En ödmjuk och
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lade ner sin stav
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PROFILEN Ulla Käll
Är frilansande retreatledare och gitarrist, bor i Fredrikstad i Norge.
Har gett ut flera böcker och cd-skivor. Växte upp i Vänersborg, Sverige.
Tycker om att sticka, bada, läsa och umgås med vänner.

Ulla Käll var gitarrlärare i Sverige och blev retreatledare och andlig
vägledare i Norge. – Jag höll mig nära min längtan.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: JOE PIMENOFF

I

liknelsen om den förlorade sonen berättas
att sonen, efter att ha slösat bort sitt arv,
fick en insikt och förstod att det bästa vore
att återvända hem till sin far. Han ”kom till
besinning” heter det i den svenska bibelöversättningen. I den norska översättningen
står det att han ”kom till sig själv”. Ulla Käll tycker att de orden går rätt in i det hon arbetar med: att
hjälpa dem hon vägleder, sina ”pilgrimer”, att hitta sin längtan, ett liv som gör att de är mer sig själva än någonsin, att de allt mer blir som Gud tänkt
sig att de ska vara.
– Målet är att leva som en fri människa tillsammans med Jesus.
Idag är Ulla Käll frilansande retreatledare. Hon
bor i Norge men håller retreater i hela Norden –
också på retreatgården Snoan i Västnyland. Hon
har gett ut flera böcker och cd-skivor. Men det tog
tid innan hon hittade sin längtan och innan den
ledde henne rätt.

Kunde inte tro om det inte var sant
Ulla Käll växte upp i Vänersborg vid Vänerns sydspets. Hon gick i söndagsskola och blev konfirmerad.
Efter konfirmationen gick hon inte i kyrkan så ofta.
– Jag såg framför mig det där allseende ögat som
en bild av Gud, och den kändes hotfull. Det var inte
så att det var gott att Gud ser mig – som det känns
idag. Jag var tvungen att befria mig från den stränga
Gudsbild jag bar på.
Hon började studera musik vid en musikhögskola, och där fanns många kristna som kommit in i
musiken via frikyrkorna. De förde långa diskussioner om tro och försökte övertyga henne.
– För mig var sanningen viktig. Jag ville inte vara kristen för traditionens skull utan för att det var
sant. När vi skulle sjunga Johannespassionen på
musikhögskolan frågade jag mig om jag kan vara
med om jag inte tror på det jag sjunger.
Medan hon brottades med frågan satt hon vid en
sjö i Stockholmstrakten med en kaffetermos och
smörgåsar. Då hände något.
– Jag erfor Guds närvaro i naturen, i luften, i hela alltet. Jag kände av ett ljus och en värme och en
närvaro som verkligen var helt överbevisande. Jag
vet inte hur länge jag satt där – det var en sorts mystisk upplevelse. Men då visste jag att Gud fanns.
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Efter musikhögskolan skulle hon på ett bröllop
– några kristna vänner skulle gifta sig. De bad henne läsa en bibeltext i kyrkan, trettonde Korinthierbrevet, ”Kärlekens lov”.
– På festen efteråt var det en sådan atmosfär av
kärlek mellan alla som var där. Då visste jag: det
här längtar jag efter och det är sant. Det var alltså
kärleken som övertygade mig.

Ville bara ha mer
Hon flyttade till Kiruna och blev medlem i en missionsförsamling. Det var en karismatisk församling
och det kändes ovant till en början. Efter ett år flyttade hon till en annan stad och en annan församling.
– Jag hade en sådan längtan och ville bara ha mer.
Hon hittade retreater och blev betagen av allt:
Gudsbilden, känslan av helighet, den gemenskap
som uppstod bland människor som satt tillsammans alldeles tysta. Hon visste att det var något
hon ville jobba med. Men hon kände att det inte
fanns någon väg från att vara gitarrlärare till att
jobba med retreat.
– Mitt råd till andra som längtar efter något som
känns omöjligt: håll dig nära din längtan. Jag åkte på retreat kanske två gånger i året, och till slut
öppnade sig en möjlighet: en retreatgård i Norge
behövde husfolk över sommaren.
Idag jobbar hon med det hon tycker mest om: retreat, andlig vägledning och gitarrspel. Att hon spelar vid retreater började med att hon fick frågan: Kan
du spela gitarr under den tysta retreatens matstund?
Idag spelar hon gitarr som en del av sin retreatundervisning. Hon har fått använda det hon kan.
– Det är ju tur att jag inte spelar trumpet!

Lägg inte din längtan på hyllan
Många av oss längtar, men vi vet kanske inte riktigt vad vi längtar efter.
– Även om du inte vet vad du längtar efter, håll dig
nära det som ”smakar” något av din längtan. Under
resan upptäcker du vad den handlar om.
Längtan läggs snabbt på hyllan om det känns att
det inte finns en väg vidare.
– Men man ska inte ge upp. Gud talar genom vår
längtan när den kommer tillbaka gång på gång. Beslutet var för min del ganska svårt, för jobbet som
gitarrlärare var ju också ett jättebra jobb. Men mitt

LEDD
LÄNG
sökande var så ivrigt att jag ville att min tro skulle få plats i allt jag gjorde. Jag tror att det är viktigt att man låter den längtan som kommer tillbaka gång på gång få ta plats, och sedan försöker ge
den rum i livet.
Och vad har det här livet – att ha fått göra det hon
längtar efter – gjort med henne?
– Jag känner det som jag nämnde förut, om bibeltexten, att jag alltmer kommit till mig själv. Mitt
livs viktigaste relation är den med Jesus, och det är
jag så oändligt tacksam för.
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INKAST
BO-GÖRAN
ÅSTRAND

Tillsammans
klarar vi det
EFTER SEMESTERN KAN det ibland bli lite utmanande att återvända till arbetet. En arbetskamrat till mig upptäckte att hon hade glömt lösenorden till sin dator och kyrkans allomfattande IT-system när hon kom tillbaka efter semestern. Då har
du haft en verkligt bra semester sade jag. Hjärnan
måste ha varit glad som inte behövde bära den belastningen under sommarmånaderna.
Det kan också vara jobbigt att återvända till rutiner, planeringsmöten och en ny termin. Därför
har det blivit vanligt med tips och råd för återvändandet till arbetet. Jag såg nyligen en lista med 10
punkter på internet – ett tips var att tänka på att
sommaren ännu inte är slut. Ett annat tips var att
försöka göra något roligt på kvällarna.
Jag tänker att det är lika bra att erkänna att övergången från en semester med långa morgnar och
frihet att själv bestämma över klockan till rutinerat arbete inte alltid är så lätt. Det är inte alls ovanligt att känna en viss ångest inför det. Jag tror att
det är viktigt att vi är ärliga mot oss själva och våra
känslor. Säger vi som det är, så finns också möjligheten att dela upplevelserna med arbetskamraterna och upptäcka styrkan i att det ju är vi tillsammans som ska starta upp höstens arbete. Om vi gör
så, brukar ångesten ge med sig och vi kan ta oss an
arbetsuppgifterna, en i taget.

»Vi har pratat, kommit ihåg,
skrattat och gråtit. 23 år i
samma hus är en lång tid.«

AV SIN
GTAN
»Ge inte upp. Gud talar
genom vår längtan.«
Vi dras till de dramatiska frälsningsberättelserna: så här levde jag förr och så mötte jag Jesus och så här lever jag nu. Hon känner många
som inte har någon sådan upplevelse utan levt
på i en jämn lunk tillsammans med Jesus, och de
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undrar ofta om det är tillräckligt.
– Jag brukar säga: Jag tror inte jämförelsen är
från Gud. Hur säger jag ja till Gud i mitt liv, som
det ser ut och inte som det borde vara? Här och nu.
Om det är så att man fått leva med Gud hela livet
är det en gåva.
Livet med Gud handlar om att skapa en relation,
om tillit, om total öppenhet.
– När jag ber säger jag ”du” till Gud. För mig gör
det en väldigt stor skillnad, för då är vi mitt i relationen, inte i abstrakta tankar.

JAG OCH MIN FRU Karin lever i brytningstider.
Semestern gick i sin helhet åt till att packa, sortera, ta tillvara och slänga inför flytten till Borgå.
Barnens teckningar och kramdjur sedan många år
tillbaka har granskats – en del har vi avstått från
och en del ska vi behålla. Karin har burit ut och
jag har kollat påsarna och burit in en del igen. Så
har vi hållit på, pratat, kommit ihåg, skrattat och
gråtit. 23 år i samma hus är en lång tid.
Sakerna går det nu allt lättare att avstå från.
Människorna är det betydligt svårare att lämna.
Vi har så många minnen från upplevelser, samtal och möten med människorna i Jakobstad. Det
känns vemodigt att lämna dem. Men samtidigt värmer det – för vi inser hur värdefullt allt det här har
varit och är för oss. Och minnena bär vi ju med oss.
Nu ser vi mycket fram emot att bo i ett nytt hem
här i Borgå och att få träffa människorna här och
runt om i stiftet. Det är spännande att flytta in i
ett nytt hem och att börja våra arbeten. Varje arbete såväl i samhället som i kyrkan har sina utmaningar. Ingen har allt som behövs i arbetet och
behöver inte heller ha det. För det är tillsammans,
med gemensamma krafter och med Guds hjälp vi
går till arbetet. Om vi hjälps åt, samarbetar där vi
kan, uppmuntrar varandra och arbetar sida vid sida ska det nog gå.
Bo-Göran Åstrand är biskop i Borgå stift.
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AVSKEDSHÄLSNING
När jag nu lämnar mina uppgifter som biskop
för Borgå stift vill jag rikta ett stort och varmt
tack till er alla för samarbete, stöd och förböner.
Utan Guds ledning och er hjälp hade jag aldrig
klarat av mitt ämbete. Jag hoppas och litar på att
ni på samma utmärkta sätt även kommer att stöda Bo-Göran i hans uppdrag. Tack också till alla
er som har bidragit till uppvaktningen, festskriften och kostnaderna för porträttet i samband
med bytet på biskopsposten.
Många vackra ord har riktats till mig under de
senaste dagarna – hjärtligt tack för dem. Samtidigt är jag förstås medveten om att det finns
situationer där jag borde ha agerat annorlunda, och andra situationer, där det helt enkelt är
omöjligt att alla parter skulle vara nöjda med
mina eller domkapitlets beslut. Jag kan inte annat än be om förståelse och förlåtelse till den del
jag har sårat någon eller förorsakat besvikelser.
Jag vill avsluta med samma ord som min avskedspredikan mynnade ut i: Idag tänker jag alldeles speciellt på alla de härliga människor som
jag har fått lära känna, såväl bland anställda
som församlingsaktiva. Dessa människor, som
på olika håll i vår kyrka troget jobbar på, trots
att de ofta får höra att kyrkan är i motvind eller att kristen tro hör till en förgången tid. Alla dessa, som inte ger upp, eller, om de ger upp
ibland, ändå kommer tillbaka, därför att de känner att det jobb de gör behövs och är livsviktigt
– viktigt för människorna, för Guds rike och för
vår värld. Jag tackar Gud för att jag har fått kraft
och förtröstan för alla dessa år, men jag tackar
också er, vänner och okända, för allt det ni gör
för att era medmänniskor skulle få finna tryggheten, trösten och hoppet i tron på Gud, och för
att kärlek och barmhärtighet skall bli kropp i vår
värld.
Gud med er,
Björn Vikström

Borgå domkyrka var välfylld när stiftet tog avsked av sin omtyckta biskop, Björn Vikström. Nu slutar en lång, Vikströmsk era i biskopsgården.

”Vi slutar medan vi
fortfarande är glada”
Den 25 augusti lade Björn Vikström
ner sin stav, sin mitra, sitt biskopskors och sin kåpa i Borgå domkyrka.
Nu börjar hans nya liv som universitetslärare vid Åbo Akademi.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
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– Overkligt, skönt och vemodigt.
Så sammanfattar Björn Vikström sina känslor
när de sista gästerna lämnat biskopsgården i samband med festligheterna i anslutning till hans stavnedläggning. Hans dag började med porträttavteckning, fortsatte med festmässa och sedan med kaffebjudning i biskopsgården, där många vänner och
kolleger fanns på plats för att tacka och säga farväl.
Vikströms hustru Mia Björkgren-Vikström citerar skrattande Sveriges prins Daniel: hennes känslor är ”all over the place”.
– Det känns samtidigt helt rätt och samtidigt vemodigt. Jag är så glad över alla som delat den här

dagen med oss, säger hon.
Båda är överens om att det var skönt att Björn
Vikström från början angav en tidsgräns för sitt
biskopsuppdrag.
– Nu kan vi sluta medan vi fortfarande är glada.
På kvällen sätter de sig i bilen och åker till det nya
hemmet i Åbo. På sommarstugan har de något som
påminner om tiden i biskopsgården. Björn Vikströms
morbror plockade på 70-talet med sig ekollon från
den ek – ett vårdträd – som biskop Max von Bonsdorff i tiden planterade vid biskopsgården i Borgå.
Ett av ekollonen är idag ett litet träd vid paret
Vikströms sommarstuga i Kumlinge.
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"Det är kanske
en herde stiftet
behöver nu"
När kyrkfolket samlades på kaffe i biskopsgården talade många om hur de kommer att
sakna Björn Vikström, men också om att det
ska bli spännande att se vilken väg Bo-Göran Åstrand stakar ut. – Han måste bevisa
var han står.
TEXT: SOFIA TORVALDS FOTO: NICKLAS STORBJÖRK
– Björn Vikström har inget
maktbehov, inget behov av att
någon ska bära hans väskor.
Han har monterat ner gamla strukturer som stått mellan
människor och biskopsämbetet. En del av den nedmonteringen kan vara bestående, en
del har att göra med Björns
personlighet. Han kommer
att bli ihågkommen för sin
äkthet, tror Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes
församling i Helsingfors.
– Bo-Göran Åstrand har
en liknande framtoning som
Björn Vikström, men i jämförelse med Björn kommer han
in i biskopsämbetet med ett
större kyrkoherdekunnande
och starkare Österbotten-förankring, säger Johan Westerlund.

