. kyrkoherden i Replots församling Camilla Brunell har avlagt pastoralexamen.
BEHÖRIGHETSPRÖVNING: Kyrkoherden i
Petalax och Bergö församlingar Mats Björklund har förklarats behörig till kyrkoherdetjänsten i Solfs församling.
Församlingspastorn i Jakobstads svenska och
Esse församlingar Jan-Gustav Björk, församlingspastorn i Jakobstads svenska församling
Åsa Turpeinen och pastor Johanna Björkholm-Kallio har förklarats behöriga till den
lediganslagna kaplanstjänsten i Jakobstads
svenska församling.
PRÄSTVIGNING: Teologie magister Andreas Andersson har godkänts för ordination
till prästämbetet. Ordinationen sker i Borgå
domkyrka 26.5.2019. TM Andersson förordnas i samband med ordinationen till tf. studentpräst vid Helsingfors kyrkliga samfällighet 27.5.2019-29.2.2020.
Teologie magister Sofia Liljeström har godkänts för ordination till prästämbetet. Ordinationen sker i Borgå domkyrka 26.5.2019. TM
Liljeström förordnas till församlingspastor i
Åbo svenska församling 1.6.2019-31.5.2020.
FÖRORDNANDEN: Domkapitlet förordnar
kyrkoherden Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri för perioden 1.7.201930.6.2023.
Pastor Nils-Göran Särs förordnas till tf. kyrkoherde i Solfs församling 1.7-31.8.2019.
Förordnandet för församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Karl-Kristian
Willis avbryts 31.8.2019 på egen begäran och
han förordnas till pastor för det engelskspråkiga arbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighetfrån 1.9.2019 tills vidare.
Församlingspastorn i Kimitioöns församling
Jesse Heinonen förordnas att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten för tiden 1.6.2019-31.5.2020.
Tf. kaplanen i Vasa svenska församling Hanna
Jern förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten 1.9.2019–31.8.2020.
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Patrica Strömbäck förordnas att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst 1.9.2019–31.8.2020 i samma församling.
Församlingspastorn i Ekenäsnejdens svenska församling Meri Yliportimo förordnas att
fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling från 1.7.2019 tills
vidare.
Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten 1.9-31.12.2019 i samma församling.
Församlingspastorn i Johannes församling
Maria Repo-Rostedt beviljas fortsatt tjänstledighet 1.6-31.10.2019 och förordnas att för
samma tid sköta församlingspastorstjänsten
i Hangö svenska församling 1.6-31.10.2019.
Kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Monica Cleve beviljas tjänstledighet
1.10.2019-31.12.2020 och förordnas för samma tid till tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska
församling 1.10.2019-31.12.2020.
Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Rebecka Stråhlman beviljas tjänstledighet 1.6.2019-31.8.2021 och förordnas för samma tid till tf. kaplan 1.6.201931.8.2021 i samma församling.
Pastor Johanna Björkholm-Kallio förordnas
22.7.2019-31.8.2021 till tf. församlingspastor i
Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Kaplanen i Åbo svenska församling Johan
Mullo har tidigare beviljats tjänstledighet
1.3-31.8.2019 och till vikarier förordnas församlingspastorerna Maria Wikstedt (50 %)
och Malena Björkgren (50 %) för tiden 1.631.8.2019.
Församlingspastorn i Åbo svenska församling, Eija Grahn förordnas att sköta en församlingspastorstjänst i samma församling på
heltid 1.6-31.8.2019.
ÖVRIGT: Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagskonsulter kompletteras med familjerådgivare Nina Backman till
mandatperiodens slut 31.12.2020.
LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET: Kaplanstjänsten i Vanda svenska församling förklaras ledig att sökas senast 7.6.2019 kl. 15. Se kungörelse för närmare information.
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När han var liten försvarade Johan Kvarnström
dem som mobbades. Han kan inte minnas en tid
då han inte känt ansvar. Idag är han fyrabarnspappan från Ekenäs som pendlar till sitt nya jobb i riksdagen. – Det jag lärt mig som politiker är att möta
människor.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

N

är Johan Kvarnström fick
beskedet om att Maarit
Feldt-Ranta var så svårt sjuk
att hon inte kunde ställa upp
i riksdagsvalet började han
gråta.
– Känslomässigt kändes det väldigt konstigt.
Jag ville vara ledsen, men min uppgift var att vara extra glad och extra motiverad och inspirerad.
Han hade varit utfyllnadskandidat på socialdemokraternas lista i Raseborg, plötsligt var
han den som hade en chans att komma in, och
den som Feldt-Ranta uppmanade sina väljare
att ge sin röst åt.
– Hon var ett ståtligt träd och jag var en planta där bredvid, och sen plötsligt skulle plantan
klara sig ensam och brådmogna.
Och plantan brådmognade. Han knackade
dörr och fick inblick i alldeles vanliga nylänningars liv. De ville sällan prata om politiska
finesser. En del var förvånade över att det var
val igen, andra ville uppmana politikerna att ta
hand om åldringarna.
– I Raseborg ville nio av tio ställa frågor om
Maarit – och om kustbanan.

Vi måste alltid bära ansvar
Johan Kvarnström växte upp i Ekenäs och har
bott där största delen av sitt liv. Han pendlar
från Ekenäs till riksdagen – och då är det kustbanan som gäller också för honom.
– Jag växte upp med en mamma som var ensam vårdnadshavare. Det var hon som formade mig. Av henne fick jag mitt samhällsengagemang, mitt intresse för politik och litteratur.
Tröskeln till vårt hem var låg – kanske för att
det bara var vi två?
Johan Kvarnströms pappa är Kalle Augustson, mannen som blev känd för sina biståndsresor och sin civila olydnad då det handlade om
människor som behövde asyl. Sås och Kopp
gjorde till och med en sång om honom: ”Dra
igång din gamla diesel, man väntar på dig än,
i Kurdistan och Bosnien.”
– Pappa fanns nog med i bilden, men han var
mer som en morbror. Jag har till exempel aldrig
sovit över hos honom.
Under de sena lågstadieåren började Johan
Kvarnström intressera sig för sin pappas verksamhet.
– I skolan var det en annan elev som kom
fram till mig och sa: ”Du ska hälsa din pappa
att han inte ska ta hit flera kurder. Vi har tillräckligt av dem i Finland.” Det tyckte jag var en
korkad kommentar. Jag kunde inte förstå den.
Själv blev han pappa strax innan han fyllde tjugo. Först senare insåg han att bristen på faders-

Fick förä
förebild kunde ha påverkat hans eget faderskap.
– Jag kom till att jag fick en föräldraroll av min
mamma, och den var inte könsbunden. Det var
självklart för henne att barnen kommer först –
och nu kommer barnbarnen först. I vårt hem
fanns en självklar närhet – närhet och ansvar.
Han påpekar att han inte kan minnas en tid
i sitt liv då han inte känt ett moraliskt ansvar.
När han var barn ingrep han när han såg mobbning och slagsmål. Han har alltid varit lång och
storväxt, så han vågade.
– Var det slagsmål i lågstadiet var det inget
att vifta bort. Slog någon någon så var det dåligt. Det gjorde ingen skillnad att det handlade om barn.

Politiker med barn
Idag har han fyra barn, de yngsta är ett och tre.
Som många arbetande småbarnsföräldrar känner han sig konstant otillräcklig.
– Jag borde ägna alla mina barn mycket tid,
och i min livssituation just nu känns det som
att alla sliter i mig. Det kommer grejer från höger och vänster – och det är saker som tar tid.
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Johan Kvarnström
anpassar sig som
bäst till det nya
livet som riksdagsman. – Det känns
som att alla sliter
i mig just nu.

ldrarollen av mamma
Han har läst politiska memoarer. Förr var det
lättare att hinna mycket som politiker: dels var
tempot annorlunda, dels det var inget konstigt
med att en riksdagsman som var pappa bodde
på annan ort i veckan.
– Men jag vill vara en närvarande, modern
pappa.
Han vet att han som man inte borde gnälla.
Men ibland undrar han hur man ska lösa tidsproblemen i ett jämställt förhållande. Kan båda göra karriär linan ut, eller blir det så att ingendera kan göra det?
Han har inget svar på den frågan.
– Ibland känns det illa när jag tackar nej till saker jag inte vill tacka nej till. Men samtidigt vill
jag tacka nej till dem, för jag vill ju vara hemma.
Att han har små barn betyder att det är svårt
att koppla av, eller vila om man är sjuk.
– Det är fysiskt tungt. Att inte få sova är ett
slags tortyr.
Han älskar att lyssna på skivor – lyssna ordentligt, så att han långsamt tar skivan ur sitt
konvolut och sätter sig ner med en kopp kaffe som är precis lagom varm. Men nu hinner
han inte.
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– Jag köpte Bruce Springsteens live-skiva från
Broadway till jul, och förra veckan hann jag lyssna igenom den.

Boken lever ditt liv
Så var det värt det, att byta ut livet som chefredaktör för Arbetarbladet till livet som riksdagsledamot? Jo.
– Det riktigt stora jag vill jobba för är den
nordiska välfärdsmodellen, att vi har stabilitet och jämlikhet och jämställdhet. Inför valet
sa jag att miljö och bildning är mina politiska
nyckelord. Det är vagt och stort men samtidigt
faktiskt sant.
Eftersom han jobbat som politisk redaktör
har inget i riksdagsarbetet förvånat honom –
utom kanske tonen i plenisalen.
– En som fick ordet började med: ”Arvoisa
puhemies, arvoton eduskunta” (ungefär: ärade riksdag, värdelösa riksdagsmän). Vi måste ju också statuera ett exempel och respektera själva riksdagsinstitutionen. Om inte riksdagsledamöter respekterar den, hur ska folket
då göra det?
Han vill försöka upprätthålla en god, saklig

»Att söka
behöver
inte innebära att
man
hittar
fram.«

nivå i debatten – som ett egenvärde i sig.
– Även om Sebastian Tynkkynen sa ”arvoton eduskunta” skulle jag ändå säga ”arvoisa
kansanedustaja” när jag tilltalar honom. Det
är det enda sättet.
Han letar ofta efter de rätta orden när han ska
beskriva val han gjort i sitt liv, val som format
honom. Har han försökt ”hitta rätt”? Det antyder ju att man borde kunna hitta fram. Kanske
han helt enkelt närmar sig livet som ett äventyr? Han lever enligt bästa förmåga, lever och
lär sig. Han har tagit med sig sin konfirmationsbibel till vår intervju. Han läser den text
som mamman till en av hans vänner skrev i
den: ”Den här boken tar ett helt liv att utforska. Nyfikenhet ger belöning. Du kommer att
finna dig själv bland huvudpersonerna. Boken lever också ditt liv.”
– Citatet kanske återspeglar att liv och tro
inte handlar om ett sökande i den meningen
att du ska hitta fram. Visst finns det människor
som gör det. De kan säga att de har hittat Gud
och nu är de frälsta. Men det slutar ju inte
där? Frågan är hur du ska leva med det, vad
det innebär.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 2.6.2019, Sjätte söndagen efter påsk
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
innehåller två helger. På torsdag firar vi Kristi himmelsfärdsdag, den dag Jesus
upphöjdes till himlen för att sitta på Faderns högra sida. På söndag är temat Väntan
på den heliga Anden. Den gåva Jesus lovat ska snart komma; den heliga Anden ska
skapa gemenskap mellan honom i himlen och församlingen som lever här på jorden.