Bevisa var han står
Stefan Forsén, direktör vid
Helsingfors kyrkliga samfäl-

lighet, säger att Björn Vikström gjort ett jättejobb och
att det för Bo-Göran Åstrand
bara är att fortsätta på den
väg Vikström stakat ut – och
att han har stor tilltro till att
Åstrand kommer att klara det.
– Det har varit lätt att tycka
om Björn och ta honom till
sitt hjärta. På gott och ont
har Björn fått leva med tanken ”nimi takaa laadun” –
alltså att människor förutsatt vissa saker för att han är
John Vikströms son och Erik Vikströms brorson. Bo-Göran Åstrand vet folk inte lika
mycket om. Han måste bevisa
var han står, teologiskt, säger
Stefan Forsén.
Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo, säger att
Björn Vikström varit en lysande och mycket äkta biskop.
– Han har verkligen fått andra att känna att de är vär-

»Bo-Göran Åstrand vet folk inte
lika mycket om. Han måste bevisa
var han står, teologiskt.«

da att lyssnas på, säger Liljeström.
Hon tycker att Björn Vikström fört både kyrkan och
stiftet in i en ny tid. Han har
stått för ett generationsskifte.
– Jag har haft lätt att älska
och vara stolt över min kyrka under den tid Björn varit
ansiktet utåt. Jag kommer att
sakna honom väldigt mycket. Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand
nära varandra. I den meningen är det lätt för Bo-Göran att
ta över. Varje biskop präglar
sitt sätt att fungera som biskop med sin personlighet,
säger Helene Liljeström.

Ledare och herde
Biskop emeritus Erik Vikström konstaterar att det
känns helt rätt att en lång
Vikströmsk era nu tar slut i
biskopsgården.
– Varje biskop kommer in
i rollen med sin egen person och kompetens, och det
ska bli spännande att se vad
Bo-Göran Åstrand hämtar in.
Erik Vikström brukar säga att biskopsämbetet har
två poler: ledare och herde.
En ledare har ofta en speciell agenda, medan att vara
herde är ett sätt att leva med
människor.
– När jag själv var biskop
märkte jag att ledarskap inte var min starkaste sida, men
jag satsade mycket på att vara
herde. Nu tror jag att det kanske är en herde som stiftet på
ett särskilt sätt behöver, säger
Erik Vikström.

Erik Vikström, Johan Westerlund, Helene Liljeström och Stefan Forsén väntar med intresse på
vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
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LEDARE
NICKLAS
STORBJÖRK

Den lussande
biskopen
”ÄR HAN INTE lite bister. Och tungsint. Den
där Bo-Göran Åstrand?”
Frågan ställs av en finskspråkig journalistkollega som undrar hur den nya biskopen i Borgå stift är jämfört med föregångaren Björn Vikström. Men frågan hade med all sannolikhet aldrig ställts om journalisten läst den avskedsintervju Österbottens Tidning publicerade i samband
med att Åstrand lämnade kyrkoherdeuppdraget
i Jakobstads svenska församling. I en passage återger Åstrand en episod från ett konfirmandläger:
”Jag minns en gång när vi med ledarna kom på
att vi skulle lussa för konfirmanderna. Vi klädde oss i vitt och mitt i sommarnatten tog vi oss in
i rummen genom fönstren och sjöng luciasången.
Det skapade en ganska surrealistisk stämning.”
Det är ändå inte bara Åstrands humor som gör
att lokaltidningen i samma avskedsintervju redan
i rubriken definierar honom som”omtyckt”. Trots
att administration och byråkrati kräver mycket av
en kyrkoherde har Åstrand valt att fortsätta hålla
ett stort antal förrättningar. Anledningen har varit att förrättningarna gett människomöten som
i sin tur gett Åstrand ”energi och mening”. ”Förrättningsivern” har också varit uppskattad bland
församlingsmedlemmarna, som person är han lätt
att närma sig. Han ses som varm och prestigelös.

»Åstrand ses som
varm och prestigelös.«
SOM KONSTATERATS, och som också noteras här i artikeln invid, så är förväntningarna att
Bo-Göran Åstrand både i teologi och framtoning
kommer att föra Björn Vikströms arv vidare. Men
ska man söka nyansskillnader skulle det inte vara förvånande om Åstrand väljer att lägga mer
tid på människomöten och att röra sig ute på fältet än föregångaren gjort, i den mån det är möjligt. I gengäld lär Åstrand knappast ha som ambition att likt Björn Vikström ge ut tre böcker under sin biskopstid.
Det här knyter på sätt och vis an till en beställning som en annan föregångare levererar i artikeln
bredvid, då Erik Vikström konstaterar att det kanske snarare är en herde än en ledare stiftet behöver just nu. Vilket är en utmaning i sig – att vara en
herde för en skock som drar åt så många olika håll.
Gällande splittringen i stiftet har det konstaterats, också av Björn Vikström, att Åstrand har
en fördel i att han själv har en bakgrund i väckelserörelserna. Och spannet mellan konservativt
och liberalt har varit vardag i den församling där
han verkat i nästan 30 år. Men det oaktat kommer den här frågan säkert att vara en av de större
utmaningarna också för Bo-Göran Åstrand under hans biskopstid.
Nicklas Storbjörk är redaktör på Kyrkpressen.
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Inga extra brickor i pr
När många präster pensioneras krävs det aktiv rekrytering för att fylla alla tjänster. Speciellt behöriga kyrkoherdar kan bli bristvara.
TEXT: EMELIE WIKBLAD

"Prästbrist i Borgå stift”, skrev Kyrkpressen i
en nyhetsrubrik för snart 10 år sedan. Kyrkan
är nu mitt upp i den pensionsvåg som man sett
komma, och visst finns utmaningarna kvar.
I församlingarna i Borgå stift jobbar idag
cirka 25 präster som är 60 år eller äldre. Även
i andra fält inom kyrkan, såsom bland familjerådgivarna, finns det präster som närmar
sig pensionsålder.
Inom de närmaste tre åren är det tio till femton präster som skulle få gå i pension, berättar domkapitlets notarie Linus Stråhlman.
– Många av dem är kyrkoherdar, säger
Stråhlman. Där rör det på sig ganska mycket.
Det är med jämna mellanrum någon kyrkoherdetjänst lediganslås på grund av pensionering.
Att fylla just de här tjänsterna kan vara en
utmaning, delvis beroende på hur attraktivt
det geografiskt läget är, men också för att det
krävs en utbildning i att leda församlingsarbete
för att vara behörig att arbeta som kyrkoherde. Det är relativt få präster som går kursen,
och den ordnas bara vartannat år på svenska.
– Så den hinner inte spotta ut tillräckligt

»Det är inte kö, utan
snarare så att vi hela
tiden söker präster.«
många behöriga i takt med att det blir tjänster lediga, säger Stråhlman.
På grund av det här blir man tvungen att
ordna lösningar där en pensionerad präst eller någon som inte ännu är behörig hoppar in
för en viss tid. Snart hoppas man kunna fylla en del av de här luckorna mer permanent.
– Nu blir en kurs klar i höst, med ganska
många deltagare, berättar Stråhlman. Ganska
många som nu är t.f. kyrkoherdar och som antagligen kommer att söka kyrkoherdetjänsten
när de blir behöriga går den kursen.

fälliga arrangemangen är helt normala vikariat, som beror på till exempel föräldra- eller
studieledigheter. Men det finns också tjänster
som är helt vakanta, som inte fått några sökande, och därför måste fyllas med vikarier. Just
nu gäller det till exempel kyrkoherdejobben i
Hammarland och Brändö-Kumlinge, medan
Jomala församling och Replot församling båda har t.f. kyrkoherdar som går utbildningen
för att bli behöriga för jobbet.
I samma takt som det uppstår lediga kyrkoherde- och kaplanstjänster blir även församlingspastorsjobb lediga, eftersom det ofta är
pastorer som söker de högre prästtjänsterna.
De församlingspastorsjobb som för tillfället
är lediga blir, om allt går enligt planen, fyllda i och med höstens prästvigning.
– Vi har hela tiden antingen helt lediga församlingspastorstjänster, eller så går det jämnt
ut med de som ansöker om prästvigning, säger Linus Stråhlman.
Från domkapitlets sida är man aktiva med
rekrytering bland de teologistuderande som
visat intresse för att bli präster, till och med så
att man gärna uppmuntrar dem att bli klara
snabbare. Kring tredje eller fjärde studieåret
får domkapitlet en fingervisning om vilka studerande som är intresserade av prästvigning.
Att det finns knappt om präster är inget nytt
i stiftet, och läget går i vågor från år till år. Det
är inte möjligt att viga fler präster än som behövs för stunden, eftersom en förutsättning för
prästvigning i Finland är att det finns ett ledigt
jobb. Utbildas det många teologer, som är fallet i flera finska stift, kan de få vänta länge på
prästvigning. Så är det inte i Borgå stift i dag.
– Det är inte kö, utan snarare så att vi hela
tiden söker präster, säger Stråhlman. För dem
som vill bli prästvigda finns det jobb om det
inte sker väldigt drastiska förändringar i antalet tjänster. De andra stiften har ett mycket högre tryck i och med att det är så många
fler som blir klara.
Borgå stift samarbetar med de andra stiften
och rekryterar den vägen tvåspråkiga präster.

”Vi söker hela tiden präster”
När domkapitlet informerar från sina möten
kommer inte sällan en lång lista med förordnanden: någon präst blir tjänstledig, en annan
blir tillförordnad ersättare och i sin tur tjänstledig från sitt eget ordinarie jobb.
För den som inte är insatt kan det verka
märkligt. En Kyrkpressen-läsare kommenterade på Facebook att flyttandet av präster hit
och dit ser ut som när fotbollsspelare säljs från
en klubb till en annan.
Stråhlman konstaterar att en del av de till-
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Vad är en exilaf?
Förkortningen står för Examen i ledning av församlingsarbete.
Kursen krävs för att bli behörig för kyrkoherdetjänst.
Motsvarar idag 6 studiepoäng, efter en planerad reform blir det antagligen 10 sp.
I kursen ingår psykologisk testning, två närstudieperioder à tre dagar, litteratur, studiebesök
och självständiga studier.

Från kall
Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person
väljer prästyrket, säger Patrik Hagman,
lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Han konstaterar
att det idag är en större andel av studenterna
som från början säger att de
ska bli präster, samtidigt som de utgör en mer
heterogen grupp.
En del kommer till Åbo för att de känner
ett kall till prästyrket; de har sedan tidigare
en stark församlingsförankring.
– Den gruppen minskar, men den finns fortfarande. Men sedan har vi en växande grupp
av människor som helt enkelt verkar ha tänkt
"man skulle ju kunna jobba som präst”. I sitt val
av yrke har de satt upp präst som ett alternativ
vid sidan av psykolog, farmaceut och lärare.
Dessa bär inte på samma starka församlingsförankring eller idé om prästyrket som
ett kall. För dem, tror Hagman, är det i stäl-
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ästpusslet

NOTISER

Stig-Erik Enkvist avgår som
verksamhetsledare för LFF
Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare
för Laestadianernas fridsföreningars
förbund LFF, avgår från sin tjänst.
Han kommer att fortsätta som predikant inom rörelsen.
Enkvist återgår till jobbet som
arbetsledare inom båtindustrin, ett
jobb han lämnade för tre år sedan.
– Det är ingen dramatik bakom mitt beslut. Jag
har upplevt arbetet som väldigt utmanande och
svårt att kombinera med att vara predikant. Nu
får jag mera tid över för det. Att vara predikant
har gett mig mycket.
Enkvist har varit den första heltidsanställda
verksamhetsledaren inom LFF.
– Därför har jag upplevt mig som en snöplog
och jag är glad över det förtroende jag haft.
Processen att utse ny verksamhetsledare är redan igång.
JOHAN SANDBERG

Kyrkodagarna år 2020
ordnas i Mariehamn
Den 13–15 november 2020 ordnas de finlandssvenska
kyrkodagarna i Mariehamn på Åland.
– Planeringen av dagarna inleds i höst och vår
målsättning är ett erbjuda inspirerande dagar
med både andligt djup och intressanta diskussioner om kyrkans nuläge och framtid, skriver Sixten Ekstrand som är direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet på kyrkostyrelsen.
Programmet under dagarna kommer att hållas
i Alandica Kultur och Kongress samt i kyrkorna
i Mariehamn och Jomala.
Kyrkodagarna kommer att ske i samarbete
med Ålands Gospelfest och Ålands kyrkosångskrets och kommer därför att kunna erbjuda
mångsidiga och högklassiska musikinslag.

till tryggt yrkesval
let avgörande att studierna leder till ett konkret arbete och en bransch där det finns jobb.
– Många undersökningar visar att det här
blir allt viktigare när unga väljer studieplats.
Varje år finns det också studenter som redan
varit i arbetslivet en längre tid och sedan söker sig till teologin, antingen för att helt sadla om eller för att komplettera tidigare teologistudier med prästkompetens.

"Kyrkan borde ta mer ansvar"
Universiteten utbildar personer med prästkompetens, både genom akademisk kunskap
och praktiska övningar. Precis som i andra yrken hänger utbildningen nära ihop med det
verkliga arbetet.
– Men för att en person ska bli en bra präst,
eller en sådan präst som kyrkan vill ha, så förutsätter kyrkan också församlingsaktivitet,
säger Hagman.
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker
Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar
för prästernas utbildning. Han ger exempel
från Sverige, där studenter under andra stu-
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dieåret förväntas ta kontakt med ett stift där
de kan tänka sig jobba i framtiden, och under studietiden fostras in i stiftets kultur och
spiritualitet.
En ny och oroande trend är nämligen att få
av dem som börjar studera teologi vid ÅA har
bakgrund i ungdomsarbetet i någon av Borgås stifts församlingar. I stället är många finskspråkiga, äldre studerande och en del med frikyrklig bakgrund.
– Det här är något som hela stiftet borde ta
på stort allvar. Det här har ändå varit kärngruppen av dem som blir präster i stiftet och
fört vidare stiftets tradition.
Hagman tycker det är ett mysterium att återväxten av präster är så dålig i Borgå stift, medan problemet på finskt håll är det motsatta –
så många nya teologer blir klara att det inte
finns jobb för alla.
– När det gäller återväxten av präster tror jag
att församlingarna borde ta ett större ansvar
att uppmuntra unga att söka till kyrkliga yrken. Om man inte börjar göra det igen kommer det inte att finnas svenskspråkiga präster i Svenskfinland.

Sex församlingar
blir två i Österbotten
Enligt beslutet kommer de nuvarande församlingarna Kronoby, Terjärv och Nedervetil samt
Pedersöre, Esse och Purmo att upphöra att existera den 31 december 2019. Den 1 januari 2020 bildas i stället nya Kronoby församling och Pedersöre församlingar. Nya Kronoby församling består
av medlemmarna i nuvarande Kronoby, Terjärv
och Nedervetil församlingar. Den nya församlingen är tvåspråkig.
Nuvarande Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store blir kyrkoherde i den nya församlingen. Inget extra församlingsval ordnas
utan kyrkofullmäktige för den nya församlingen bildas utgående från resultatet i församlingsvalet 2018.
Samma procedur sker också i grannkommunen, där medlemmarna i Pedersöre, Esse och
Purmo församlingar överförs till nya Pedersöre
församling. Den nya församlingen blir enspråkigt svensk.
De nuvarande förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige som representerar nya Pedersöre församling fortsätter, medan nya Pedersöre församlings församlingsråd utses i extra
församlingsval. Nuvarande kyrkoherden i Esse
församling Kaj Granlund blir kyrkoherde i den
nya församlingen.
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ÄLSKAR
PRÄSTJOBBET
Hon är den första prästvigda kvinnan ur den finlandssvenska laestadianska rörelsen. Nu återvänder
Johanna Björkholm-Kallio för att
bli kaplan i Jakobstad.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

F

lyttlasset har gått från Träskända
till Johanna Björkholm-Kallios barndomshem, som maken Harri renoverat till hem åt dem och deras två
döttrar. Huset ligger ett stenkast
från Punsar gamla bönehus i Ytteresse, där hon gått i söndagssskola.
För tjugo år sedan lämnade hon hembyn i Pedersöre för att studera till lärare i religion, historia och
samhällskunskap vid Åbo Akademi.
– Jag ville ha ett arbete som är viktigt, gör världen
till en bättre plats och där jag kan utvecklas. Under studierna växte min identitet som teolog och
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jag tyckte det var viktigare för mig att vara präst.
Efter att hon blivit färdig lärare kompletterade
hon studierna och fick prästbehörighet. När hon
blev prästvigd för fem år sedan hette hon Södö.
Björkholm-Kallio är en kombination av hennes
mormors och makes efternamn.
– Jag älskar prästarbetet. Det bästa är att få vandra en bit på vägen med människorna man möter –
få stöda dem, peka på Gud och växa tillsammans.
Hon vill utmana dem som vanligtvis inte går i kyrkan att komma och testa vad som finns där.
– Människorna som inte kommer till kyrkan är
egentligen den viktigaste målgruppen. Det är dem
jag brinner allra mest för.
Det var en lång väg innan hon blev präst.
– Jag förde en inre kamp, för tidigare var jag emot
kvinnliga präster. Jag tror jag behövde gå den vägen, säger hon.
Vad gjorde att du ändrade åsikt?
– Kanske det var så att medan tron växte fördjupades också insikten om att Gud behöver alla, och att
jag kan tjäna Gud bättre som präst än som lärare.
– Vårt förhållande till Gud lever hela tiden. Som
barn har vi ett barns förhållande till Gud, och när

vi blir äldre växer vi som människor och då växer också tron.
Hon ser kyrkan som den plats dit var och en kan
komma med sitt arv till gemensamma samlingar.
– Jag tycker jag har lyckats behålla det goda från
laestadianismen. Men jag har hela tiden fått pröva
min relation till rörelsen.
Vad är det goda du behållit?
– Det enkla i tron på Gud. Att veta att det finns en
trygghet, att vi får komma till himlen tack vare Jesus. Laestadianismens styrka är det sociala.
Hur har du blivit bemött som präst bland laestadianer?
– Förvånansvärt bra, även om uppmuntran naturligtvis inte varit den bästa tänkbara. Som präst i
Borgå fick jag också döpa barn från laestadianska
familjer. På de dopen sjöng vi förutom psalmer också sånger från deras egen sångbok.
Hon ser sig inte längre som en laestadian.
– Det är ändå en viktig del av min historia. Gud
är mycket större än våra församlingsgränser. Det
finns tro också i andra församlingar än de lutherska. Jag är intresserad av olika församlingar och det
är spännande att se på olika kontexter. Församlingen är viktig, men tron är ännu viktigare.
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VÅGA FRÅGA
JAN-ERIK
NYMAN

Vilken fålla?
Vad menar Jesus när han i Joh. 10:16 säger:
”Jag har också andra får som inte hör till den
här fållan. Också dem måste jag leda, och de
skall lyssna till min röst och det skall bli en
hjord och en herde.” Vad är det för en fålla?
Är den här på jorden eller någon annanstans?

Utan hans nåd och kärlek är vi ingenting. Nåden
bär oss. Gud trycker inte ned den som är nedtryckt
från förr.
Som präst hon verkat i Grankulla, Esbo, Johannes och i Borgå. I sommar också i Järvenpään seurakunta i Träskända.

Fostrad av Borgå stift

»Gud trycker inte ned den
som är nedtryckt från förr.«
Från tvåspråkig familj
Hon växte upp som enda barn i en tvåspråkig familj.
– Mamma var varmt troende. Hon hade vuxit
upp i ett allmänkyrkligt hem i Kortesjärvi och blev
laestadian ungefär samtidigt som jag föddes. Pappa blev det när jag var tonåring.
Hon har alltid varit kristen. Under de femton första levnadsåren var hon en trogen besökare i söndagsskolan i Punsar bönehus.
– Många säger att tron utmanas när man studerar
teologi. Men jag bara växte i tron under studietiden.
Även om Björkholm-Kallio alltid upplevt att
Gud varit med henne har hon också erfarenhet
av Guds tystnad.
– När mamma dog var Gud tyst i tre år. Men trots
det kände jag att Gud var med mig. När han är tyst
är han inte borta, han är nu bara tyst av någon anledning.
– Gud är nådefull och stor. Han bryr sig om oss.
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När Österbotten började locka sökte Johanna Björkholm-Kallio kaplanstjänster i både Karleby finska
och Jakobstads svenska församlingar. Båda församlingarna ville ha henne. Hon valde Jakobstad
och Borgå stift.
– Det var spännande. Jag är djupt tacksam över
att jag fick komma till Jakobstad. Fast jag är tvåspråkig har jag en stark finlandssvensk identitet och
Borgå stift är viktigt för mig. Jag upplever inte att
jag uppfostrats av en församling utan av Borgå stift.
Att få jobba i en stad med en större variation av
människor lockar henne.
– Jag jobbar gärna med människor som tänker
annorlunda än jag. Man får mer ut av de diskussionerna.
Intresset för människor och olika kulturer härstammar från högstadietiden i Pedersöre.
– Jag hade en väninna från Vietnam och då växte mitt intresse för människor från andra kulturer.
Det intresset möts i missionen.
Missionsintresset har lett henne till att arbeta
för Finska missionssällskapet, Evangeliföreningen
(Slef ) och Såningsmannen här i Finland. Via Åbo
Akademi var hon lärare vid ett prästseminarium i
Namibia under tre månader.
– Jag har fått möta kristna från olika länder och
sammanhang. Jag har sett att vi alla har samma
Gud och kämpar med samma frågor.

DET JUDISKA FOLKET hade genom praktiskt
taget hela den gammaltestamentliga tiden sett
fram emot en utlovad Messias, som skulle befria egendomsfolket från alla fiender, ena riket
och göra det stort igen, som på kung Davids tid.
Denna längtan fanns kvar vid tiden för Jesu födelse. När Jesus började sin verksamhet i Galileen
spreds ryktet om honom snabbt och det andliga
etablissemanget greps av oro. Många följde Jesus,
lyssnade till hans undervisning, fick hjälp i olika
slags nödsituationer och kom till tro på honom
som Guds son och Messias. Etablissemangets oro
bottnade i att deras förväntningar på Messias inte
gick ihop med det som Jesus var, sade och gjorde.
Textsammanhanget i Joh. 10 är en del av den
diskussion som ofta uppstod mellan Jesus och de
skriftlärda. Den kommande Messias skulle vara
till för egendomsfolket och befria det från fientligt sinnade grannfolk och sedermera också från
den romerska ockupationsmakten. Den uppfattningen rimmade illa med Jesu undervisning om
sitt gudomliga uppdrag. Han hade inte kommit
för att upprätta någon jordisk stormakt utan för
att ta på sig mänsklighetens synd, lida och dö för
den och genom uppståndelsen manifestera att dödens makt är bruten och frälsningen ett faktum.
Egendomsfolket, judarna, är den ”fålla” Jesus primärt var sänd till. ”Han kom till det som var hans
och hans egna tog inte emot honom” ( Joh. 1:11). Inför detta öppnar Jesus perspektiven. Många kommentatorer noterar att Jesus redan i Joh. 10 uppenbart öppnar för mission ”intill jordens gränser”, något som Jesus senare konkretiserar i uppdraget han
ger sina lärjungar i missionsbefallningen i Matt. 28.
Mot den bakgrunden är det naturligt att uppfatta ”Den här fållan” i Joh. 10:16 som det judiska folket, egendomsfolket. De ”andra fåren” är helt enkelt i all sin brokighet den skara i världen som lever
utanför ”egendomsfolket”. I den fållan ryms ”alla folk och stammar och länder och språk” (Upp.
7:9). Den fållan är en gigantisk målgrupp för den
mission som på Jesu uppdrag troget har skötts av
hans lärjungar ända sedan Paulus dagar. Om kyrkan som aktionsgrupp frimodigt fortsätter sitt uppdrag och sprider evangeliet kommer både den himmelska och jordiska fållan med jublande lovsångare inför Guds ansikte att växa!
Jan-Erik Nyman är prost och pensionerad kyrkoherde.

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro av
präster och kyrkans familjerådgivare. Skicka
din fråga till: redaktionen@kyrkpressen.fi.
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MITT
ÄR I

PERSONLIGT
Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata
triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här?
Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. Jag vill veta
var min gräns går.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

N

är Magnus Riska, dekan vid
domkapitlet i Borgå, fyller år
nästa gång blir han 57. Ändå
tror han att hans bästa år som
triatlet ligger framför honom.
– Nu tävlar jag i klassen 55
till 59 år. På Twitter beskriver jag mig som ”definitely mamil”. MAMIL står för ”middle aged
man in lycra” (medelåldersman i lycra). Under
det första året i följande klass är jag åldersmässigt i bästa läge för att klara mig bra.
Idag har han en egen tränare och jobbar hårt
för att förbättra sitt resultat i alla de tre grenar
en triatlet måste behärska: simning, cykling
och löpning. Hans dröm är att kvalificera sig
för Ironman-tävlingen på Hawaii, den tävling
världens tuffaste triatleter deltar i. För att komma dit måste han placera sig alldeles i toppen
av sin klass i någon annan Ironman-tävling.
– Det är helt klart mitt mål, men det är lång
väg dit. Då borde jag göra ett resultat som kommer nära tio timmar – troligtvis under.
Och vad är det som tar tio timmar? Jo, att
simma 3,8 km, cykla 180 km och sedan löpa
ett maratonlopp (42 km) på det. Inte att undra
på att triatleter kallar tävlingsdagen för årets
längsta dag. När man kommer i mål får man
löpa på en röd matta.
– Det är ett stort ögonblick, och många gråter när de springer i mål.