MIKAELA BJÖRK

Vi behöver väntan
EN GAMMAL, VIS MAN beskrev Kristi himmelsfärd som
att ha huvudet i himlen och fötterna på jorden. På det sättet fortplantar sig den himmelska kärleken här på jorden.
När vi vänder oss mot Herren och låter våra sinnen präglas av det himmelska så kommer det förr eller senare att
ta sig konkret uttryck i vårt liv, i vårt agerande gentemot
vår medmänniska och vårt sammanhang.
På samma sätt som lärjungarna inväntade Anden så tror
jag att vi behöver väntan och pauser i våra liv. Våra hjärtan
förändras när vi väntar på Guds ingripande, den himmelska kärleken sätter sin prägel på oss. För att vi ska mogna som människor behöver det finnas utrymme för de stora frågorna: Var befinner jag mig? Vart är jag på väg? Var
ser jag spår av Guds verk i mitt liv?

Söndagarnas texter

Psalmförslag

FÖRSTA LÄSNINGEN
Ps. 110:1–4

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 44:1–5

53, 104, 439, 303.

ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 1:1–11

ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 8:12–17

EVANGELIUM
Mark. 16:14–20

EVANGELIUM
Joh. 15:26–16:4

118, 855, 917, 110.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

”När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och
satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt.”
Läs mera i Mark. 16:14–20.

»För att mogna som människa
behöver det finnas utrymme
för de stora frågorna.«
Lärjungarna valde att finnas i Guds närhet, att vända
sina sinnen mot Herren även när han fysiskt inte var hos
dem (Luk. 24:53; Mark. 16:20). Ibland har vi perioder när
vi varken ser eller hör Gud i vårt liv, det enda vi kan göra
är att rikta oss mot Gud och vänta. Jag tror det är avgörande för vår utveckling att vi accepterar de här pauserna om
vi vill mogna och bli bärare av Guds kärlek.
DE SOM HAR FÖRSÖKT lära sig ett besvärligt danssteg
kan intyga att pauserna är av stor betydelse, från att något
under ena träningen ter sig som helt omöjligt till att under näst påföljande träning sitta klockrent. Danssteget har
mognat fram över natten utan någon som helst prestation.
Mognad går inte att forcera fram. Vi behöver få bottna
i vår väntan på Gud, släppa taget för att kunna nå mognad som människor. Från pausen kan jag gå vidare och
urskilja klarare på vilket sätt jag kan förvalta min del som
Kristi kropp under en helt vanlig dag, med himmelsk kärlek i hjärtat och med huvudet i himlen och fötterna stadigt på jorden.

Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock. Idag begrundar hon vårens egensinniga och explosiva framfart. Hennes tips: lyssna på
pauserna i musiken och förundras över deras betydelse.
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Herre, stäm mitt hjärta mot ditt hjärta. Hjälp mig
att alltid höra din himmelska ton mitt i min vardag.
Bönen är skriven av Mikaela Björk. Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet #bönetwitter

SÖNDAG 9.6.2019, Pingstdagen

Nästa veckas söndag
firar vi pingst. Pingsten var ursprungligen en skördefest, som judarna firade 50 dagar
efter påsk. Den kristna pingstens budskap handlar om att den heliga Anden kommer
och om den kristna kyrkans uppkomst. De allra första kristna dopen förrättades på
pingstdagen. Temat är Den heliga Andens utgjutande.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Hes. 36:24–28
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 2:1–13
EVANGELIUM
Joh. 14:23–29

”Hjälparen, den
heliga anden som
Fadern skall sända i mitt namn, han
skall lära er allt och
påminna er om allt
som jag har sagt er.”
Läs mera i
Joh. 14:23–29.

Psalmförslag
106, 115, 117, 826.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

PÅ
GÅNG I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
under tiden 30.5–13.6

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi

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

Kom ihåg ditt
fadderbarn!
Söndagen den 2 juni firas den nationella fadderdagen. Församlingar runt om i landet samarbetar med
företag, idrottsföreningar och organisationer för att erbjuda aktiviteter och utflyktsmål som faddern
och fadderbarnet kan upptäcka tillsammans.
En dag i aktivitetspark, guidad tur på Helsingfors-Vanda flygplats eller en skärgårdsutflykt. Tips
om vad som finns att göra på olika håll hittas på
fadderdagens webbplats: www.kumminkaa.fi/
kummipaiva.

DOMPROSTERIET
AGRICOLA

Högmässor
Sö 2.6 kl. 10: Högmässa i Liljendal
kyrka, SL, SS
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka, SL, SS
kl. 18: Högmässa i Byagården, Sarvsalö, RL, JE
On 5.6 kl. 9: Morgonmässa tillsammans med dagskriban i Lovisa kyrka,
ELB, RL, CWR, AMK, SuS
Sö 9.6 kl. 10: Friluftsmässa vid Lekstrand, Hopenbackv. 131, Hindersby,
SL, SS
kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka, SL, SS
Må 10.6 kl. 9: Morgonmässa med
dagskriban i Lovisa kyrka, ELB, RL,
CWR, AMK, SuS
On 12.6 kl. 9: Morgonmässa med
dagskriban i Pernå kyrka, ELB, RL,
CWR, DK, SuS,
Fr 14.6 kl. 9: Morgonmässa med dagskriban i Lovisa kyrka, ELB, RL, CWR,
AMK, SuS

KYRKPRESSEN NR 11 • 29.5.2019

För vuxna
Ti 4.6 kl. 11: En euros café i Lovisa församlingshem
On 5.6 kl. 13: Sommarcafé vid Lovisa
prästgård. Egen stol med. Vid regn är
vi i Lilla salen i församlingshemmet
Ti 11.6 kl. 11: En euros café i Lovisa församlingshem
On 12.6 kl. 13: Sommarcafé vid Lovisa
prästgård. Egen stol med. Vid regn är
vi i Lilla salen i församlingshemmet

Musik
On 5.6 kl. 18: Aftonmusik – Iltamusiikki i Lovisa kyrka. Sinikka Stöckell,
Toni Hintsala, Katariina Kopsa, Enni
Maaninka. Sång, orgel, piano, violin,
blockflöjt
On 12.6 kl. 18: Sommarkonsert i Pernå
kyrka med församlingens kantorer
John, Sinikka och Camilla
Övrig verksamhet
Lö 1.6 kl. 17.30: Cellis i Liljendal prästgård

BORGÅ

TO 30.5 KL. 12.15: Högmässa på Kristi
himmelsfärdsdag, Gehlin, Eisentraut-Söderström, Ingmar Hokkanen,
Trio Ad Libitum
SÖ 2.6 KL. 12.15: Högmässa i domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Stråhlman, Tollander
KL. 14: Friluftsgudstjänst på Postbacken, Illby, biskop Björn Vikström,
Tollander

AGRICOLA

Sommartoner i Pernå kyrka
Onsdagen den 12.6 bjuder kantorerna vid Agricola svenska församling på konsert. Under konserten får publiken lyssna till kompositörer som bl.a. J.S Bach, S. Palmgren, G. Nordqvist. Sinikka Stöckell,
orgel, piano och blockflöjt, Camilla Wiksten-Rönnbacka, sopran,
John Emanuelsson, violin. Konserten börjar kl. 18 och beräknas ta
en timme. Fritt inträde, programblad 10€. Arrangör Agricola svenska
församling
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KL. 18: Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Stråhlman, Tollander
MÅ 3.6 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15
Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
TI 4.6 KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
TI 4.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan
Minna Wesslund
ON 5.6 kl. 9-13: Familjecafé på Domprostgården, Finnbyvägen 6, avgiftsfri
5-9.6: Norbusang körfestival för barn
och unga, www.norbusang.org
Norbusang är en sammanslutning av
de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar. Festivalen
2019 ordnas 5-9 juni i Borgå,
TO 6.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan
Mikael Helenelund
KL. 13: Mosaikkonsert i Lilla kyrkan,
Granhultskören (FI), Kalimba (FI),
Sandurkören (FI)
KL. 19: Öppningskonsert Borgå domkyrka, Finlands Ungdomskör (FI),
Nidarosdomens jentekor (NO), Musta
lammas (FI), dir Ida Olsonen

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska
församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
To 30.5 kl. 18: Mässa på Kristi himmelsfärdsdag i Sibbo kyrka. Camilla
Ekholm, Mauriz Brunell.
To 30.5 - fr 31.5, varje dag kl. 9-18:
Förhandsröstning i valet av kyrkoherde
i pastorskansliet, Stora byvägen 1.
To 30.5 kl. 10-17: Förhandsröstning i
Söderkulla kyrka.
Fr 31.5 kl. 15-18: Förhandsröstning i
S-Market i Söderkulla.
Sö 2.6 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. Helene Liljeström, Brunell.
Sö 2.6 kl. 13.15-20: Val av kyrkoherde
i Sibbo kyrka efter avslutad mässa.
Sö 2.6 kl. 21: Resultatet i valet av
kyrkoherde kungörs i Sibbo kyrka. Andakt. Liljeström.
On 5.6 kl. 12-15: Gravgårdsdag på begravningsplatsen i Kyrkoby. Blommor
till försäljning, kaffeservering och hjälp
med mylla och plantering. Andakt i
Ljusets kapell kl. 12 med Stefan Djupsjöbacka, Milja Westerlund, Brunell.
On 5.6 kl. 18: Pilgrim på väg. Öppen
samling kring pilgrimsvandring vid
motionstrapporna i Söderkulla. Westerlund, Mikael Grönroos.
Sö 9.6 kl. 12: Mässa i Sibbo kyrka. Liljeström, Anna Maria Böckerman.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

BORGÅ

Mässa med körer i
kvadrat
Körmässa i Borgå domkyrka
söndag 9.6 kl. 12.15: Stråhlman, Lindgård, Söderström.
Körer från Norbusang medverkar i högmässan, UV-sounds
(FI), Toneklang (NO), Västersundoms skolas Elevkör (FI),
Vendelsö Ungdomskör (SE).

FR 7.6 KL. 13: Mosaikkonsert i Lilla
kyrkan, Sävedalens ungdomskör (SE),
Stúlknakór Húsavíkur (IS), Erinaq (GL)
SÖ 9.6 KL.10: Gudstjänst i S:t Olofs
kapell, Pellinge, Smeds, Helenelund
KL. 12.15: Körmässa i Borgå domkyrka,
Stråhlman, Lindgård, Söderström, Körer från Norbusang medverkar i högmässan, UV-sounds (FI), Toneklang
(NO), Västersundoms skolas Elevkör
(FI), Vendelsö Ungdomskör (SE)
MÅ 10.6 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15
Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
TI 11.6 KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
TI 11.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan
Eric-Olof Söderström
TO 13.6 KL. 12: Orgelkvart i domkyrkan
Merja Halmetoja
TO 13.6 KL. 19: Musik i domkyrkan
Finländska kammarkören, dir. Eric-Olof Söderström
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Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER   
Högmässa: söndag 2.6 kl. 10 i S:t
Jacobs kyrka. Vårens sista högmässa i S:t Jacob, nästa gång 1.9.
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. 2.6 medverkar Alicia vokalensemble från Saltsjöbaden. Kyrkkaffe efter mässan. Pingstdagen 9.6
medverkar Tomas vokalensemble och
instrumentalister med musik av Georg
Philipp Telemann.  
För mer information om gudstjänsterna: besök www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Barnfamiljer:    
Dagsläger för barn i lågstadieåldern:
5–9 augusti kl. 9–16.30 i S:t Jacob. Vi
kommer vara mycket utomhus med
möjlighet till rörelse och lek. Priset är
20€/dag. I priset ingår lunch och mellanmål. Deltagarantalet är begränsat
och anmälan bindande. Frågor och
anmälningar senast 31.7 riktas till johannes.fors@evl.fi. 
Musiklek: fredag 31.5 i Hörnan. För
barn över 1 år. Sista gången för i vår.
Musikleken i Bokvillan och S:t Jacob
har också tagit sommarpaus. Vid frågor kontakta Helena Hollmérus, helena.hollmerus@evl.fi eller 050 401
0390.
Musik:    
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan. 4.6 med Dag-Ulrik Almqvist och 11.6 med Nina Fogelberg.  
Klavertramp: torsdag 13.6 kl. 12 i Berghälls kyrka. Årets orgelmusikserie har
rubriken “In honorem” och pågår varannan torsdag hela sommaren.
Five O ‘Clock Organ: tisdagar kl. 17 i
Johanneskyrkan. Eftermiddagsmusik
på kyrkans båda orglar. Teservering i
vapenhuset till förmån för Finska missionssällskapet.
Evenemang:
Psalmandakt och sommarcafé: onsdagar kl. 14 i S:t Jacobs kyrka.  

MATTEUS

Med metron till
musiken
Sommarens konsertserie Med
metron till musiken inleds med
en öppningskonsert tisdagen
den 4.6 kl.19 i Matteuskyrkan.
Konsertens namn är ”Mozarterna och kvinnorna”, medverkar gör Östra Helsingfors kantorskör samt instrumentalister.
Fritt inträde, programblad 7 €.

Bön och meditation:    
Middagsbön: fredag 31.5 kl. 12 i Johanneskyrkan. Sommarpaus fram till
måndag 2.9.
Ungdomar:
Öppet hus: måndagar kl. 14–20 i Tian.
Mer information om ungdomsverksamheten hittas på Instagram @johannesungdom och på hemsidan.

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
GUDSTJÄNSTER
Söndag 2.6: kl. 10, Wilén, kyrkkaffe
efteråt i Olavussalen.
Söndag 9.6: kl. 10, Kankare, kyrkkaffe
efteråt i Olavussalen.
Kristi himmelsfärdsdagens högmässa: kl. 10, Kankare, kyrkören framför
Buxtehudes kantat Nichts soll uns
scheiden.
PÅ GÅNG
Sommarutfärd till Tavastehus: torsdagen den 13.6. Start kl. 9:00 från Matteuskyrkan. Vi besöker bland annat Vanajakirkko, Tavastehus stadsmuseum,
Aulanko och Glasmuseet i Riihimäki.
Pris 25 €. Anmälning senast 4.6. tfn 09
2340 7300 (ti-to 10-13), e-post matteus.fors@evl.fi.
Med metron till musiken öppningskonsert, ”Mozarterna och kvinnorna”:
tisdag 4.6 kl.19, med östra Helsingfors
kantorskör, samt instrumentalister.
Fritt inträde, handprogram 7 €.
ÖVRIGT
Matteus församlings diakoniförening
rf. ÅRSMÖTE: sö 9.6 2019 kl. 12 i Matteussalen, Åbohusv. 3, 2 vån. På mötet
behandlas stadgeenliga ärenden.

BARNFAMILJER
Petrus Kidz-gruppen på facebook:
Följ oss på facebook och hör mer vad
som händer!
MUSIK
Pingstmusik i Malms kyrka: Söndag
9.6 kl. 18. Orgelmusik: Liisa Ahlberg,
Sång: Peter Hilli
CAFÉ TORPET
Café Torpet är Petrus församlings café på Köpingsvägen 48 i Södra Haga.
Prisbelönt lekhörna för små barn, gott
kaffe och varm stämning.
Öppet: må-fre 9-17, Lunch kl. 11-14
vardagar.
Sommarlunch på Café Torpet: Vardagar kl. 11-14 i juni och augusti.
Frukosterbjudande: Varje vardag kl.
9-11.
All Day Breakfast: 1.6 kl. 9.30-13. Njut
av en mångsidig helgfrukost då det
passar dig! Populär smoothiebowl, avokadobröd mm.
EVENEMANG
Petrus Bibeldagar i Houtskär 10-14.8:
Första samlingen lördag kväll utfärd
och gudstjänst söndag i Iniö. Dagarna
avslutas tisdag kväll. Info o anmälan:
Petrus kansli, 09-2340 7112.
Pro Markus församling r.f:s årsmöte:
2.6 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12, efter avslutad högmässa.
Stadgeenliga ärenden.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
OBS! Ny post- och besöksadress
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Munksnäs kyrka: Under
sommaren söndagar kl. 13, 2.6 Thylin,
9.6 Thylin. Ingen söndagsskola under
sommaren. Kyrkkaffe.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Under sommaren söndagar kl. 10, 2.6
Thylin, 9.6 Thylin. Kyrkkaffe
Kristi himmelsfärds dags gudstjänst:
Torsdag 30.5 kl. 10, Thylin. Petrus Vokalensemble medverkar. Petruskyrkan.
Puls-gudstjänst: Söndag 2.6 kl. 15.30.
En gudstjänst i nyare stil för alla åldrar.
Barnkyrka och CoolKids. Petruskyrkan.
Kom på en kaffe innan gudstjänsten!
Sommarpuls: varje söndag 9.6-11.8
kl. 15.30 utom 23.6. Inspirerande undervisning, bön, grillning och knytkalas. Petruskyrkan.
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HELSINGFORS PROSTERI

OLAUS PETRI

Sjung in blomstertiden: Allsång på
Senatstorget onsdagen den 29 maj kl.
17 - Den blomstertid nu kommer! Det
är redan nionde gången som allsångskonserten ”Den blomstertid kommer
till stan” (Stadin suvivirsi) ordnas i
centrum av Helsingfors. Tillsammans
sjunger vi våriga och somriga sånger
både på svenska och finska. Arr. Kyrkan i Helsingfors och Utlandshjälpen.
Boka in en sommarträff på Lekholmen: Strand, mat, bastu och andaktsliv. Det är lätt att besöka Helsingforsförsamlingarnas egen sommarö,
ensam eller i grupp. Holmen är öppen
3.6–11.8. Om ni vill ha en sommarträff
på Lekholmen med ditt team, din
krets eller din grupp: kontakta Ulrika
Hansson tfn 050 346 8586, ulrika.
hansson@evl.fi. Mera info på www.
lekholmen.fi.
Kampens kapell: öppet vardagar
8–20 och veckoslut samt helgdagar
10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.

To 30.5 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka
och Hanna Laakkonen-Yang. Schola
Olaus Petri medverkar.
Lö 1.6 kl 18: Helgsmålsbön. Kaisa Keskitalo, orgel.
Sö 2.6 kl 11: Högmässa. Lars-Olof Ahlfors och Hanna Laakkonen-Yang.
Ti 4.6 kl 14: Livsglädje med musik.
Madeleine Wickström-Karma leder.
OBS! Ordnas på Silvihemmet, Steniusvägen 4.
Ons 5.6 kl 10: Musiklek för alla. Sussi
Isaksson leder.
Lö 8.6 kl 18: Helgsmålsbön. Irina Niskala, orgel.
Sö 9.6 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka
och Hanna Laakkonen-Yang. Olaus
Petrikören medverkar.

DEUTSCHE GEMEINDE

Kristi himmelsfärds dag 30.5: Friluftsgudstjänst på gräsmattan vid Sockenstugan kl. 12.15. Ahlbeck, Andersson,
Malmgren. Servering.
Sö 2.6. Esbo domkyrka kl. 12.15: högmässa. Kanckos, Malmgren. Kyrkkaffe
i Sockenstugan.