”Det kryper i mig om jag inte får träna”
Magnus Riska har alltid gillat idrott, men när
han var ung utövade han inte någon gren på
tävlingsnivå. Sitt första maratonlopp sprang
han år 1991, och sedan blev det ungefär ett lopp
per år. När han blev äldre märkte han att han
återhämtade sig långsammare från löpningen och började längta efter en mer mångsidig
gren. När hans barn blev så stora att de kunde
ta sig hem från eftis själva skaffade han en cykel, och började cykla till och från jobbet – 14
kilometer ena vägen. År 2009 deltog han i sin
första, lilla triathlontävling på simstadion: 300
meter simning, tio kilometer cykling och 3 kilometer löpning.
– Jag var nervös, men tyckte det var jätteroligt. Där började det. Jag var barnsligt förtjust

Ironman-tävlingen
Den första moderna långdistanstriathlontävlingen ordnades på Hawaii år 1977. Dess
slogan var: ”Swim 2.4 miles! Bike 112 miles!
Run 26.2 miles! Brag for the rest of your life!”
(”Simma 2,4 miles! Cykla 112 miles! Spring
26,2 miles! Skryt resten av livet!”)
Den första officiella Ironman-tävlingen i Finland ordnas antagligen i Tahko år 2020.
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över att ha deltagit i min första tävling.
Då började han träna på allvar, men drabbades också av motgångar. År 2011, när han tränade för Järnmannen-tävlingen i Kalmar, föll
han med cykeln och bröt nyckelbenet. Det var
ett svårt benbrott, och han var tvungen att lägga träningen på is.
– Jag försökte hitta något sätt att motionera på, jag kan inte sitta stilla. Får jag inte röra
på mig mår jag psykiskt dåligt: det börjar krypa i mig. Under alla de här åren har jag blivit
van vid att röra på mig, och jag vet att jag mår
bra av det.
Som tröst köpte han sin första triathloncykel, och via cykelförsäljaren kom han i kontakt med en grupp som skulle delta i Ironman
i Frankfurt. Gruppen bestod av 17–18 personer, med minister Alexander Stubb i spetsen.
– Det var masstart vid en sjö. Jag kom dit halv
sex på morgonen – starten var sju – och såg en
rad med ambulanser. Och då tänkte jag: vad är
det jag ger mig in på?
Simningen gick bra – som den brukar – cyklingen var tung på grund av den hårda blåsten.
Och vid löpningen lärde han sig att vila mer.
– Om jag hade förstått att gå vid väskestationerna hade jag sparat mycket energi. Efter 35
kilometer var jag så trött – onödigt trött.
Sedan den första långa tävlingen i Frankfurt
har han deltagit i många, jagat efter bättre tiden, slipat tekniken. Dagen när vi träffas har
han cyklat från hemmet i Botby gård till arbetsplatsen, domkapitlet i Borgå. Hans triathloncykel är så värdefull att den parkeras inne i
domkapitelshuset.
Varför gör du det här? Det låter jättejobbigt.
– Det är en bra fråga, och man måste ha svaret
klart för sig, för vid åttonde, nionde timmen
ställer man den till sig själv. Det är mig själv
jag tävlar emot. Det handlar om en sorts fascination: Var går min gräns? Jag har inte varit en toppidrottare i min ungdom, så jag vet
att mitt optimala resultat finns i framtiden.
Simningen är hans starkaste gren. För
många triatleter är simningen ett spöke – det
känns hemskt att simma så långt i mörkt vatten, i en sjö eller i havet.
– Jag tycker inte själv att det känns obehagligt, och våtdräkten gör det snabbare och säkrare. Man kan egentligen inte drunkna i en
våtdräkt.
Vad gäller cyklingen har han mycket att förbättra. Cykling är den gren han tränat allra
minst.
– Men man får inte ha gasen i botten i slutet
av cyklingen heller, för man måste lämna den
sista växeln oanvänd för att orka springa. Jag
minns min första långdistanstävling i Frankfurt – det kändes helt absurt när jag snörde på

– Jag har
mycket att
förbättra, säger
Magnus
Riska om
cyklingen,
ett av triathlon-tävlingens delmoment.

mig löpskorna: Magnus, du ska ännu springa
maraton. Voj hemska saker!
Du var redan så trött?
– Ja. Det kändes … jag hittar inte ett adjektiv
för det. Men småningom kom jag fram till att
jag inte ska tänka på det. Det är bara att sätta på skorna och fara iväg. Jag tänker att jag
tar lite i gången. På det viset kommer jag småningom i mål.
Magnus Riska påpekar att man inte kan påstå att det är hälsosamt att delta i ett Iron-
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BÄSTA LOPP
FRAMTIDEN
Ett Ironman-lopp består av 3,8 kilometer
simning, 180 kilometer cykling och 42 kilometer löpning.

rustningen (Efesierbrevet 6:10–18, red. anm.).

man-lopp, men det är hälsosamt att träna.
– Grenen är så mångsidig. Ofta är till exempel simningen återhämtande, och i cyklingen kommer i inga stötar, det är bara att lära
sig att sitta på sadeln. Det är löpningen som
sliter på en mest. Så när man tränar triathlon springer man inte så hemskt mycket. Ett
vanligt träningspass kan vara till exempel att
cykla ett par–tre timmar, sen springer man så
länge att det börjar kännas som löpning, till
exempel 15–20 minuter. Det är de första kilometrarna som känns värst.
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Brukar du be om hjälp och styrka av Gud under en
tävling eller träning?
– Jo. Till exempel imorse när jag cyklade till
jobbet och cyklade hårt i 20 minuter. Ofta, när
jag hör att det kommer en bil, säger jag bara
”Jesus”. Jag ber instinktivt om beskydd. De
allra flesta bilister beter sig väl, men ibland
finns det sådana som inte gör det.
Han påpekar att hans kristna tro fyller honom i vardagen, hela tiden.
– Speciellt före större tävlingar, innan jag
stiger i vattnet, brukar jag klä mig i vapen-

»Det är
mig själv
jag tävlar
emot.«

Vad tänker du på när du löper den sista etappen,
när det är som tyngst?
– Det är fiffigt att tänka på nånting. Det dumma är att tänka ”oj vad trött jag är”. Det finns
ganska många undersökningar om det här,
och det finns metoder. Människan är så enkel – du kan inte tänka på hemskt många saker samtidigt. När man blir trött tänker man
lätt instinktivt att nu kommer man bara att
bli tröttare. Men det kan gå tillbaka. I stället
kan man tänka: nu känns det så här, men snart
kanske det känns bättre. Och så kan man försöka ändra på något, till exempel sin löpteknik eller sin hållning.
Just för att orka med den långa tävlingen
är det viktigt att ta hand om sin muskulatur
– särskilt ryggen och magen.
– Jag tränar inte magen för att få en sixpack, utan för att magmusklerna stöder ryggmusklerna. Det är som med sångare – det är
viktigt att ha stöd.
Sitt bästa lopp hittills gjorde han i Barcelona år 2016.
– Då sprang jag bredvid en yngre kvinna från
Helsingfors. Det visade sig att hon var professor i miljövetenskap vid Helsingfors universitet. Vi höll ungefär samma fart och småpratade då och då. Efter 25–30 kilometer märkte
jag att det blev tystare och tystare, för vi blev
trötta. Så jag föreslog att vi skulle prata om
vår forskning, hon berättade om sin och jag
om min. Jag tror det var bra, för vi fick bort
tankarna från hur det kändes.
Många i triathlonkretsarna vet att han är
präst. Ibland talar han tro när han löper bredvid någon annan.
– Vid FM-tävlingarna har de till och med
låtit mig välsigna alla tävlanden före starten.
Det har känts fint. När människor står inför
stora utmaningar har de vanligtvis inte något
emot lite extra hjälp någonstansifrån. När jag
erbjudit det så har ingen tackat nej.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 8.9.2019, Trettonde söndagen efter pingst
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 söndagen
visar på Jesus som kan göra det trasiga i oss helt. Han kan göra blinda ögon seende och få döva öron att höra. Det Jesus gör talar om hans kärlek och om hans makt
att hjälpa människor i nöd. Temat för söndagen är Jesus vår helare.

Helgens texter

MIA ANDERSSÉN-LÖF

IBLAND SER VI INTE skogen för alla träden. Ibland
är det tvärtom. Om nöden blir för generell och opersonlig, kan det vara svårt att få hand med den, på ett konkret plan. Och blir nöden en isolerad företeelse i ett enskilt liv, får vi svårt att ta oss an nöden på ett strukturellt plan.

»Om nöden blir för generell
och opersonlig, kan det vara
svårt att få hand med den, på
ett konkret plan.«
Liknelsen om den barmhärtige samariern utmanar oss
på båda dessa plan. Å ena sidan handlar det om en människa som möter en annan människa, om en som kan hjälpa och en som behöver hjälp. Å andra sidan handlar det
om kulturer och gränser, om kultisk renhet och orenhet,
om att få hjälp från oväntat håll.
ATT TA SIG AN sin nästa kräver mod: mod att gå över
gränser; mod att ställa sig till förfogande; mod att komma till korta; mod att göra sig till åtlöje. Jesus Kristus
gjorde det för oss – för hela mänskligheten och den lilla människan. Vad som såg ut som ett fullständigt misslyckande på ett kors visade sig vara den största av segrar.
I hans namn får vi ta oss an vår nästa.

Mia Anderssén-Löf är en österbottnisk kyrkoherde och vetenskapskvinna. Idag söker hon efter sina
egna blinda fläckar: vilken nästa har jag svårt att se?
Hennes tips: Det är en vanesak att stiga ut ur bekvämlighetszonen och möta sin nästa. Utmana
dig själv. Gud hjälper!
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ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 3:4–6

Läs mera i
Mark. 7:31–37.

Psalmförslag
174, 481, 832, 875.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Mark. 7:31–37

FOTO: MATT COLLAMER/UNSPLASH

Alla skogens träd
JAG ÄLSKAR ASPLÖVENS små rörelser. Snart kommer de att ligga som ett brunt täcke på marken. Jag försöker ta mig tid för skogspromenader. Jag försöker se
träden, se skogen.
Vi står inför en motsvarande utmaning ifråga om vår nästa: att se människorna, och att se människan. Som kristna är vi kallade att älska varandra, för ”kärleken kommer
från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner
Gud”. Men som i liknelsen om den barmhärtige samariern
är vi också kallade att se den människa – med den situation och livshistoria – som kommer i vår väg.

FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 4:10–12

”Allt han har gjort
är bra: de döva får
han att höra och de
stumma att tala.”

Gud, jag vill älska, som
du. Ge mig ett varmt
och modigt inre. Hjälp
mig att hjälpa.
Bönen är skriven av Mia Anderssén-Löf.
Följ Kyrkpressens bönetwitter
på sökordet #bönetwitter

SÖNDAG 15.9.2019, Fjortonde söndagen efter pingst

Söndag nästa vecka
har temat Vår nästa. De exempel Jesus ger visar att varje person vi möter är en medmänniska, vår nästa. Även om vi själva inte alltid är medvetna om det är vi redskap för
Guds kärlek när vi gör goda gärningar.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Mika 6:6–8
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 4:7–12
EVANGELIUM
Luk. 10:25–37

”För att visa att han
var rättfärdig sade
mannen till Jesus:
’Och vem är min
nästa?’”
Läs mera i
Luk. 10:25–37.

Psalmförslag
507, 489, 333, 488.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

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

PROGRAMMET
under tiden 6–19.9

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

Terminsstart!
Barnkör eller bönegrupp, syförening eller
söndagsskola – när kvällarna blivit mörkare startar församlingarnas klubbar och
grupper igen. Kanske hittar du en ny eller gammal hobby i höst?

ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 8.9 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Backström, Nuotio-Niemi, Lehtonen. Pargas kyrkokör medverkar.
Pargas församlingshem fyller 80 år –
församlingen bjuder på jubileumslunch
i församlingshemmet efter högmässan. Professor emeritus Johan Willner
berättar om församlingshemmets
tillblivelse.
On 11.9 kl. 14–18: Fontana medias
bokförsäljning i Pargas församlingshem.
– kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka,
Backström, Lehtonen.
– kl. 19: Diskussionskväll ”Längtan
efter det perfekta livet” i Pargas församlingshem, arr: Församlingsförbundet. Samtal med John Vikström och
Alaric Mård. Servering från kl. 18.30.
Sö 15.9 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Nuotio-Niemi, Lehtonen.
On 18.9 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Nuotio-Niemi, Lehtonen.
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Nagu kapellförsamling:
Sö 8.9 kl. 11: Gudstjänst med Marthorna i Nagu kyrka, Janette Lagerroos,
Robert Helin.

Iniö kapellförsamling:
Sö 8.9 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka,
Meriluoto.

Korpo kapellförsamling:
Sö 8.9 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Sö 15.9 kl. 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Killström, Granlund.

sö 8.9:
- kl 10: Tvåspråkig Marthagudstjänst,
Domkyrkan. Marianne Heikkilä (pred),
Hilkka Olkinuora (lit), Jukka Pietilä,
Markku Hietaharju. Manskören Naskalit
(dir. Tommi Saalas), Kammarkören Nova (dir. Jukka Pietilä) och Marthakören
Turust! (dir. Arja Lyly) medverkar. Kyrkkaffe på Domkyrkotorget. Gudstjänsten

Houtskär kapellförsamling:
Sö 8.9 kl. 13: Högmässa i Houtskär
kyrka, Kjell Granström, Markus Ollila.