So 2.6. um 11 Uhr: Konfirmationsgottesdienst (Matti Fischer)
So 9.6. um 11 Uhr: Gottessdienst zum
Pfingstsonntag (Matti Fischer)

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

ESBO

Världens synder och
paradisets glädje
Konsertserien musik i sommarkvällen i Esbo
domkyrka startar 2.6 och fortsätter varje
söndag t.om. 25.8. Fritt inträde & program.
Frivillig kollekt för musikarbetet i Esbo domkyrka.
Söndag 2.6 kl. 19.00: BENEDICTUS. Laura och
Joona Vallenius & co. Nytt och gammalt med
sång och spel.
Söndag 9.6 kl. 19.00: PARADISI GLORIA. Världens synder och paradisets glädje. Kammarkören Novena, Renässansblåsensemble, Nina
Kronlund, André Aho & Piero Pollesello, sång,
Markus Malmgren, orgel. Renässansmusik &
Toivo Kuula: Stabat mater.
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To 6.6. Mataskärs kapell kl. 18: kvällsmässa. Ahlbeck, Malmgren, Mataskär-1 skriftskolan.
Sö 9.6. Pingstdagen. Esbo domkyrka
kl. 13.00: (OBS tiden!) högmässa med
kyrkoherdeinstallation. Vår nya kyrkoherde Kira Ertman installeras i sitt
ämbete av biskop Björn Vikström med
assistenter. Fest i församlingsgården.
Esbo domkyrka är vägkyrka 3.6–2.8:
Kyrkan är öppen varje dag kl. 10–18,
utom vid förrättningar och övningar.
Kyrkguider på plats må–fre kl. 11–16.
Kyrkan presenteras även på finska och
svenska varje on 5.6–31.7 kl. 14–15.
Musik i sommarkvällen i Esbo domkyrka:
Sö 2.6 kl. 19.00: BENEDICTUS. Laura
och Joona Vallenius & co. Nytt och
gammalt med sång och spel.
Sö 9.6 kl. 19.00: PARADISI GLORIA.
Världens synder och paradisets glädje.
Kammarkören Novena, Renässansblåsensemble, Nina Kronlund, André
Aho & Piero Pollesello, sång, Markus
Malmgren, orgel. Renässansmusik &
Toivo Kuula: Stabat mater.
Konsertserien fortsätter varje sö t.o.m.
25.8. Fritt inträde & program. Friv.
kollekt för musikarbetet i Esbo domkyrka.
Orgelnatt & Aria: to 6.6 i Hagalunds
kyrka kl. 19, to 13.6–29.8 konserter i
Esbo domkyrka kl. 21–22. Mer info &
biljetter: urkuyo.fi
Midsommarfest på Mataskär: fre
22.6 kl. 16–18, Ertman, Hartikainen,
Kronlund, Malmgren, Wallenius, Servering, musikprogram, andakt, allsång
i kapellet, flagghissning. Behöver du
gratis taxitransport? Anmäl dig senast 14.6 till församlingens kansli, 09
8050 3000, må–fre kl. 9–13, el. esbosvenskaforsamling@evl.fi OBS! Ingen förhandsanm. om du inte behöver
transport!
Sommarträff i Olars kyrka: ti 4.6 kl.
13–14.30. Andakt, kaffe med dopp,
trevlig samvaro.
Andakt och grillkväll i Södrik kapell:
on 5.6 kl. 17, von Martens, Malmgren.
Öppen mottagning: torsdagar kl. 1012. OBS! Ingen mottagning 30.5! Esbo
sv. förs. kansli, Kyrkog. 10. Kom och
träffa diakoniarbetaren för samtal.
Miniorklubbar hösten 2019: Köklax
kapell ti och fre kl. 13–16.45, start 13.8.
Sökö kapell må och to kl. 13–16.45,
start 15.8. Klubbarna är i första hand
för barn i åk 2–3, äldre barn tas emot
om det finns plats. Avgift för material
och mellanmål: 50 € 1 dag/vecka, 95
€ 2 dagar/vecka. Elektronisk anm.
t.o.m. 16.6: esboforsamlingar.fi/kommed/barn-och-familj/barn-i-skolaldern

KYRKSLÄTT

Sö 2.6 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts
kyrka. Rönnberg, Joki.
Må 3.6-20.6: SommarDax dagläger för
skolbarn på Hörnan, fråga efter ströplatser till v.25 jenny.airaksinen@evl.fi
Ons 5.6 kl. 15-17: Utomhuslopptorg i
Gesterby, Silverhagen 6.
Sö 9.6 kl. 10: Högmässa i Haapajärvi
kyrka. Rönnberg, Joki.
To 13.6 kl. 14-16: Sommarcafé i församlingens utrymme i köpcentret
Kirsikka. Saloviusv. 3. SommarDax
barnen medverkar. Alla inkomster går
till GA.
Kyrkoherdeämbetet: öppet sommartid juni-augusti må-to kl. 9-11.30 och
12.30-15. Fredagar stängt. Tel. (09)
8050 8292. Epost: kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Sön 2.6 kl. 11: Högmässa i SvH, Kim
Rantala, Elina Haapaniemi
3-5.6: Barnläger i AitO, ”Sport, lek
och sköna semesterdagar”
Sön 9.6 kl. 11: Gudstjänst i SvH, Markus Syrjätie, Anna Arola

KYRKSLÄTT, TAMMERFORS

Sommarlovet
börjar med lägerliv
Tammerfors: ”Sport, lek och
sköna semesterdagar” barnläger i AitO, 3–5.6.
Kyrkslätt: SommarDax dagläger för skolbarn på Hörnan,
måndag 3.6–20.6.

GRANKULLA

To 30.5 kl. 12: Högmässa, Jarmo Juntumaa, Barbro Smeds. Kaffe i nedre
salen.
Fr 31.5 kl. 18: Körkonsert. Vocalensemblen Alicia, (Danderyd, Sverige).
Fritt inträde, frivillig programavgift till
förmån för insamlingen Gemensamt
Ansvar.
Sö 2.6 kl. 12: Högmässa, Susanna
Lönnqvist, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre
salen.
To 6.6 kl. 10-11: Diakonimottagning.
Sö 9.6 kl. 12: Högmässa, Hannele Harju, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
To 13.6 kl. 10-11: Diakonimottagning.
Kl. 13.30- 15: Sommarcafé på kyrkans
innergård, Susanna Lönnqvist, Catherine Granlund, Karin Nordberg, Heli
Peitsalo.

VANDA

TO 30.5 kl. 10: Kristi himmelsfärdsdagens högmässa i Helsinge kyrka S:t
Lars, Kyrkov. 45. A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 2.6 kl. 10: Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars. K. Andersson, A. Ekberg
SÖ 2.6 kl. 9-18: Fadderdagen firas
med evenemang i Vanda, Esbo och
Helsingfors. Mera tvåspråkig info på
webben.
MÅ 3.6 kl.10.15-11.45: Säsongssavslutning - Babyrytmik & musiklek i
Virta-kyrkan/Kuohu-salen, Råtorpsv.
8. Heidi Åberg. Höstterminen startar
2.9. Anmälningar till heidielisa.aberg@
gmail.com
TI 4.6: Pensionärernas utfärd. Bussrutten till Helsingfors: Start kl. 9 från
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Gudstjänst under
bar himmel på
Museigården
Sommargudstjänst på Museigården, Tenala, söndag
9.6 klockan 10: Westerholm,
Lindroos, Tenala spelmanslag.
Marthornas kyrkkaffe.

Håkansböle kyrka-Fernissagatan
4 -Folkhälsan-Virtakirkko i Myrbacka-Helsingfors. Anmälningstiden
har gått ut.
FR 7.6 kl. 14: Veckomässa i Folkhälsanhuset , Vallmov. 28. A. Paavola, A.
Ekberg
SÖ 9.6 kl. 10: Högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg
TI 11.6 kl. 13: Sommarsamling i Bagarstugan, Kurirv. 1. Allsång, kaffe och
andakt. Diakoniarbetarna medverkar.
Kvällskonserter to kl. 19 i Helsinge
kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45
4.7 Noora Karhuluoma
11.7 Sommarkvällens sagor med cello
och piano. Duo Joseida. Maria Kämppi,
piano & Iida-Alina Poijärvi, cello
18.7 Tia Svanberg
25.7 Toner I ljus och gestalt. Marianne
Maans och Sofia Lindroos
Barnverksamhet i Myrbacka - terminsstart hösten 2019:
19.8 Dagklubb för barn i 2,5-6 års åldern alla vardagar utom on (förhandsanm.)
20.8 Pysselcafé för barn i åk 3-6, ti
och on kl. 13-17 (förhandsanm.)
21.8 Familjecafé
Pastorskansliet sommaröppet: juni-augusti ti-fr kl. 9-13, må stängt.
Diakonimottagning torsdagar kl. 1011.30 under sommarmånaderna. Andra
tider enligt överenskommelse. Präst
anträffbar enligt överenskommelse.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

To 30.5:
-Kl. 10 Högmässa på Kristi himmelsfärdsdag: Ekenäs kyrka. Cleve, Nygård.
Sö 2.6:
-Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Yliportimo, Storbacka.
-Kl. 18 Kvällsmässa: Tenala kyrka. Yliportimo, Nygård.
Lö 8.6:
-Kl. 12 Andakt: Snappertuna fornminnesgård. Westerholm, Lindroos.
Sö 9.6:
-Kl. 10 Högmässa med konfirmation:
Ekenäs kyrka. Lindström, Nygård,
Wikström.
-Kl. 10 Sommargudstjänst: Museigården, Tenala. Westerholm, Lindroos,
Tenala spelmanslag. Marthornas kyrkkaffe.
-Kl. 13.30 Teckenspråkig mässa: Ekenäs kyrka. M. Lindberg, Yliportimo.
Kyrkkaffe.
-Kl. 19 Konsert med andakt: Bromarvs
kyrka. MWI:s huvudkurs: orkestrar,
körer, ensambler. Medverkande lärare
och elever. Fritt inträde, program 10 €.
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On 12.6:
-Kl. 18 Finlandssvenska fioltoner:
Ekenäs kyrka. Erik Nygård, violin och
Pia Nygård, piano. Fritt inträde, program 10/5 €
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 30.5:
- kl. 17.00 Tvåspråkig kärleksmåltid:
Församlingshemmet. Hellsten, Gustafsson Burgmann, Sköld-Qvarnström.
Anmälningar för serveringens skull,
kansliet/tel 09-2219 030.
Lö 1.6:
- kl. 9.00 Skolgudstjänst: Degerby
kyrka. Norrvik, Orama.
Sö 2.6:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Hellsten, Orama.
Ti 4.6:
- kl. 9.30.00-12.00 Familjecafé:
Församlingshemmets bottenvåning.
Nylund, Sköld-Qvarnström.
- kl. 12.00-13.00 Stilla stund med
samtal, sång och bön: Ingå kyrka.
Lindell.
Ons 5.6:
- kl. 9.30-16.30 Sommarutfärd till
kyrkor i Västra Nyland: Vi besöker
Pojo, Tenala och Snappertuna kyrkor.
Start kl 9.30 från Ingå kyrkas parkering. Retur ca 16.30. Resan kostar 25
€ (inklusive mat, kaffe och resa). För
närmare information och bindande
anmälan kontakta Birgitta Lindell tel
040-555 2090 senast den 29.5.2019.
- kl. 19.00 Konsert: Ingå kyrka. Kristiina Olanto, sång, Iiro Haarla, piano.
Fritt inträde, programblad 5 €.
To 6.6:
- kl. 8.30 Morgonmål: Prästgården. I
samarbete med Inkoon martat. 2 €/
person, barn under 7 år gratis.
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Församlingshemmets bottenvåning. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
Fre 7.6:
- kl. 18.00-18.30 Tvåspråkig ljusmeditation: Ingå kyrka. En lugn och meditativ stund inför veckorslutet. Sjöblom.