ÅBO

televiseras.
- kl 14.30-16: Programhålan, Aurelia
ti 10.9:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 11.9:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
- kl 10.30-12: Anhörigvårdarcafé, Kvartersklubben (Henriksg. 8)
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg.
22). Carl Ehlers ”Faller Åbo i gropen? En
geolog kommenterar”

ÅBO

Marthagudstjänst
Söndag 8.9 klockan 10: Tvåspråkig Marthagudstjänst
i Åbo domkyrka. Marianne Heikkilä (pred), Hilkka
Olkinuora (liturg), Jukka Pietilä, Markku Hietaharju.
Manskören Naskalit (dir. Tommi Saalas), Kammarkören
Nova (dir. Jukka Pietilä) och Marthakören Turust! (dir.
Arja Lyly) medverkar. Kyrkkaffe på Domkyrkotorget.
Gudstjänsten televiseras.
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KARLEBY

Kyrkhelg för elfte gången
Kyrkhelgen i Karleby går av stapeln
den elfte gången 13–15 september. Temat är ”Tills Han kommer.”
De två huvudtalarna från Sverige, Hans Weichbrodt och Olof
Edsinger, kommer att tangera Jesu återkomst. Weichbrodt har undervisat om temat under många
år, och Edsinger har bland annat
utgett en bok om den sista domen. Båda är kända i Svenskfinland men har inte varit på Kyrkhelg förut.
Några plock i utbudet av seminarier under lördagen är socialpsykolog Saara Kinnunens seminarier om fadersrelationen och om
att leva med en tonåring i familjen
samt docent Lennart Saaris seminarium om att vara en klimatsmart kristen.
Höjdpunkten på Kyrkhelgen är
festkvällen i Gamlakarleby stads-

- kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Siw
Karlsson ”Vi ses i byn – vi minskar de
äldres ensamhet”
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
to 12.9:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia
- kl 11: Knattekyrka, Aurelia. Wikstedt,
Danielsson
sö 15.9:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), Bäck (lit), Valtonen. Silverkören Argentum (dir. Henrica Lillsjö)
medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe
- kl 15: Höststart för gudstjänstgrupperna, Aurelia
må 16.9:
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia
- kl 17.30: Träff för frivilliga inom flyktingverksamheten, Aurelia
ti 17.9:
– kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia
– kl 18: Tyst meditation, Aurelia
ons 18.9:
– kl 10-12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem
– kl 13-15: Café Orchidé, Aurelia. Janne
Blomqvist, Ann-Louise Hägglund och
Anna Edgren ”Bibliotekets seniorservice och höstens fritidstips”
- kl 13.30-15.30: Barnhålan, Aurelia
- kl 18: Bönegruppen, Aurelia
to 19.9:
- kl 9.30-12: Familjecafé, Aurelia

ÅLANDS
PROSTERI
HAMMARLAND

Sö 8.9 kl. 12: Gudstjänst. Mårten Andersson, Christian Juslin
Sö 15.9 kl. 12: Högmässa. Markus
Kallatsa, Christian Juslin
Må 16.9 kl. 12.30: Syföreningen börjar
sin hösttermin i Catharinagården.

JOMALA

Sö 08.09 kl. 11.00: Högmässa S Äng,
E-H Hansen, A Karlsson-Karlsson, I
Lyyski, sång
Sö 08.09 kl. 19.00: Pianokonsert A G
Sundström spelar Chopin, Liszt, Tsaikovskij och Grieg

Fr 13.09 kl. 13.30: Andakt på Rönngården E-H Hansen
Sö 15.09 kl. 11.00: Högmässa S Äng,
E-H Hansen, J Boholm-Saarinen, Jomala Joy

MARIEHAMN

SÖ 08.09 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
SÖ 08.09 kl. 11.00: Sinnesromässa i
S:t Görans kyrka, kaffeservering i
församlingshemmet från kl. 14.00.
TI 10.09 kl. 18.00: program och andakt
i S:t Görans kyrka, Suicidepreventionsdagen, arr. Intresseföreningen för
psykisk ohälsa, Reseda.
TO 12.09 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 12.09 kl. 12.00: Sopplunch i S:t Görans församlingshem.
TO 12.09:
från kl. 16.00: bokförsäljning
17.00-18.00: Servering
18.00-19.30: Diskussionskväll kring
temat ”längtan efter det perfekta
livet”, Sofia Torvalds samtalar med
Alaric Mård och Karin Erlandsson, aftonandakt på Margaretagården.
LÖ 14.09 kl. 10.00: Katolsk mässa i S:t
Mårtens kyrka.
SÖ 15.09 kl. 11.00: Gospelmässa i S:t
Görans kyrka, Good News medverkar.
Kyrkkaffe.
TO 19.09 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 19.09 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 01819500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 8.9 kl. 14.00: Friluftsgudstjänst på Erkas, Vårdö. Carolina Lindström, Marina Sapronova.
Fredag 13.9 kl. 12.30: Lunch i Vårdö
församlingshem. Anmälan senast onsdag 11.9 kl. 14.00 till pastorskansliet,
tfn 018 43930.
Söndag 15.9 kl. 11.00: Högmässa i
Sunds kyrka. Ingemar Johansson,
John-Adam Sjölund, Kati Juntunen.
Kyrkkaffe.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 8.9 kl 11.00: Högmässa. Heikkilä,
Granholm
Sö 15.9 kl 11.00: Högmässa. Englund,
Granholm

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 6.8 kl 19: Ekumenisk bönesamling i
Saalem i K:stad.
Fr 6.8 kl 19: Café magasinet i Lappfjärd.
Sö 8.9 kl 12: Högmässa i K:stad: Norrback, Martikainen
Sö 8.9 kl 18: Gudstjänst i Henriksdals
bystuga. Norrback, Martikainen, Glädjedropparna, servering.
On 11.9 kl 13: Pensionärssamling i
Lappfjärds förs. hem. Siv, Inga-Lene.
Fr 13.9 kl 19: Pärlbandet i K:stads förs.
hem tema: ”Tro, hopp och kärlek”
med Inger Ylikoski. Nattvardsmässa kl
21. Anm. till I-L af Hällström 040-527
7611.
Sö 15.9 kl 10: Högmässa i L:fjärds kyrka. Norrback, R Bergqvist.
Sö 15.9 kl 12: Högmässa Sideby.
Norrback, R Bergqvist, kl 13 fest för
70-åringar på Jonnsborg.
On 18.9 kl 10: Andakt i Skaftung pensionärsbostäders klubbrum.
On 18.9 kl 11.15: Pensionärssamling i
K:stads förs.hem.
On 18.9 kl 18: Glädjedropparnas körövningar börjar i Sideby kyrka. Välkommen med!
On 18.9 kl 19: Karagruppen i L:fjärds
förs.hem klubbrum.
Lö 21.9 kl 18: Församlingsafton i Sideby kyrka.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 5.9: Kyrktorget i förs.hemmet,
bokförsäljning kl. 15-19, servering kl.
18-19, diskussionskväll med Ulla-Maj
Wideroos o Alaric Mård under temat
”Längtan efter det perfekta livet” kl.
19-20.30.
Fr 6.9 kl 16: Glad Ton startar i Arken,
Lindén.

kyrka. I festkvällen medverkar Jacob Marineni, som arbetar bland
gatubarn, änkor och utstötta i Indien.
Ungdomarna samlas i år till fyra
egna möten, och barn under och i
skolåldern har egna program under hela helgen.
Kyrkhelgen är de finlandsvenska
inomkyrkliga väckelserörelsernas
storsamling. Helgen arrangeras i
samarbete med Karleby svenska
församling.
Bibelstudierna och kvällsmöten
i kyrkan simultantolkas till finska
och engelska. Dessutom kan tillfällena i kyrkan lyssnas på i realtid
via hemsidan kyrkhelg.fi.

Lö 7.9 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria,
S.Lindén orgel.
Lö 7.9 kl 18: Pilgrimsmässa på Frank
Mangs Center, Jakobsson. Kaffeservering efteråt.
Sö 8.9 kl 12: Högmässa Audas-Willman, Heikkilä.
Må 9.9 kl 13: Minior startar i Arken.
Må 9.9 kl 13: Rangsby syförening startar i bykyrkan, Blomberg.
On 11.9 kl 12: Pensionärssamling i
förs.hemmet, börjar med lunch, Örn.
Kristiina Heikkilä presenterar sig genom ord och ton och Anders Blomberg
berättar om sin nyutgivna bok.
To 12.9 kl 13: Diakonisyföreningen
startar i förs.hemmet, Blomberg.
Fr 13.9 kl 18: Allkristet möte i kyrkan
med Jacob Marineni från Indien, Ingvesgård.
Lö 14.9 kl 18: Aftonmusik i S:ta Maria.
Sö 15.9 kl 12: Allkristen högmässa,
Jacob Marineni pred., Ingvesgård,
Lindén.
Ti 17.9 kl 18: Kyrkans barntimme startar i Luthergården.
Ti 17.9 kl 18.30: Laudatekören startar i
Luthergården, S.Lindén.
On 18.9 kl 18: S:ta Marian kuoro övar i
Arken, Heikkilä.
On 18.9 kl 18.30: Litteraturskafferiet
i När-bok, upptäck gamla och nya
pärlor i litteraturens värld! Blomberg,
Marita Grönberg.
To 19.9 kl 13: Dagssamling i Böle bystuga, Lövdahl.
Övermark
Sö 8.9 kl 12: Gudstjänst Jakobsson,
Rosengård. Skriftskoleanmälan efter
gudstjänst.
On 11.9 kl 12.45: Minior startar i luth.
bönehuset.
Sö 15.9 kl 12: Högmässa Audas-Willman, Rosengård.
Ti 17.9 kl 17.30: Övermarkkören startar
i förs.hemmet, Rosengård.
Ti 17.9 kl 19: Övermark gospel startar i
förs.hemmet, Rosengård.
Pörtom
To 5.9 kl 13: Seniorkören startar i förs.
hemmet, Heikkilä.
To 5.9 kl 15: Pörtom musikgäng startar
i förs.hemmet, Heikkilä.
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To 5.9 kl 19: Pörtomkören startar i förs.
hemmet, Lindén.
Sö 8.9 kl 10: Gudstjänst Audas-Willman, Heikkilä. Skriftskoleanmälan
efter gudstjänst.
Må 9.9 kl 12.45: Minior startar i förs.
hemmet.
Sö 15.9 kl 10: Högmässa Audas-Willman, Rosengård.
Ti 17.9 kl 13: Syföreningen i förs.hemmet, Wallin.

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Sö 8.9 kl. 14: Gudstjänst, Englund,
Brunell.
Sö 15.9 kl. 14: Högmässa, Englund,
Brunell.

KORSHOLM

Öppet Hus (Tjaueli): Torsdagar, start
5.9 kl. 18.15–20.30 i ungdomsutrymmet
(Gamla Vasa).
Högmässa: sö 8.9 kl 11 i kyrkan och kl
13 i Smedsby församlingsgård, Bergström-Solborg och Nordqvist-Källström.
Hjälpledarskolning: On 11.9 kl 15.15–
16.30 i församlingsgården (Niklasv 3).
Vuxen LAN-party: (20+ år) Fr 13.9 kl.
15–lö 14.9 kl. 14 ungdomsutrymmen
(Gamla Vasa), anmälning 2 dygn före.
Högmässa: sö 15.9 kl 11 i kyrkan, predikant Anders Värnström, Berg och
Westerlund.
Lätt mässa: sö 15.9 kl 13 i Smedsby
församlingsgård, omsorgspräst Claus
Terlinden, Westerlund, Mörk och Hakala.
Pilgrimsvandring: 15.9 kl 14 längs Kyrkstigen, start Tölby-Vikbyvägen, andakt
Berg. Ta med matsäck och passliga
kläder.
Garden Party: To 19.9 kl. 19–21.30 Ungdomsträff, musik, samvaro, korvgrillning, ungdomsutrymmet i Gamla Vasa.

KVEVLAX

Karakaffe inleder terminen: to 5.9 med
att gå Kyrkleden tillsammans med
Kvevlax hembygdsförening. Samling
vid St1 kl.9.15. Vid regn samlas vi i
drängstugan.
Handarbete för mammalådor: to 5.9
kl 10 på pastorskansliet. Följande gång
to 26.9.
Högmässa: sö 8.9 kl 10, Ruth Vesterlund, Rodney Andrén.
Knattemusik: må 9.9 kl 18-18.45 i stallet. En rolig sångstund för småbarnsfamiljer.
Bön för bygden: må 9.9 kl 19 i krubban.
Mathjälpen: ti 10.9 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barngrupp: on 11.9 kl 10 i dagklubben.
Pensionärssamling: on 11.9 kl 13 i församlingshemmet. Frank Isaksson talar
och sjunger.
Hjälpledarutbildning: 11.9 kl. 15.30 i församlingshemmet.
Gudstjänst: sö 15.9 kl 10, Fredrik Kass,
Staffan Snellman, Rodney Andrén.
Knattemusik: må 16.9 kl 18-18.45 i
stallet. En rolig sångstund för småbarnsfamiljer.
Mathjälpen: ti 17.9 kl 10 i drängstugan.
Föräldra-barngrupp: on 18.9 kl 10 i
dagklubben.
Stråkdraget inleder övningarna: on 18.9
kl 17.30 i församlingshemmet.
Pastorskansliet stängt: on 18.9 hela
dagen.

MALAX

LÖ 7.9 kl. 19: Konserten ”Ett liv som Elvis” med Henrik Åberg, Thomas Enroth
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och Heléne Nyberg i kyrkan. Inträde 27
euro.
SÖ 8.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Tornberg, Lax.
MÅ 9.9 kl. 10: Familjecafé måndagar
10-12 i FH. Arr. Folkhälsan i Malax.
ON 11.9 kl. 18: Kompisskola onsdagar
18-19 i Övermalax skola.
ON 11.9 kl. 19: Diskussionsgruppen
Amici i KH.
TO 12.9 kl. 13: Minnescafé i KH. Arr.
Österbottens Minneslots.
TO 12.9 kl. 17.45: Trallarna övar i KH.
Kaffe 18.30.
TO 12.9 kl. 19: Kyrkokören övar i KH.
Kaffe från 18.30.
SÖ 15.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Predikant Jyrki Pitkälä SRK. Kyrkkaffe.
Tornberg, Lax.

PETALAX

Gudstjänst: sö 8.9 kl. 11. Englund, Brunell.
Högmässa: sö 15.9 kl. 18. Tornberg,
Brunell. OBS tiden!
Syföreningen: on 18.9 kl. 13.30 i församlingshemmet.