Lö 8.6:
- kl. 10.00-15.00 Allmän talkodag:
Stora Fagerö stuga. Start kl 10 från
Delta Café med taxibåt, retur ca kl
15 från Fagerö. Talkoarbeten, soppa
och kaffe, litet lek och möjlighet till
bastu. Anmälningar till kansliet senast
5.6.2019 tel. 09-2219030 eller e-post
inga.kansli@evl.fi.
Sö 9.6:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
Hellsten, Gustafsson Burgman.
- kl. 18.00 Musikandakt: Fagervik
kyrka. Taborkören &amp; Guldkanten
uppträder. Hellsten, Gustafsson Burgman.
Ti 11.6:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Församlingshemmets bottenvåning. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
Ons 12.6:
- kl. 13.00-14.30 Musikstund med
kaffe: Ingå kyrka. Anders Storbacka,
Marianne Gustafsson Burgmann.
To 13.6:
- kl. 9.30-12.00 Familjecafé: Församlingshemmets bottenvåning. Nylund,
Sköld-Qvarnström.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Kristi himmelfärdsdag to 30.5
- kl. 10: högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis. Willis; Westerlund. Katarina
Singers medverkar.
- kl. 12: högmässa i S:ta Maria kyrka i
Pojo. Willis; Westerlund
- kl. 16: högmässa i Svartå kyrka.
Kyrkkaffe. Raunio; Westerlund.
Högmässa sö 2.6
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka i Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Högmässa sö 9.6
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka i Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.
fi

ESBO STIFT
LOJO

Sö 9.6. kl 13: friluftshögmässa i Heliga
Birgittas kapell i Vivamo. Kyrkkaffe,
kyrktaxi.
Beställning av taxi: till söndags gudstjänst skall beställas på fredag. Tfn
040 500 96 35. Taxin kostar 5,00€ tur
och retur.

WWW.KYRKPRESSEN.FI

EKENÄSNEJDEN

INGÅ

Turnera till tre kyrkor på en dag
Sommarutfärd till kyrkor i Västra Nyland, onsdag 5.6 kl.
9.30-16.30: Vi besöker Pojo, Tenala och Snappertuna kyrkor. Start kl 9.30 från Ingå kyrkas parkering. Retur ca 16.30.
Resan kostar 25 € (inklusive mat, kaffe och resa). För närmare information och bindande anmälan kontakta Birgitta
Lindell tel 040-555 2090 senast den 29.5.2019.
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RADIO & TV

Låt ditt arv
gå vidare.
Gör ett testamente
fyllt av hopp.

Andrum kl. 6.54
(med repris 9.10)
Fredag 31.5 Maria Pettersson, Mariehamn
Måndag 3.6 Johan Westerlund, Helsingfors
Tisdag 4.6 Lucas Snellman, Vanda
Onsdag 5.6 Pamela Granskog, Helsingfors
Torsdag 6.6 Maria Pettersson, Mariehamn
Fredag 7.6 Minna Silfvergrén, Lovisa
Måndag 10.6 Johan Westerlund, Helsingfors. (R)
Tisdag 11.6 Maria Westerling, Helsingfors
Onsdag 12.6 Pamela Granskog, Helsingfors

Kontakta oss på fms@finskamissionssallskapet.fi
eller 020 7127 266* om du vill att vi skickar dig
testamentsguiden per post.
*020 samtalen kostar 8,4 cent/min från både trådtelefon och mobil (moms på 24 % ingår).

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 2.6 Gudstjänst med Finlands Svenska Adventkyrka.
Predikan: Liane Edlund och Tobias Edlund.
Söndag 9.6 Gudstjänst med Elimförsamlingen i Jakobstad.
Predikant: Patrik Hellström. Mötesledare: Sara Dahl. Sång
och musik: Isabella Ström-Kaipio och Jonna Marjamäki, duett, Quartetten, församlingens musiker och sångare.

Aftonandakt kl. 19.15
Fredag 31.5 Rolf Steffansson, Borgå
Lördag 1.6 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 2.6 Väntan på den heliga Anden. Textläsare: Camilla Skrifvars-Koskinen och Peter
Koskinen.
Måndag 3.6 Bevarade ord. Brev från en biktfader. Uppläsare: Andreas Hjertberg. (R)
Tisdag 4.6 Boris Källman, Vichtis
Onsdag 5.6 Catarina Olin, Sundom
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Torsdag 6.6 Johanna Evenson, Hammarland
Fredag 7.6 Karl-Gunnar Martin, Ekenäs
Lördag 8.6 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 9.6 Den heliga andens utgjutande.
Textläsare: Carolina Lindström och Benny Andersson. Producent: Hedvig Långbacka
Måndag 10.6 Kristina Klingenberg, Karleby
Tisdag 11.6 Boris Källman, Vichtis
Onsdag 12.6 Albert Häggblom, Esse
Torsdag 13.6 Cecilia Paul, Helsingfors. (R)

Kom med till Oberammergau passionsspel
10 - 14 augusti 2020.
Pris fr. 1450€m flyg, buss, guide, övernattning,
inträden, frukost och middag + en lunch.
Egypten under hela hösten - kryssning på Nilen samt
Kairo. En veckas resor.
Läs mera på
www.kingtours.se, beställ broschyr
info@kingtours.fi. eller 0400 438854

www.kyrkpressen.fi
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KULTUR

FOTO: UNSPLASH

För dem som
är i trädet
UPPLEVELSEN AV GUDS tystnad
och osynlighet i den här världen är en
utgångspunkt för tron. Det här menar Tomáš Halík, tjeckisk katolsk präst
och professor i filosofi och sociologi, i
boken Tålamod med Gud.
Halík hittade fram till Gud under
kommuniststyret, en tid då Gud bokstavligen var osynlig och dold i Tjeckien, en tid då kyrkan var underjordisk
och det var riskfyllt att vara präst. Han
blev prästvigd i hemlighet. När kommunismen föll förväntades folk kliva
ut ur sina skrymslen och visa sin tro öppet. Men hur gick det egentligen med
alla dem som likt Sackaios klamrade
sig fast vid sina träd, osäkra på om de
ville klättra ner och möta Jesus? Hur
gick det med de nyfikna sökarna, som
samtidigt ville hålla ett avstånd?
Det är till deras försvar den här boken är skriven, och jag minns inte att
jag någonsin skulle ha läst någonting
liknande. Den här boken är en uppmaning att ge upp de fromma ord som
använts så vårdslöst att de blivit tömda på all mening. De är som ”spruckna cymbaler” – de kan inte längre lovsjunga Gud.
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Det är Halík fullkomligt främmande att tänka sig Gud som en produkt
som man säljer exempelvis genom
brinnande predikningar och gospelkörer och mirakel och helanden. Han
talar inte för dem som hittar Gud utan för dem som söker, för människorna i kyrkans utkant, för dem som inte
riktigt bestämt sig. ”En av de grundläggande skillnaderna mellan kyrkor
och sekter är att en sekt inskränker sig
till en ”kärna” med hundraprocentigt
identifierbara medlemmar och i vissa
fall betraktar den sortens medlem som
idealet”, skriver Halík. Kyrkor, menar
han, är ofta äldre, klokare, mer erfarna
och toleranta – de vet att kyrkan inte
bara behöver ett skelett utan också en
kropp med lite mer smidighet.
Halík tror över huvudtaget att det är
viktigt att ha ”en sökande ande”. Är
det inte en nyttig och nödvändig religiös erfarenhet för alla i kyrkans kärna att se hur Gud framstår för den som
finns i kyrkans utkanter, dem som söker, tvivlar och ifrågasätter?
Halík bygger alltså boken kring bibelberättelsen om Sackaios, tullindrivaren som klättrade upp i ett träd för att

Tänk om det finns något djupt meningsfullt i upplevelsen av Guds frånvaro och
tystnad, i att söka men aldrig hitta? Tomáš
Halík har skrivit en bok om människorna i
kyrkans utkant.
TEXT: SOFIA TORVALDS

få se en skymt av Jesus. Han skriver om
”Sackaiosmänniskor”, om Nietzsche,
om Thérèse av Lisieux som i slutet av
sitt liv upplevde en Gudsfrånvaro som
hon själv tolkade som ett tecken på att
hon satt till bords med människor som
inte tror. Om Thérèse är kyrkans hjärta, menar Halík, finns det plats också
för dem vars religiösa förvissning skakats om, ryckts upp med rötterna eller
slungats ut i mörkret.
När han ser en kyrka stadd i förfall,
skriver Halík, känner han ingen förtvivlan. ”Jag ryggar inte tillbaka för hålen i kyrktaket som den ena eller den
andra stormen rivit upp. Jag minns att
det var genom de gapande hålen som