REPLOT

Kvällsmässa: sö 8.9 kl. 18 i Björkö. Camilla Brunell, Erica Nygård.
Hjälpledarutbildningen börjar: onsdagen 11.9 kl.15.40-17 i Replot församlingshem.
Gudstjänst: sö 15.9 kl. 10 i Replot. Efter
gudstjänsten kyrkkaffe för dem som
fyllt/fyller 70 och 75 år under året. Camilla Brunell, Michael Wargh.
Innebandy och andra bollspel för högstadieungdomar börjar: tisdagen 17.9
kl.19-20 i Replot-Björkö skola
Gemensam Garden Party med Korsholms svenska församling: torsdagen
19.9 kl.19-21.30 i Gamla Vasa. Transport
ordnas vid behov.

SOLF

Mathjälp ikväll: to 5.9 kl 17.30-18.00
på Stundarsvägen 1 (ingång från gårdssidan).
Solfångarna: övar första gången denna
termin fr 6.9. Kören för åk 1-3 övar kl.
12.20-13 och kören för åk 4-6 kl 14.1014.50 i Solf skolas musiksal.
Orgelklubben: övar fr 6.9 kl 13–14.10
samt 15–15.45 i kyrkan.
Högmässa: sö 8.9 kl. 10. Mats Björklund och Karolin Wargh.
Föräldrabarn-träff: ti 10.9 med drop-in
från 9.30. Vi äter sen frukost ca 10.30
(2€/vuxen, barn gratis). Lek, klappoch klangsånger, pyssel m.m. Ledare
Ebba-Stina Beukelman, medhjälpare
Annika Lumme.
Församlingens bönegrupp: samlas
varje tisdag kl 20 på vinden i församlingshemmet. Välkommen med nya
och gamla deltagare! Kontaktperson
Ebba-Stina Beukelman.
Pensionärsträff: on 11.9 kl 13-15 i församlingshemmet. ”Volontär i Ryssland”: Gun-Lis Landgärds berättar och
visar bilder från sina resor.
Mathjälp: to 12.9 kl 17.30-18.00.
Säsongsavslutning på Kronvik: lö 14.9,
drop-in servering från kl. 18. Programmet börjar kl. 19.00. Fredrik Kass: ”Ett
liv i gemenskap”, sång och musik av
en grupp kongoleser. Andakt, Amanda
Audas-Kass.
Gudstjänst: sö 15.9 kl 10. Mats Björklund och Karolin Wargh.
Föräldrabarn-träff: ti 17.9 med drop-in
från 9.30.
Missionsvännerna: on 18.9 kl 13 – 15
i församlingshemmet. Nya vänner
varmt välkomna med! Ledare Barbro
Wester.

PEDERSÖRE
PROSTERI
ESSE

Fre 6.9 kl. 15: Pensionärssångarna i
Essehemmet.
Lö 7.9 kl. 19: Sammankomst i Punsar
bönehus.
Sö 8.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Granlund, Ray, textläsare Gunilla
Eriksson, kyrkvärdar Slätkulla-ForsGers.
- kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
To 12.9 kl. 9.30-11: Föräldra-barn i
församlingshemmet, Arken. I höst
hålls en gemensam föräldra-barngrupp i församlingshemmet, ledare
Linda Borgmästars.
- kl. 15-16.30: Pop-klubben i Ytteresse bönehus, åk 1-3, ledare Mariann
Flinck-Ahlvik och Joanna Öhland. Anmälan till Joanna, tfn 040 3100 455.
- kl. 17-18.30: Tweenies i Ytteresse bönehus, åk 4-6, ledare Mariann
Flinck-Ahlvik m.fl. Anmälan till Joanna,
tfn 040 3100 455.
Fre 13.9 kl. 15: Andakt i Essehemmet.
Lö 14.9 kl. 10-15: Församlingen deltar i
Essemässan i Esse Elektro-Kraft Arena. Begravningskapellet är öppet.
Sö 15.9 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Granlund, Ravall, duettsång av Bengt
Forsblom och Bill Ravall. Textläsare
Niclas Fagerholm, kyrkvärdar Lappfors.
- Kl. 10: Söndagsskolstart i Ytteresse
bönehus och Punsar bönehus.
- Kl. 11: Söndagsskolstart i Bäckby
skola.
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus
Ti 17.9 kl. 18.30: Handarbetscafé i Ytteresse bönehus.
Ons 18.9 kl. 12: Lunch för daglediga i
församlingshemmet, J-G Björk berättar om sin resa i Israel. Anmälan senast fre 13.9 till 040 3100 458.

JAKOBSTAD

FR 6.9 kl. 18.00: Ungdomskören
Cantate övar i Församlingscentret,
Borgmästars. Nya och gamla sångare
välkomna med!
FR 6.9 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus.
SÖ 8.9 kl. 12.00: Mässa med kaplansinstallation i Jakobstads kyrka, Johanna Björkholm-Kallio, Krokfors, Hans
Häggblom, Jan-Erik Nyholm. Efteråt
kyrkkaffe på kyrkbacken.
SÖ 8.9 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sture Wargh.
SÖ 8.9 kl. 17.00: Fokus i Församlingscentret, Marko Mitronen, sånggruppen
4Heaven, tvåspråkigt, tolkning till
svenska.
MÅ 9.9 kl. 13.30: Sjömanskyrkokretsen
i Församlingscentret, andakt Johanna
Björkholm-Kallio.
ON 11.9 kl. 13.30: Syförening i Kyrkostrands församlingshem, Agneta Cederberg.
ON 11.9 kl. 14.00: Samtalsgrupp kring
sorgen i Församlingscentret, Nylund,
Turpeinen.
TO 12.9 kl. 12.30: Radioandaktstalar
träff och skolning i Församlingscentret,
Hedvig Långbacka. Nya och gamla välkomna med!
TO 12.9 kl. 18.00: SLEF:s skördefest för
missionen i Församlingscentret, Gustav
Åbonde.
TO 12.9 kl. 19.00: Vardagspaus – för
kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.
FR 13.9 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr.
SÖ 15.9 kl. 10.00: Söndagsskolan startar i Skutnäs bönehus.
SÖ 15.9 kl. 10.30: Söndagsskola med
små och stora i Församlingscentret.
Gemensam lunch.
SÖ 15.9 kl. 12.00: Festmässa med avskedspredikan i Jakobstads kyrka, biskop electus Bo-Göran Åstrand, Krokfors, Borgmästars, Wester, Kyrkokören,
Chorus Novus.
SÖ 15.9 kl. 14.00: Tackfest för Karin och
Bo-Göran Åstrand i Församlingscentret.
Lunch, kaffe och tårta. Pris: 10 €.

LARSMO

Bönekurs på Inremissionshemmet
Också i år ordnas bönekursen ”Herre, lär oss att be” på Inremissionshemmet i Larsmo. Kursen leds av Boris Salo, som utvecklat
kursen och undervisar utifrån kursboken Bönens ryggrad och avstamp. Om Herrens bön. Arrangörer är Inremissionshemmet, Förbundet Kyrkans Ungdom, Larsmo församling och Jakobstads svenska
församling. Kursen hålls 27-29.9, börjar på fredag kväll och avslutas
söndag eftermiddag. Möjlighet till övernattning på Inremissionshemmet. Anmälan senast 19 september till: info@inremissionshemmet.
org eller per telefon 044 7766080.
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ESSE

Klubbar för dig i skolåldern
Torsdag 12.9:
- kl. 15-16.30: Pop-klubben i Ytteresse bönehus, åk 1-3, ledare Mariann Flinck-Ahlvik och Joanna Öhland.
- kl. 17-18.30: Tweenies i Ytteresse bönehus, åk 4-6, ledare Mariann
Flinck-Ahlvik m.fl.
Anmälan till Joanna, tfn 040 3100 455.

SÖ 15.9 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.
MÅ 16.9 kl. 13.30: Mariahemmets syförening i Församlingscentret, andakt
Johanna Björkholm-Kallio.
ON 18.9 kl. 19.00: Samtalsgrupp för
män i Bonäs församlingsstuga, Charles
Isaksson.
TO 19.9 kl. 13.30: Missionssyförening i
Församlingscentret, andakt Turpeinen.
TO 19.9 kl. 18.00: SLEF:s missionsafton
i Församlingscentret, Magnus Dahlbacka.

KRONOBY

Sportdax: Fr 6.9 kl 17.30 i idr.h. Från åk
7 och äldre.
Ungdomssamling: Lö 7.9 kl 19.30 vid
Sommarh.
Gudstjänst: Sö 8.9 kl 10.00 i kyrkan,
Wallis, Ellfolk-Lasén, Slotte-BäckStorå läslag
Gemeskapseftermiddag: Sö 8.9 kl
13.00 Vandring längs vandringsleden i
Kortjärvi, Terjärv. Gem. start från fh. 13.
Egen matsäck med. Arr KU
Kenyamissionssymöte: Ti 10.9 kl 13.00
i lilla salen.
Batas bönegrupp: Ti 10.9 kl 19.00 i spisrummet.
Mässa: Sö 15.9 kl 10.00 i kyrkan. Wallis,
Sven-Olof Ray
Completorium: Må 16.9 kl 20.30 i spisrummet.
Missionssymöte: Ti 17.9 kl 13.00 i lilla
salen.

LARSMO

Lö 7.9 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet. Jonas Ahlsved medverkar. Tema: När den helige ande kommer
över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Servering, barnpassning.
Sö 8.9 kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Forsman, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Kackur,
Sämskar.
- kl. 10 Söndagsskolstart: vi börjar i
kyrkan och går sen över till församlingshemmet.
- kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Forsman, kyrkkaffe.
Må 9.9 kl. 12-14 Syföreningen i Bosund
missionsstuga: terminsstart.
Ti 10.9 kl. 19 Ungdomskören: terminsstart i Holm bönehus.
On 11.9 kl. 17.30-18.15 Barnkören för
åk 1-6: startar igen i Holm bönehus.
Tilläggsinformation och anmälan via
Anders Forsman tfn 040 868 6953.
- kl. 19 Kyrkokören: terminsstart i församlingshemmet, kaffeservering. Både
tidigare och nya sångare är varmt välkomna med!
To 12.9 kl. 15 Vinterskriftskolstart: i
Cronhjelmskolan.
Sö 15.9 kl. 10 Gudstjänst: Ventin, Wiklund, sång Mathias Svenfelt. Kyrkvärd:
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Sandvik, Hannula.
Ti 17.9 kl. 13.30-15.00 Syföreningen i
Västerby bönehus: terminsstart.
On 18.9 kl. 13-15 Syföreningen i Furugården: terminsstart.
- kl. 13-15 Stick-in café: i Holm bönehus.
To 19.9 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Lassila, Forsman.
- kl. 18.30 Kvinnocafé: utfärd till Öja
bykyrka. Erica Nygård medverkar. Tema: Gudsbild-självbild. Samåkning från
Holm bönehus kl. 18.
Dagklubbarna: startar vecka 37. Mera
info på hemsidan.
Föräldra-barngrupperna: startar vecka
37. Mera info på hemsidan.
Minior- och juniorklubbarna: startar
vecka 37. Mera information på hemsidan.

NEDERVETIL

FR 6.9 kl. 13.00: Mässa för äldre, Store,
Smedjebacka, Dalhem, saxofon J-E Kainberg. Kyrkkaffe i fh.
FR 6.9 kl. 19.30: Ungdomssamling i
RBA fastigheten. Även äldre ungdomar
välkomna med, vi planerar verksamheten med nya ungdomsledaren Maja
Sandbäck.
SÖ 8.9 kl. 10.00: Högmässa, Store,
Smedjebacka, trumpet Kristoffer Ekfors.
ON 11.9 kl. 19.00: Samling i fh för gudstjänstgrupperna, inleds med servering
kl. 18.30.
TO 12.9 kl. 14.00: Andakt med nattvard
i Sandbacka Vårdcenter, Kavilo, Smedjebacka.
SÖ 15.9 kl. 10.00: Finsk mässa, Ville
Kavilo, Ida-Emilia Store.
MÅ 16.9 kl. 17.30: Aktiva Unga för barn i
lågstadieåldern startar i fh.
ON 18.9 kl. 13.00: Symöte i fh.
TO 19.9 kl. 10.00–11.30: Föräldrabarngruppen startar i dagklubbsutrymmet i RBA fastigheten, Murickvägen 7.
FR 20.9 kl. 13.00: Andakt i pensionärshemmet, Dalhem, Smedjebacka.

NYKARLEBY

Gemensamt
Ons 11.9: Kansliet stängt p.g.a. fortbildning.
Må 16.9 kl 18 Missionsgruppernas
terminsstart: fh, Ingrid Mutai m. familj
medverkar. Servering.
On 19.9 kl 11.05 Skriftskolanmälan: för
födda -05 o. tidigare, Zachariasskolan,
el. kontakta Mats/Henrik.
Centrum
Fr 6.9 kl 9.30 Små och stora: startar i
Kovjoki bönehus.
Sö 8.9 kl 10 Högmässa: kyrkan,
Sundstén, Ringwall.
Må 9.9 kl 12.30 Klubb Petrus: för åk
1-4 startar i Socklot bönehus.

Ti 10.9 kl 12.30 Klubb Petrus: startar i
Kovjoki bönehus.
To 12.9 kl 13 Samtalsgrupp: fh, för
män.
Fr 13.9 kl 17-18 Patrull Lodjuret: startar i fh.
- kl 18.30 i fh: Solglimten.
Sö 15.9 kl 10 Gudstjänst: kyrkan,
Edman, Lönnqvist, sång Linda Andtbacka.
On 18.9 kl 13.30 Solrosorna: fh.
- kl 14.30 Klubb Petrus: för åk 1-2
startar i fh.
- kl 19 Kyrkokören: startar i fh. Servering. Gamla o. nya körsångare är
välkomna med!
Munsala
Sö 8.9 kl 18 Bön och Lovsång: Hirvlax
baptistkyrka.
- kl 18 Kvällsgudstjänst: kyrkan,
Sundstén, Näs, gudstjänstgruppen.
Ti 10.9 kl 9.30-11.30 Små och Stora:
för daglediga föräldrar startar i Munsala prästgård.
Sö 15.9 kl 12 Gudstjänst: kyrkan,
Sundstén, Näs.
Ti 17.9 kl 19 Missionskafé: Pensala
bönehus.
Jeppo
To 5.9 kl 17.30 Juniorgrupp: för åk 3-6
startar i fh.
Fr 6.9 kl 10 Små och stora: startar i fh.
Sö 8.9 kl 10 Gudstjänst: kyrkan, Anderssén-Löf, Lönnqvist, sång K-E
Wikström.
- kl 14 Söndagsmöte: bönehuset,
bibelbit ”Jesus vår helare”, Jouni Sinisalo, Rune Fant, sång Emma och Mats
Sjölind.
Sö 15.9 kl 18 Kvällsmässa: fh, Edman,
Lönnqvist, servering.
On 18.9 kl 13 Andakt med HHN: pensionärsmatsalen, Östman, Lönnqvist,
Malena Vesternäs.

PEDERSÖRE

www.pedersoreforsamling.fi
Fr 6.9 kl 14: Andakt i Pedersheim,
Österbacka, Östman
Sö 8.9 kl 10: Konfirmationsmässa i
kyrkan, pred. Österbacka, Erikson,
Östman, dörrvärdar Lepplax
Sö 8.9 kl 18: Kvällspredikan i Kållby
bönehus, predikant André Djupsjöbacka
On 11.9 kl 9.30-11.30: Familjeklubbarna startar i Kyrkhemmet i Bennäs,
Kållby församlingssal, Bulderbackagården i Sandsund och Lepplax
bykyrka
To 12.9 kl 18.30: Kyrkokören övar i
Kyrkostrands församlingshem
Fr 13.9 kl 14: Andakt i Pedersheim, Eklund, Pandey
Fr 13.9 kl 18: Fredagsskola startar
i Flynängens bönehus och Lepplax
bykyrka
Sö 15.9 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Erikson, Österbacka, Pandey, textläsare
Lilian Levlin, dörrvärdar Lepplax, 50års konfirmander från Jakobstads sv
församling deltar och samlas efteråt i
församlingshemmet
Sö 15.9 kl 10: Söndagsskolan i Lepplax
bykyrka startar

Sö 15.9 kl 11: Söndagsskolan i Flynängens bönehus startar
Fr 20.9 kl 18.30: Forsbykören övar i
bykyrkan, Östman
För barn:
- On 18.9 kl 18: Barnkören startar höstens övningar i Kyrkhemmet i Bennäs
- Häftisklubbarna: startar v. 38, se
webbsida för tider och platser.
- Klubb 10+: startar 24.9 kl 18 i Kyrkhemmet i Bennäs, anmäl via webbsidan
Äktenskapskurs: i Kyrkostrands församlingshem under hösten, start 18.9
kl 18, anmäl senast 10.9 via webbsidan.

PURMO

To 5.9 kl. 18-19: Häftisklubben startar
i kyrkhemmet, Wiklund. För åk 1-4. Vi
träffas varje torsdag den här terminen,
välkommen!
Sö 8.9 kl. 13: Konfirmationsmässa i
kyrkan, Portin, Johansson m.fl.
Må 9.9 kl. 9-12: Familje-dagklubb i
Kyrkhemmet, Smedman-Skog, Johansson. Nytt upplägg i höst med
kombinerad familje- och dagklubb
på måndagar. Drop in från kl. 9. Lek,
sång, samling och gemensam servering. Välkomna!
- kl. 14: Café i Föuskällarn, gäst Conny
Englund.
To 12.9 kl. 14: Andakt i Sisbacka pensionärsbostäder, Portin, Johansson.
Sö 15.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Portin, Johansson.
- kl. 12: Högmässa i Åvist bykyrka,
Portin, Johansson.
Torsdagsbön varje torsdag kl. 9.30 i
prästgården.

TERJÄRV

SÖ 8.9 kl 10: Gudstjänst, Ville Kavilo,
kantorn, Sång av Perhåkan Forss och
Ralph Björkquist.
Dagklubben startar vecka 37 i Terjärv
församlingshem.
ON 11.9:
- kl 13: samlas Sorgegruppen, förs.h.
- kl 19: startar Kyrkokören, förs.h.
Gamla och Nya sångare välkomna med!
TO 12.9:
- kl 12.15: övar Barnkören (åk 1-3) i Terjärv skola.
- kl 18: startar Juniorkören (åk 4 – och
framåt) i förs.h.
SÖ 15.9 kl 10: Högmässa, khden, kantorn.
MÅ 16.9:
- kl 10: startar Föräldra- barngruppen
i förs.h.
- kl 19: Karasamling i förs.h, Bengt Strengell medv.
ON 18.9 kl 14: Pensionärsträff i förs.h.
SÖ 22.9 kl 10: Gudstjänst, khden, Stefan Lönnquist.
SLEF:s Norra höstfest 28-29.9 i Terjärv. Tema: Jordens salt och världens
ljus:
- LÖ 28.9 kl 19: Möte i förs.h, Ville Kavilo, m.fl, sångprogram.
- SÖ 29.9 kl 13: Möte i förs.h. Magnus
Dahlbacka, m.fl, Forna ungdomskören
dir. Niklas Lindvik.

JAKOBSTAD

Avskedsfest
Söndag 15.9 kl. 12.00: Festmässa
med avskedspredikan i Jakobstads
kyrka, biskop electus Bo-Göran
Åstrand.
kl. 14.00: Tackfest för Karin och
Bo-Göran Åstrand i Församlingscentret. Lunch, kaffe och tårta. Pris: 10 €.
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.10)
Fredag 6.9 Helena Salenius, Helsingfors
Måndag 9.9 Markku Salminen, Helsingfors
Tisdag 10.9 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Onsdag 11.9 Camilla Skrifvars-Koskinen,
Nykarleby
Torsdag 12.9 Camilla Skrifvars-Koskinen,
Nykarleby
Fredag 13.9 Jan Edström, Esbo
Måndag 16.9 Björn Wallén, Ingå
Tisdag 17.9 Heidi Juslin-Sandin, Esbo
Onsdag 18.9 Luisa Tast, Malax
Torsdag 19.9 Eva Johansson, Mariehamn.

Fredag 6.9 Sofia Böckelman, Vasa
Lördag 7.9 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 8.9 Jesus vår helare. Textläsare:
Alexandra Äng och Stefan Äng.
Måndag 9.9 Björn Wallén, Ingå
Tisdag 10.9 Maria Pettersson, Jakobstad
Onsdag 11.9 Martin Sandberg, Vasa
Torsdag 12.9 Håkan Nitovuori, Kvevlax
Fredag 13.9 Sofia Böckelman, Vasa
Lördag 14.9 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 15.9 Vår nästa. Textläsare: Maria
Björnberg och Karl Sällström.
Måndag 16.9 Camilla Skrifvars-Koskinen, Nykarleby
Tisdag 17.9 Anders Hamberg, Jyväskylä
Onsdag 18.9 Sarah Tiainen, Karleby
Torsdag 19.9 Håkan Nitovuori, Kvevlax.

– att dela livet KVINNOWEEKEND
som det är på Pörkenäs 4–5.10.2019
Lena Bergström m.fl.
Anmäl senast ons. 25.9 via

www.kyrkansungdom.fi
eller KU:s kansli, 045 2348073.

Arr: Förb. Kyrkans Ungdom, Jakobstads sv. & Nykarleby
församling med stöd av Svenska folkskolans vänner r.f.

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 8.9 Marthagudstjänst i Åbo domkyrka.
Marthaförbundet och Marttaliitto 120 år. Predikant: Marianne Heikkilä. Liturg: Hilkka Olkinuora. Assistenter: Mia Bäck och Mika Mäntyranta.
Organist: Markku Hietaharju. Kantor: Jukka Pietilä. Körer: Kammarkören Nova, Marttakööri Turust!
och manskören Naskalit. Körledare: Jukka Pietilä,
Arja Lyly och Tommi Saalas. Övriga musiker: Megumi Nakazawa och Antti Räty, trumpet. Gudstjänsten är tvåspråkig och sänds också i TV1 och
Yle Radio 1.
Söndag 15.9 Gudstjänst med Borgå metodistförsamling. Predikant och mötesledare: Leif-Göte
Björklund. Pianist: Irina Kullberg. Körledare: Johan
Holmén och Mia Salo. Kör: Partitakören. Solosång: Irina Kullberg. Duett: Serdar Ateş och Ismail Çelik. Textläsare: Nafiye Ateş och Mervi Palmberg.

Marianne Heikkilä är predikant
i Marthagudstjänsten i Åbo.

NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling
förklaras ledig att sökas senast 30.9.2019 kl. 15 hos Domkapitlet. De sökande kallas
till intervju inför Domkapitlet 22.10.2019. Valet förrättas
som direkt val. Se kungörelse eller domkapitlets hemsida för närmare information.
Kaplanstjänsten i Sibbo
svenska församling förklaras ledig att sökas senast
17.9.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse eller domkapitlets hemsida för närmare information.
Förordnanden
Domkapitlet har utfärdat ett
tjänsteförordnande till biskopsämbetet i Borgå stift
åt kyrkoherden i Jakobstads
svenska församling Bo-Göran Åstrand från 1.9.2019.
Bo-Göran Åstrand installeras till tjänst i högmässan i
Borgå domkyrka 29.9.2019
kl. 10.00.
Domkapitlet har utfärdat
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tjänsteförordnande för Mats
Björklund till kyrkoherdetjänsten i Solfs församling
fr.o.m. 1.9.2019.
Domkapitlet har utfärdat
tjänsteförordnande för Camilla Ekholm till kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska
församling fr.o.m. 1.12.2019.
Ekholm avgår 30.11.2019 från
kaplanstjänsten i samma församling på egen begäran. Ekholm beviljas tjänstledighet
från kaplanstjänsten 1.10–
30.11.2019 och förordnas under samma tid till tf. kyrkoherde i samma församling.
Församlingspastorn i Sibbo svenska församling Katja
Korpi beviljas tjänstledighet
1.10-30.11.2019 och förordnas
för samma tid till tf. kaplan i
samma församling.
Domkapitlet har utfärdat
tjänsteförordnande för Johanna Björkholm-Kallio
till kaplanstjänsten i Jakobstads svenska församling
från 1.9.2019.
Förordnandet för försam-

lingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling
Johanna Björkholm-Kallio avbryts 14.8.2019 på egen
begäran.
Kaplanen i Jakobstads
svenska församling Jockum Krokfors beviljas tjänstledighet 1.9-31.12.2019 och
förordnas för samma tid till
tf. kyrkoherde i samma församling.
Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling, Helena Smeds förordnas att sköta en församlingspastorstjänst på deltid
1.9–31.12.2019 i samma församling.
Kyrkoherden i Malax församling Tomi Tornberg förordnas till tf. kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar vid sidan av egen tjänst 1.9–
31.12.2019.
Församlingspastorn i Vanda svenska församling Anu
Paavola beviljas tjänstledighet 1.10.2019–30.9.2020 och
förordnas för samma tid till tf.

kaplan i samma församling.
Församlingspastorn i Åbo
svenska församling Malena
Björkgren beviljas tjänstledighet och förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i samma församling
1.9.2019–31.5.2020 på deltid.
Församlingspastorn i Åbo
svenska församling Maria
Wikstedt beviljas tjänstledighet och förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i samma församling
1.9.2019–31.5.2020 på deltid.
Pastor Emma Audas förordnas att sköta en församlingspastorstjänst i
Åbo svenska församling
1.9.2019–31.5.2020 på deltid.
Församlingspastorn i Åbo
svenska församling Eija
Grahn förordnas att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma
församling 1.9.2019–31.5.2020
på deltid.
Församlingspastorn i
Hammarlands församling
Markus Kallatsa förordnas

till tf. kyrkoherde i samma
församling 1.9–30.11.2019.
Tf. kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Rebecka Stråhlman beviljas tjänstledighet 1.10.2019–
30.9.2020.
Förordnandet för församlingspastorn i Kyrkslätts
svenska församling Tuija
Wilman avbryts 31.8.2019
och hon förordnas till församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling
1.9.2019–31.10.2021.
Församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng beviljas tjänstledighet 1.9–31.12.2019.
Övrigt
Domkapitlet har utfärdat fullmakt för kyrkoherden i Agricola svenska församling Stina Lindgård till att verka som
prästerligt ombud för Borgå
stift i kyrkomötet.
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Furahakören hade övningsveckoslut i Lappvik i augusti. Nina Forss (med trumman) i mitten, Fiona Chow femte från höger och Jan Hellberg till höger.