RECENSION
BOK
TÅLAMOD MED GUD
Författare: Tomáš Halík
Förlag: Libris 2019

jag såg min första skymt av Guds ansikte.”
Jag radar upp dessa citat av Halík
för att jag märker att de fyller mig med
sådan lättnad. Berättelsen om tro och
kyrka handlar ofta om lyckad mission
(x kom till tro tack vare a,b och c!) eller misslyckanden (x blev sval, x var
sval, x bryr sig inte, vet inte, lyssnar
inte). I de berättelserna finns det inte riktigt rum för ett sökande som inte leder någon vart, eller en öken som
envisas med att vara öken.
För mig blev den här boken en påminnelse om att Gud också finns i frånvaron, i öknen, i trädet som man klamrar sig fast vid när Jesus kommer till
stan. Vi vet så lite om Gud att vi måste ge upp alla försök att tränga in honom i ett försäljningstal. Han är större än våra nätta beskrivningar om någon som mötte Gud och sedan var klar
med det hen ville av livet.
Jag tror att många som jobbar i kyrkan och brinner för den borde läsa
den här boken och få känna hur falska bördor lyfts från axlarna. Den är,
känner jag, allra mest skriven till alla
som någon gång känt otillräcklighet.
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Imponerande debutroman
Året är 1979 och sjuåriga Lo
tillbringar sommaren hos
tant Märta i Hangö. Hon leker med snäckorna som
kommit ända från Karibien,
hälsar på grannflickan och
får skjuts bakpå tant Märtas
cykel in till centrum för att
köpa glass. Men allt är inte så idylliskt och vardagligt
som det ser ut att vara. Lo
vet inte var hennes mamma
är eller när hon kommer tillbaka, och tant Märta beter
sig ibland märkligt. Det vilar
en hotfull skugga över den
skenbara sommaridyllen.
Flickan på udden är berättad ur Los perspektiv,
med undantag för de brev
som finns insprängda mellan kapitlen. Breven härstammar från 1950-talets
slut och 1970-talets början.
Det är den tidens händelser som kastar skuggor över
Los Hangösommar och som
också får människor i staden att fatta ödesdigra beslut. Breven behövs för att
ge mer information till läsaren eftersom Karin Collins

K

i hela svenska Österbotten
- 1800-tals hörn- och väggskåp
- gamla klockor, antika vapen, silveroch guldföremål
- övrigt antikt lösöre och hela dödsbon
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FLICKAN PÅ UDDEN

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Författare: Karin Collins
Förlag: Schildts & Söderströms
annars strikt håller sig till
barnets perspektiv.
Flickan på udden är Collins debutroman, och en imponerande sådan. Dels för
att romanen är skriven på
ett språk som flyter lätt och
mödolöst och lyser just genom att inte märkas – det
finns inga skevheter som
stör läsningen. Romanen
känns också genomarbetad
berättertekniskt sett. Collins delar ut informationen i
lagom bitar för att dra ut på
spänningen och hålla läsarens intresse vid liv. Möjli-

Kontant
be
Varorna talning
avhämta
s.

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

gen kunde tempot ha mått
bra av att Los berättelse
snabbats upp en aning.
Karin Collins lyckas
skrämmas utan att frossa i
obehagliga detaljer. Mycket av läsarens gnagande oro
orsakas av det som står att
läsa mellan raderna i Los
berättelse. Lo är för ung för
att klara av att lägga ihop
all information, men det
kan den vuxna läsaren –
och resultatet blir nagelbitande trots den idyllnostalgiska inramningen.

Var MARIA ÅKERBLOM
god eller ond?
Läs min bok Marias villor (2011)
20 euro inkl. hemleverans
Skicka namn + adress till: agneta.vonessen@kolumbus.fi
eller beställ per telefon: 050 337 4403.
Boken skickas per post med kontouppgifter för betalning.

RUNDRESOR PÅ SVENSKA

Almuñécar, Spanien

19/26.10–15.11

ERIKA RÖNNGÅRD

»Karin Collins lyckas skrämmas
utan att frossa i obehagliga
detaljer.«

Njut av värmen. Våra reseledare Marianne
och Kaj Kunnas ordnar med utflykter!
►Mickes Medelhavsmat i Kroatien

o c h s ju ng m
å
p
a
k
e
c

2–9.10

Mat, vin, tryffeljakt och sköna stränder

►Klassiska Grekland

Från Thessaloniki i norr till Aten i söder

4–11.10

►Sorrentohalvön och Rom

14–21.10
Amalfikusten, ön Capri, Pompeji, Rom

d!

o

Köpes antikviteter

RESOR
MATKAT

www.ingsva.fi
020 743 4520

10+

Monica Vikström-Jokela
& Johanna Sjöström

Tid att tänka, att utvecklas och
hitta dig själv.

DJURVÅRD

Bärtil och knytkalaset

Vill du lära dig mer om sällskapsdjur
och husdjur?

Välkommen till fåret Bärtils äng! När
alla vännerna bjuder till blir knytkalaset
en riktig fest. Läs den roliga berättelsen,
och glöm inte att testa mästerkocken
Micke Björklunds godaste recept!
Fontana Media, inb.

Djurvård
HUNDKONSULT
LINJER
2018-2019
hundträning.

Vill Du lära Dig mer om sällskapsdjur
Medhusdjur?
fokus på positiv
och

1990

TRÄBÅTSBYGGE
I KUGGOM
MUSIKLINJEN
Hundkonsult

Med
på
hundträning.
Utbildning
förpositiv
intresserade
avutvecklas
båtkulturinom
och hantverk!
Enfokus
termin
för
dig
som vill
musik

och som vill uppträda.

DJURVÅRD
Musiklinjen

En termin
sommer
vill utvecklas
inom
Vill för
duDig
veta
om sällskapsdjur
och husdjur?
SUUNTANA
POHJOISMAAT
musik och som vill uppträda.

Valmennuskurssi HUNDKONSULT
sinulle, joka haluat työskennellä/

opiskella
Suuntana
TräningPohjoismaat
med
hundPohjoismaissa.
är ett centralt ämne!

Valmennuskurssi Sinulle, joka haluat
SWEDISH
FOR
IMMIGRANTS
HYÖTYRUOTSI
/ NYTTOSVENSKA
työskennellä/opiskella
Pohjoismaissa.

Gud som haver
barnen kär

12

Barnens favoritbön
00
kombineras med
fina bilder. En perfekt bok för
kvällen! ”När jag somnar, när jag vaknar,
aldrig jag din omsorg saknar.”
Bornelings, bok med hårda sidor
tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi
www.fontanamedia.fi
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Välivuosi
Are Youtäynnä
new inelämyksiä!
Finland,

Swedish forwanting
immigrants
to learn Swedish?

Vi sätter
oss i ringen

12

00
Den omtyckta
sången ”Vi sätter oss i
ringen” är illustrerad med
glada bilder. Läs eller sjung med!
Bornelings,
bok med hårda sidor

GRUNDLÄGGANDE
Are You new in Finland, STUDIER FÖR VUXNA
wanting toInkörsport
learn Swedish?
till fortsatta
studier
TRÄBÅTSLINJEN
I KUGGOM
För
dig
som
är
intresserad
av
hantverk
och båtkultur.
10+
Träbåtslinjen i Kuggom
I samarbete med Axxell.
till framtiden!

ettav
språngbräde
För DigBättre
som är betyg,
intresserad
hantverk
och båtkultur. I samarbete med Axxell.

KORTKURSER
SVENSKA FÖR
INVANDRARE I OCH II

Är du invandrare
i Finland och vill lära dig svenska?
Kortkurser
Sök nu! Du kan bo på vårt internat.
Sök nu!
www.akan.fi | info@akan.fi

Sök nu! Du kan bo på vårt internat. Tag kontakt:
info@akan.fi - 019-576 9500 - www.akan.fi
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De ser fram emot gemen
Artur från Helsingfors och Manuel från Pedersöre ska på skriftskolläger i sommar. Vi följer med dem före, under och efter lägret.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS & JOHAN SANDBERG

ARTUR DJUPSJÖBACKA kommer från en
kyrkvan familj – hans farmor och farfar är
präster. Men det var hans eget beslut att gå
i skriftskola.
– Jag tycker att skriftskolan är ett bra sätt att
få stanna upp och tänka efter: Vem är jag, vad
vill jag vara? Dessutom får man träffa många
människor på lägret, gemenskapen är viktig
för mig.
Är det viktigt för dig att skriftskolan handlar om att lära sig mer om kristen tro?
– Nog skulle jag säga det. Tron är förstås personlig och man tror så mycket man vill. Men
det är ju grunden, orsaken till att vi samlas.
Han har gillat träffarna som församlingen
ordnat inför lägret. Han har lärt känna dem
som ska undervisa på lägret och hjälpisarna
– och förstås de andra som ska vara med om
samma läger på Lekholmen. De kommer från
tre olika skolor, han känner kanske fem av tjugo sedan tidigare.
– Det ger en viss trygghet när man känner
en del redan före lägret. Men jag är ganska
glad över att det också kommer människor
från andra skolor, så att jag får lära känna nya.

Jag får en känsla av att du är ganska extrovert?
– Jo! skrattar han.
Han oroar sig inte inför sociala situationer.
Men han tror att lägret kommer att kännas
tryggt också för dem som är mer introverta.
Ledarna har på ett bra sätt börjat bygga upp
gemenskapen i gruppen.
– Vi har gjort en lek eller övning vid varje
träff, så att vi minns varandras namn och har
berättat något om oss själva. Det har hjälpt,
jag har en känsla av att jag redan känner de
andra lite.
De bilder han målar upp för sig själv inför
lägret är ganska idylliska, konstaterar han.
– Jag föreställer mig att vi sitter på stranden
och talar och har stämningsfulla kvälls- och
morgonandakter. Jag tänker också att jag lär
känna helt nya människor.

Artur Djupsjöbacka
15 år, bor i Munksnäs i Helsingfors.
Hobbyer: spelar trumpet.

FÖR MANUEL WIKSTRÖM i Östensö, Pedersöre var det ett självklart val att gå i skriftskolan och att bli konfirmerad.
– Jag har ju blivit döpt och det är naturligt
inom familjen. Det var inga kompisar som
påverkade mig.
Han har en äldre bror som visat vägen. Han
blev konfirmerad i fjol.
Konfirmanderna i Pedersöre är uppdelade
i två lägergrupper. Grupperna har fått undervisning under våren och ska på var sitt läget
under sommaren. Manuel ska på en veckas
läger på Pörkenäs i slutet av juli.
– På det lägret jag ska gå är det färre Pedersörebor, men vi har flera från Purmo i stället.
Det betyder att församlingarna i kommunen redan börjar samarbeta smått med tanke
på den kommande sammanslagningen. Samarbetet inskränker sig tills vidare ändå till att
hälften av konfirmanderna på det andra lägren är från Purmo och hälften från Pedersöre.
För Manuel är det naturligt att umgås med
Purmoborna eftersom de går på åtttonde årskursen i högstadiet i Sursik.
Han blir konfirmerad i Pedersöre kyrka
den 8 september.
– Hittills har skriftskolan varit bra. Vi har
bra lärare, jag har förstått vad de sagt. Så försöker man alltid komma närmare Gud än vad
man varit tidigare. Det tycker jag att jag har
gjort. Tidigare har jag haft svårt att tro på
allt, men nu har jag åtminstone fått en klarare bild, säger han.
Av skriftskollägret ser han mest fram emot
att få vara med kompisarna och ta det lugnt.
– Det kommer att bli roligt att få vara ute

Artur Djupsjöbacka bor i Munksnäs i Helsingfors och hör till Petrus församling. Manuel Wikström bor i Östensö och hör till Pedersöre församling.
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skapen
med kompisarna och att få lära sig mera under lektionerna. Det är en avkopplande miljö vid Pörke-näs.
Han vet vad han talar om. Pörkenäs lägergård är en välbekant plats för Manuel.
– Jag har varit på läger där varje år från årskurserna ett till sex.
Manuel behöver inte heller oroa sig inför
nattvardsgången under konfirmationen. Han
har redan fått ta emot nattvarden.
– Vi firade nattvard efter skriftskolans sista
lektion. Jag var lite nervös innan och jag tänkte mycket på hur det ska vara. Men det gick
bra och det kändes också bra efteråt. Jag tror
att jag tar emot mera av budskapet den andra gången när jag inte behöver vara nervös.

»Nu har jag åtminstone
fått en klarare bild.«

”Jag låter inte
medicinerna
bromsa mitt
liv”

Anja är en dosdispenseringstjänst
som apoteken erbjuder. Via Anja
expedierar apoteken tabletter och
kapslar som ska tas regelbundet,
förpackade i engångsdoser som räcker
för två veckor. I tjänsten ingår att
apoteket kontrollerar medicineringen
som helhet, vilket förbättrar
patientsäkerheten. Be ditt närmaste
apotek om mer information.

FÖRDELAR:

Manuel Wikström
Snart 15 år, bor i Östensö, Pedersöre.
Hobbyer: Ishockey, fotboll och att vara
med vänner.

• På varje påse står det tydligt bland
annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas.
• Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering.
• Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och
felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett.
• Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna.
• Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet.
• Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan.
Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta ditt närmaste Anja-apotek på
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anja.fi
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MARKNAD
Res på svenska
med OT

Sommarresor till Tallinn

Bekväma restider, rundtur i
Tallinn. Logi på Original Sokos
Hotel Viru. Resor: 12–14.7,
22–24.7, 2–4.8

Hälsoresor till Pärnu

Sköna och avkopplande dagar
på Spa Tervis.
Bekväma restider.
Resor: 21-27.7 (7 dgr), 2128.9 (8 dgr), 16-20.10 (5 dgr),
2-9.11 (8 dgr)

Riga

Innehållsrik resa till vackra
Riga - Baltikums Paris.
Resa 31.7–4.8.
Även sommarkryssning till
Riga 12–14.8.

Rosornas och ruinernas
Visby
Skön och avkopplande kryssning med Silja Europa till
Visby. Bekväma restider.
Resa 4-6.8.

Göta Kanal

Skön, avkopplande och
intressant dag på Göta Kanal.
Resor: 8-10.7, 29-31.7, 5-7.8.

Bornholm med
Köpenhamn

Tre nätter och två heldagsturer
på Bornholm samt en natt i
Köpenhamn. Resa 1–7.7.

Höga Kusten med Ulvön
Tre härliga sommardagar på
Höga Kusten- Resa 8–10.8

Utö

Finlands sydligaste bebodda
ö med Åbolands skärgård
och Nådendal i sommarskrud.
Resa 7–10.7.

Iseosjön

Den oupptäckta pärlan bland
Norditaliens sjöar.
Resa 14-20.9.

Almuñécar

Sköna dagar på Spanska
solkusten. Möjlighet att delta i
utflykter. Hotel Helios. Resor:
15 dagar 25.10 - 8.11 och
23 dagar 27.10-18.11.

Grekland

Upplev Aten med Akropolis
och Plaka. De stora sevärdheterna: Delfi, Mykene och
Meteora. Resa 1-8.10.

ÖNSKAS HYRA

UTHYRES

Familjen flyttar utomlands
och därför söker jag en
bostad i Grankulla inför
mitt sista år på Gymnasiet
Grankulla Samskola. Jag är
18 år, rökfri, skötsam och
idrottande.
Tel: 045-2011147

Ljus tvåa i Töölö, 2 rum,
alkov och kök 51m2. Köket
och badrummet fullt
renoverat. Hyra: 1100€
Tel: 0405321620

20-årig rökfri österbottning
söker studielägenhet i
Helsigfors. Från och med
augusti börjar jag studera
kyrkomusik vid Sibelius
Akademin.
Tel: 040 128 5965
hannes.uunila@gmail.com
Ung inredningsarkitekt
söker ett långvarigt hem i
Södra Helsingfors. Hyra:
max 770e/mån.
040-5496696/Antonia
Sonntag
Rum, etta eller bostad att
dela i Södra Helsingfors.
Ida-0408489971
Klasslärare och jurist söker
bostad i Helsingfors. Vi är
ett ungt skötsamt par utan
husdjur. Önskar hyra
lägenhet tidigast från och
med juli. Gärna minst
45m2. Tel:
0400427759/Alexander
Finlandssvenskt ungt par
med stabil ekonomi söker
bostad i Stockholm fr.o.m.
augusti. Allt beaktas! Freja
+358504669397, Jonas
+358504116644
Matemtik lärarstuderande
& försäljningschef söker en
tvåa med förbindelser till
metro, helst i brändö.
Hyra:max.950€.
Tel:0456387050. Epost:mandy.blomqvist@gm
ail.com
Ung skötsam rökfri man
söker fast bostad i Helsingfors. Fast arbete på
Wärtsilä. Bostaden behövs genast. Kontakta
John Irjala 045-3566991
el. 040-5693796

Vägen till Santiago de
Compostela

Vandra den sista delen av den
berömda pilgrimsleden genom
spanska Galicien. Bekvämt
med bagagetransport. Resa
17.11-26.11.

Stockholm

- Bo & Bygg mässan
i Stockholm. Resa: 11-13.10.
-Weekendresa med shopping
och kultur. Musikalen ”En
värsting till syster” med bl.a.
Gladys del Pilar och Suzanne
Reuter. Centralt hotell. Resor:
17-20.10 och 5-8.12.

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.oravaistrafik.fi
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06- 318 4000

Tvåa i centrala Vasa. Fin
utsikt. 640€/mån, vatten
ingår. Ledig. 0505121028
Stor etta (1r+k) 46m2 i bra
skick på Sirkkalagatan i
Åbo. Tel: 0407059983
Rök- & djurfri skötsam
finlandssvensk får hyra
möblerad 2a m mig nära
ÅA & Kuppis i Åbo. Mejl:
annalenasund@hotmail.co
m (terminsvis/enl ök)
Min möblerade 2:a i Ågelby
behöver en pålitlig
hyresgäst mellan juli och
januari medan jag är på
resande fot. Ta gärna
kontakt med Jenny på
numret 0504310950
Uthyres 26 kvm etta på
Smedsgatan i Åbo. Hyra
540€. Tel: 050 3201266

KÖPES
En familj på fyra söker sitt
nya hem på Drumsö. Tre-/
fyrarummare (75-90m2).
Ta gärna kontakt.
Sebastian Weckman /
0400604868

ÖVRIGT
70+-åring, sjuksköterska
med en Welsh springer
spaniel, önskar träffa
en trygg man.
Tfn 045-6244757.
Din marknadsannons lämnar
du enklast in via vårt webbverktyg som finns på
www.kyrkpressen.fi.
Priset är 4,50€ per rad.

Sardinien och Korsika

Franska Korsika och italienska
Sardinien - två medelhavspärlor! Resa 17-24.10.

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

LEDIG TJÄNST

DÖDA
Vår uppskattade vän och kollega

Carre Lönnqvist
3.9.1967 – 27.4.2019
har lämnat oss i stor sorg
och saknad.
Tack för ditt engagemang,
din glädje och vänlighet.
”Ty ingen av oss lever för sin egen
skull, och ingen dör för sin egen skull.
Om vi lever, lever vi för Herren, och
om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig
vi lever eller dör tillhör vi alltså
Herren.” (Rom 14:7-8)
Medarbetarna i Johannes
församling och på Finska
Missionssällskapet
För att hedra minnet av Carre kan man ge en gåva
via Finska Missionssällskapet till Barnens Bank
som främjar barns rättigheter i olika länder.
Finska Missionssällskapet FI16 8000 1400 1826 72.
Märk betalningen ”Till minne av Carre”.

LEDIGA TJÄNSTER

Saltviks församling lediganslår
en diakonitjänst på 100 %.
Mer information om tjänsten hittas på
församlingens hemsida:
https://www.saltviksforsamling.ax/
Vasa kyrkliga samfällighet rekryterar en

SJUKHUSPRÄST
Arbetsannonsen finns i sin helhet på sidan
vasaevl.fi/rekrytering
Ansökningstiden går ut 14.6.2019 kl. 16.00.

KYRKAN¤
I VASA

Lojo församlings kaplanstjänst (I)
Domkapitlet i Esbo stift lediganslår en kaplanstjänst
i Lojo församling.
Ansökningstiden utgår torsdag 20.6.2019 kl. 15.00.
Ansökningsannonsen finns i sin helhet på adressen
https://www.espoonhiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/.
Tjänsten ansöks med blankett via KirkkoHR -systemet.
Kristinestads svenska församling lediganslår ett vikariat som

VÄRDINNA

Arbetet inleds 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Mariehamns
församling
söker

daghemsföreståndare
Se närmare information på
www.mariehamnsforsamling.fi

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
Terjärv församling söker en

VIKARIE FÖR UNGDOMSARBETSLEDAREN
för tiden 2.9.2019-16.7.2020 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid 50%. Lön enligt kravgrupp 502. Mer information
ges av kyrkoherden tel 040 8686902, timo.saitajoki@evl.fi
Ansökningar senast den 28.6.2019 kl.16 till Församlingsrådet
i Terjärv församling, Hästbackavägen 1, 68 700 Terjärv.
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Bibelsyn

Stupade

Tack för reportaget Följa allt i Bibeln?
Svenskfinlands krigsänkebarn r.f. vill framföra ett stort
TACK till KP för ett positivt
ställningstagande till oss krigsänkebarn. Vi är vid flera tillfällen omnämnda i tidningen och
KP är också en som genom ett
reportage för 15 år sedan gjorde att vår förening bildades och
finns till idag. Under kriget 193945 stupade 90 000 finska soldater, 30 000var giftaoch lämnade
lika många krigsänkor, 55 000
barn blev krigsvärnlösa. Drygt

3 500 har varit svenskspråkiga.
Idag torde vi vara 15 000 personer som är krigsänkebarn.
Föreningens önskan är att
vår enkla blomsterbukett på
De stupades dag som hedrar
minnet av våra pappor får våra
kommuner, församlingar och
övriga att förstå att är det vi som
är de närmaste på den dagen.
SVENSKFINLANDS
KRIGSÄNKEBARN R.F.
CAJ GRUNDSTRÖM, Ordförande

Journalistik

Ingen kommentar
av May Wikström?
En liten men inte obetydlig fråga till Kyrkpressens redaktion
med anledning av det samfällda svaret i senaste nummer av
KP. Fick May Wikström i enlighet med god journalistisk
sed möjligheten att kommentera nyhetsartikeln om att hon
avskedats? Om hon fick möjligheten, varför publicerades
inte hennes kommentar? Och
oavsett om hon fick möjligheten eller inte, varför nämner
redaktionen inget om detta ?

SVAR: May Wikström gavs
möjlighet att kommentera artikeln men de svar hon gav hade krävt kommentarer av både styrelsen och redaktionen.
Dessa kommentarer hade i sin
tur hade krävt svar av Wikström. Att samtidigt vara både part och journalistisk granskare i en dialog blev omöjligt
i det läget, bedömde vi. Med
facit på hand borde vi aldrig
ha försökt.
NICKLAS STORBJÖRK,
ansvarig redaktör

OLAV S MELIN

I KP 10/19 tar Ruth Virtanen
avstånd från homosexualitet
med motiveringen att vi alltid
ska följa Bibeln. Det är förvånande att Virtanen som kvinna deltar i lärodebatt om hon
vill följa Bibeln. Enligt Bibeln
har kvinnan ett svagare väsen
än mannen. 1 Petr 3:7 ”Och ni
män, låt den kunskap ni har
fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare”
Vissa påstår att det här talas
om kvinnan fysiska svaghet,
men så är det inte: 1 Kor 16 13
”Håll er vakna, stå fasta i tron,
var manliga och starka” Paulus uppmanar till andlig styrka genom att hänvisa till det
manliga.
Att kvinnan enligt Paulus är
svagare än mannen ses tydligt
även i 1 Tim 2:14 där aposteln
klandrar kvinnan för att hon
gav efter för ormen i syndafallet medan han lyfter fram
mannen som den som stod
emot frestelsen: ”Och det var
inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas
och förleddes till överträdelse” Och p.g.a. kvinnans svaghet får hon inte undervisa de
kristna utan ”ska hålla sig tyst

och stilla”. Paulus framställer
i 1 Kor 14 kvinnan så andligt
omyndig att hon inte ens får
ställa frågor vid de dåtida småskaliga kristna sammankomsterna, utan ska fråga sin man
efter att de kommit hem.
I Tit 2 ges äldre kvinnor rätt
att undervisa yngre kvinnor i
goda seder (bl.a. i att underordna sig sina män) men när
aposteln kommer till de yngre männen är det inte kvinnorna, utan Titus som ska förmana. Gränsen är klar: kvinnor får inte undervisa män,
varken i gudstjänsten eller
annars. Inte heller Priscilla i
Apg 18 får undervisa ens i ett
privat lärosamtal utan att hennes överordnade man är med.
Att Bibeln har en nedvärderande kvinnosyn är inte förvånande: den var självklar under
antiken. Den finns redan i skapelseberättelsen där kvinnan
skapas för mannens behov, i
syndafallet (”Till din man ska
din åtrå vara och han ska råda över dig”) och i de 10 buden
där Gud riktar sig enbart till
män. (”Du ska inte ha begär
till din nästas hustru”, inget
förbud mot begär till din näs-

Vi bygger
41 bostäder för seniorer

Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab

www.winbergs.fi

Även gravstenar m.m.

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

www.kyrkpressen.fi

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN 
Redaktionen i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn 040 831 6545
redaktionen@kyrkpressen.fi
Redaktionen
i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A, 68600
Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktionschef
(ansvarig redaktör)
Nicklas Storbjörk
tfn 040 831 6545

Redaktör
Sofia Torvalds
tfn 040 831 6748

Redaktör Österbotten
Johan Sandberg
tfn 040 831 3599

Redaktör
Erika Rönngård
tfn 040 831 6902

Redaktör
Emelie Wikblad
tfn 040 831 6836

Layout
Malin Aho
tfn 040 831 6902

Redaktörer e-post:
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Utgivare:
Fontana Media Ab
Bank: Danske Bank
IBAN: FI34 80001301
158540
BIC: DABAFIHH
Paradbild: Johan Sandberg
Tryck: Botnia Print,
Karleby

TRYGVE CEDERBERG, Jakobstad

DÖPT
Vår son
Celys och Adelias lillebror

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
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tas man). Även i apokryferna
slås fast att mannens svaghet
är starkare än kvinnans styrka. Men vår kyrka håller inte
längre fast vid biblisk kvinnosyn. Och inte heller vid biblisk
syn på barnaga, slaveri, handikappade, rassegregering och
dödsstraff.
Eftersom Bibeln ser kvinnor som andligt svaga och
omyndiga är det logiskt att
den förbjuder dem att undervisa och till och med ställa frågor. Mannen ska visa frun total kärlek och hon total underordning under mannen. Om
Virtanen vill följa Bibeln så
borde hon inte skriva insändare som når tusentals läsare, både män och kvinnor, utan hon borde göra som Paulus skriver: hålla sig tyst och
stilla. Men hon bryter mot
de bibeltexter som förtrycker henne själv och håller fast
vid texter som kan tolkas som
förtryck av homosexuella. På
samma sätt har man i historien använt bibeltexter för att
förtrycka slavar, judar och färgade. Det är dags att sluta nu.

Amadeus
Erik Reguel
Född 13.2.2019
Döpt 28.4.2019
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I tältbyn syns olika organisationer: Yle X3M, Hem och Skola – och kyrkan.

Vem kan träffa 1 000 poäng? Mirva Sandén och Claus Terlinden följer spänt med.

Kyrka i liv och rörelse
I ett blått tält under strålande sol, mitt bland ivriga stafettlöpare klädda i sina skolors färger – här är ett ställe
att vara kyrka.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD
Över den dammiga grusplanen där
bussar står på rad går några pojkar
och funderar på hur bra de har det
den här fredagen: ingen skola, bara en läxa, ikväll ska de springa sina
stafettsträckor och imorgon blir det
Borgbacken.
2019 års upplaga av Stafettkarnevalen på Alberga stadion i Esbo bjuder
på en av årets första riktiga sommardagar. För de flesta är dagens idrottsinsats avklarad på några minuter eller sekunder. Resten av tiden kan de
njuta av solen, till exempel i tältbyn
där olika organisationer bjuder på underhållning, lekar och spel.
Till vänster står kändiskocken Michael Björklund, till höger säljs påsar
med lakritsremmar. Mitt emellan dem

står ett blått tält med texten ”Församling i rörelse”. Här inbjuds stafettkarnevalisterna att pröva lyckan på ett
fortunaspel i stort format.
– Det här är jätteroligt tycker jag,
säger Sara Grönqvist som är ganska
ny på Kyrkostyrelsen, där hon jobbar
med själavård.
– Det här är ett annat sätt att vara
kyrka än att vara församlingspräst.
Bredvid fortunaspelet kan den modiga testa sin balans genom att studsa
runt en bana på en hoppstylta.
– Kyrkan ger hopp, ler omsorgspräst
Claus Terlinden och räcker en hjälm
till den som står näst i tur.
Några av de som lyckas bäst med att
ta sig runt banan avslöjar att de övat
på sin egen skolgård.

Viktigast att finnas där
Kyrkan är med i tältbyn på Stafettkarnevalen för sjätte året. I år ordnas aktiviteterna som ett samarbete mellan
Kyrkans central för det svenska arbetet
och anställda från de svenska församlingarna i Esbo, Vanda och Kyrkslätt.
En av de anställda är Daniela
Hildén, ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.
− Jag tycker att kyrkans anställda
ska finnas där folk samlas och på det
sättet vara tillgängliga och synliga. Jag
har goda minnen från Stafettkarneva-

Kyrkan ger hopp – kom ihåg hjälmen.

len och tycker att det är både nyttigt
och roligt att träffa lärare och elever
i det här sammanhanget, säger hon.
Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan, konstaterar
att det viktigaste för kyrkans anställda
och frivilliga som är med på Stafettkarnevalen är att finnas där för barnen och ungdomarna under de långa
dagarna.
– Det här tycker vi är ett trevligt sätt
för kyrkan att samarbeta med skolan,
säger hon.
Hon berättar att de som jobbar med
skolsamarbetsfrågor på KCSA försöker uppmuntra församlingsanställda
att erbjuda sin hjälp som en extra vuxen när skolor åker till karnevalen, speciellt för dem som reser långa vägar.
Bredvid kyrkans tält delar Esbo
svenskas församlings ungdomsarbetsledare Sini Sundqvist ut mellanmålskex eller torkad frukt till alla som
genomfört en aktivitet – vilket resultatet blev spelar ingen roll. Fortunaspelets poängtabell visar att några redan
lyckats pricka 1000-poängshålet.

Efter sista lektionen före Krist Himmelsfärdsdag kom lille Kalle och ville tala med sin lärare, Anna. – Anna, man säger ju glad påsk och glad pingst? frågade han.
– Javisst, svarade hon och nickade. Kalle fortsatte högtidligt: – Då önskar jag dig glad himmelsfärd!

Deltagarna får pricka in sin skola på kartan över Svenskfinland.