Kören där gemenskap
stavas på många språk
Hur kan vi bygga relationer till varandra och till Gud?
Till exempel genom musik. Furahakören grundades
för 45 år sedan för att stöda missionsarbete, och idag
är den också ett instrument för integration.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
År 2013 var Furahakören utan dirigent.
– Vi hade ett uppträdande som bokats ett och ett halvt år tidigare, men
ingen dirigent. Jag diskuterade det med
en kompis, jag sa att mitt hjärta brinner så för den här kören, den är Guds
verk, vi måste lösa det här. Och min
kompis sa: ”Varför frågar du inte Fiona?”, berättar Nina Forss, som sjungit i kören sedan början av 2000-talet.
Så hon frågade Fiona.
– Jag sa inte ja genast, jag lovade be.
Men det är farligt att be, skrattar Fiona Chow, som varit dirigent för kören sedan dess.
Furahakören grundades av Gunvor
Helander år 1974, och bestod av en li-
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ten grupp av unga sångare. Den blev
Finska Missionssällskapets svenskspråkiga kör, och dess uppdrag var att
väcka intresse för mission. Småningom
växte den, på 80-talet fyllde den en hel
buss. Sen krympte den igen.
– När Furahakören började sjunga
sånger från andra kulturer var det
ovanligt. Men idag sjungs afrikanska eller asiatiska sånger i vilken kör
som helst. Så varför behövs kören idag?
frågar Jan Hellberg, en av körens tidigare och långvariga dirigenter.
Hans svar är att den behövs för det
arbete den gör idag: integrera olika kulturer och musikstilar och människor i
våra kyrkor. Fiona Chows modersmål

är engelska och i kören talar man engelska, svenska och finska. Chow menar att Furaha kan vara ett integrationsinstrument, och integration motverkar utanförskap. I kören sjunger också
finskspråkiga, och alla språkgrupper
lär känna varandra på övningarna.
– I huvudstadsregionen är integrationsspråket nästan alltid finska,
och invandrare får lätt den bilden att
svenskspråkiga är lite speciella. Jag kan
få höra: Varför umgås du med finlandssvenskar? Då säger jag: Kom med i min
kör så ska du få se att finlandssvenskar faktiskt är jättetrevliga!

Vi bygger relationer
Jan Hellberg arbetar som bäst på en
doktorsavhandling i musikvetenskap.
Den handlar om hur musicerandet i
evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia präglats av både internationella
och lokala influenser.
– Jag tycker det är jätteintressant att
fundera på vad vi egentligen gör när
vi musicerar – vi bygger relationer. I

kyrkliga sammanhang är en av dem relationen till Gud. Hur vi musicerar färgas av och påverkar våra uppfattningar av de här relationerna, säger han.
Han tänker på Namibia, som var det
första arbetsfältet för det nygrundade
Finska Missionssällskapet.
– Jag vågar påstå att kyrkan i Namibia är den mest finskinfluerade kyrkan någonstans – utanför Finland. De
finska missionärerna gjorde i början
det misstaget att de översatte ord –
psalmer och bibelord – men inte musikstil.
Men när han tänker på sin forskning inser han att det är ett lika stort
misstag att tycka att de lokala kyrkorna till exempel i Namibia enbart får
sjunga sin lokala musik.
– Det är också ett slags kulturimperialism.
För Fiona Chow är det viktigt att
kören förenar olika musikstilar och
sångtraditioner, att den går över
språkgränser, att den lockar dem som
är intresserade av mission och dem
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Aldrig förvänta sig något alls

som ännu inte vet att de är intresserade av mission.
– Det är mitt hjärtas längtan som
kristen att vi blir ett med Jesus, och
därför är gemenskapen i kören jätteviktig. Gemenskapen vi har med varandra, och med Gud.

Furahakören firar
45-årsjubileum
Jubileet firas 16–17 november. På
lördag blir det en sits för gamla medlemmar, och sedan festmiddag i
Högbergssalen vid Johanneskyrkan i
Helsingfors från kl. 14 framåt. På söndag blir det festmässa kl. 12 i Johanneskyrkan. De av körens tidiga medlemmar som inte fått info om jubileet
kan mejla nina.forss35@gmail.com.
Kören välkomnar nya medlemmar.
Terminsstart 7 september. Kontakta furahadirigent@gmail.com för mer
information.
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Det finns en ramberättelse: en ung
kvinna, maken och hon glider isär
efter några års äktenskap, separationen är ett faktum. Kvinnan börjar undra om hon har en klosterkallelse. Hon läser andra, som gått före,
tänkt samma tankar, sökt mening,
brottats med liknande frågeställningar: Edith Stein, Simone Weil, Franciskus av Assisi – ”att be är som att
nysa”, skriver en ärkebiskop som inte nämns vid namn. Kvinnan reser
på retreat till ett kloster för att söka
svar på tillvarons gåtor – vad vill Gud
med hennes liv, vad vill hon själv innerst inne? Hon önskar lära sig mer
om bön, meditation, kontemplation,
bli av med stenhjärtat hon känner
att hon bär i sitt bröst. Hon brottas med kroppens, själens, andens
längtan, med kvinnorollen. Tillbaka i vardagen som lärare på universitetet, i församlingslivet, fortsätter
slitningarna.
Längtans flöde levererar matnyttiga paradoxer, det blir tydligt hur livets motsatser berikar och fördjupar, hur det individuella, personliga
vävs samma med det gemensamma,
allmängiltiga och universella. Prosalyriken är den perfekta formen för
de fragmentariska anteckningarna som pulserar, bultar, rinner över
sidorna – glimtvis öppnar upp till
en skiftande värld i världen, sinnlig, livsbejakande, inkluderande –
där det är lätt att finna sig till rätta,
lätt att andas, högt i tak. Det handlar om livet som ofullbordad skiss,
ett liv i ständig rörelse, förvandling,
transformation – om hur metamorfos följer på metamorfos.
Hur vara levande, inte förstelna,
inte leva krympt, inte mäta med andras mallar, ändå ingå i en gemenskap? Hur närma sig Gud, medmänniskan, skapelsen med öppet
hjärta, öppna sinnen? Hur bli vän
med sig själv? Svaren växlar under livets gång. ”Det jag fantiserar
om och trånar efter är ju något som
aldrig kan bli rutin, fylla ut en livstid, som alltid måste vara undantag
och intas glimtvis, skymtvis”, skriver Dahl.
Jag läser allt för ivrigt, rent av
häftigt, nästan på språng – för att
söka det ultimata svaret. Med risk
för en så kallad spoiler alert, svaret:
att aldrig förvänta sig något, att ta
emot morgonen, natten, misslyckanden, tvivel: livet – ta emot de euforiska ögonblicken, störtdykningarna mot djupet liksom ett barn –
ständigt förvånad, som om man
såg allt för allra första gången, men
ändå som i en dröm där magiska,
mystiska saker inträffar och inlämnas i livspusslet – ett livspussel som
aldrig är tänkt att gå ut. Jag vill,
som författaren Dahl, ta min inre
fyraåring i handen, häpna över ett

RECENSION
BOK
LÄNGTANS FLÖDE
Författare: Alva Dahl Förlag: Syster Enbär, Uppsala 2019

Alva Dahl är en modern mystiker och född år 1985 i Uppsala.
FOTO: ANNA LINDBERG

guldkantat löv den sjuttonde oktober, över hästen i hagen, jag vill stå
med bröstkorgen vidöppen mot ordet Gud, öppen för livet, för kärleken, längtan, begäret, dödens mysterium – allt. Hur kan jag leva mer,
komma närmare mig själv, bli mer
mig själv och samtidigt komma
närmare andra?
Boken gestaltar årstidscykeln,
kyrkoåret och det cykliska i våra
liv, i allt liv – det eviga kretsloppet.
Den känns skriven med hjärteblodet, författaren vågar ställa obekväma frågor, ge obekväma svar – det
är trovärdigt, ärligt, uppfriskande
och ställvis utelämnade. Dahl gestaltar slitna bibelord med eget liv,
det handlar inte om att bli, vara en
god kristen, utan en sann kristen.
Det handlar om att vara människa –
intuitivt öppen mot varje ögonblick.
Budskapet är tydligt: man ska inte
anpassa ihjäl sig, man kan inte vara alla till lags: ”jag ville inte ha dig
tamare och förståndigare och bättre anpassad.”
Den prosalyriska formen ger boken all nödvändig frihet, formen är
flytande, växlande, precis som titeln på boken indikerar – det är lyrisk briljans, vardagens impressioner. Boken börjar leva, sippra, spil-

»Jag läser allt för
ivrigt, rent av häftigt, nästan på
språng.«

la över – jag börjar leva med den,
kommer inte att bli klar – livet blir
aldrig färdigt. Boken blir en spegel
för mitt eget tvivel, de privata frågorna om vad just jag borde eller inte borde göra med mitt liv. Jag nuddar vid min egen extas då jag läser
om författarens närkontakt med
ett grässtrå – en vision av en expanderande rymd, ett kosmiskt leende som står öppet likt i en rulltrappa på väg upp till ett ansträngande
möte på universitetet: ”Och fast jag
noterar känslan dröjer den sig kvar,
hela förmiddagen, som om jorden
förlorat några tusen ton och rullar
fram av egen kraft.”
Författaren Alva Dahl är en modern mystiker, född 1985 i Uppsala,
fil. dr. i nordiska språk, lärare samt
översättare. Har översatt den uppmärksammade Varför alla hatar poesi av Ben Lerner, De mörka vattnen stiger av Margaret Drabbe, NW
av Zaidie Smith, Virginia Woolfs
Lappin och Lapinova. Hennes
skönlitterära debut kom med novellen Allt har sin tid på förlaget Novellix 2014. Måtte Dahl fortsätta att
skriva skönlitterärt så att vi får följa nästa anhalt i livet, kontinuerligt
får ta del av hennes livsinsikter och
glimrande naturlyrik. Likt David
Foster Wallace, som hon förtjänstfullt översatt till svenska, använder
hon olika stilnivåer men Dahl skriver så sinnligt, öppet, livsbejakande, medryckande att man glömmer
namnen på alla stilar och formexperiment.
EVA-STINA BYGGMÄSTAR
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KOLUMN
SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
ESTLAND
26.8-1.9-2018 529 €
BUSS-BÅT-HELPENSION
LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET
(3 BEH. PER DAG)

n är
men
g dig.

CHRISTA
RUTT: PARGAS-KIMITOMICKELSSON
EKENÄS O.S.V.

788 6312.

Handarbetsaffär
Brita
Köpmansgatan 3
21600 Pargas

HOUTSKÄRS GÄSTGIFVERI
Öppet året runt • Avoinna ympäri vuoden
Lunch/Lounas mån/ma - fre/pe
Bed & Breakfast
• Catering
* Catering

tel. 041
5392512
SY
& HANDARBETSHÖRNET
KÄSITYÖKULMA

TERVIS HAR SERVICE
ÄVEN PÅ SVENSKA

OmPARTOURS
ett blodkärl
som brister
FRÅGA MERA PÅ

Christer Åberg var först att gästa
Fontana Medias höstturné.

0440 524911
partours@parnet.fi

DET HÄNDE en grej. En massiv hjärnblödning.
Det var söndag. Det var september 2017. Jag var
trettiotre år. Och jag hade fått en massiv hjärnInternational Art Gallery
blödning.
Hjärnblödning innebär att ett kärl i hjärnan
Handarbetsaffär
Brita
brister och blod strömmar ut i omgivande
vävnad.
Köpmansgatan
3
Blodkärlet kunde lika gärna hållit. Men mitt brast.
21600 Pargas
Jag har lärt mig att prata på nytt. Jag
har lärt
tel/puh
041 5392512
mig att skriva på nytt. Jag har lärt mig att gå på
nytt. Jag har tagit i bruk en arm och en hand som
varit helt förlamad i två månader.
Jag fick afasi. Jag kunde inte jobba med text
längre, sa dom. Min afasi var så grav. Jag kunde
inte säga mitt namn, jag kunde inte stava till det
heller. Men jag måste skriva, därför skrev jag ändå, fast jag inte kunde. Långsamt blev jag bättre.
Jag har ännu mellansvår afasi, men det blir bättre dag för dag.
Salvador Dali Private Exhibition
Inträde / Sisäänpääsy: 10:–

rg

TyygiLyyleiltä
MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
Kauppiaskatu
TILL 3
MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA www.nymanlkv.fi
PRISER!
Kiinteistönvälitys
21600
Parainen
Fyll hus- och farmartanken inför vårbruket.
tel/puh
050 433 9339
Fastighetsförmedling
Snabba och säkra transporter.
• Fastighetsvärderingar
• Köpebrev
• Bouppteckningar
lningslika beta
•O
Arvsskiften
alternativ
• Bolagsbildningar
• Offentligt köpvittne
Magnus Nyman
0400 535 492

Greger Martell
0440 423 755

050-321 3799 Kent Nordling

MAGNUS NYMAN AFM-LKV Ab Oy
✆ 02-423 755

Lolas Service

Läger vid hav
och sandstrand!

23390 Iniö
TSFÖRMEDLING PÅ KIMITO ÖARNA
050-5662832
AFASI ÄR
ett tystnadens
tillstånd. Det smärTÖNVÄLITYSTÄ
KEMIÖN
SAARILLA

lolas.service@hotmail.com
tar mig att många av mina ödessyskon inte kan
www.seasidelkv.fi
prata än. Mårten Lindroos
os
Afasi är hemskt.
Jag1716
kan inte ens börja berät2
044 542
n.efternamn@seasidelkv.fi
ta hur det är att vakna upp och inte kunna prata.
kadiant. 8 25700 Kimito/Kemiö
Om afasi var en färg så vore den nattsvart.
FO/YT 2533224-7
Vissa vänner har övergett mig, men nästan alla är kvar. Och jag har fått många fler nya vänner
än jag nånsin kunde ana. Jag skattar mig lycklig
att de som står mig närmast ännu är där. Och jag
har verkligen insett vikten av ett nätverk av familj och vänner.

tället med
klig husmanskost
äla portioner

El i nstal
l ati on er
våningen JAG
finns HADE
en stämningsfull
beställ-sjukförsäkring.
INGEN privat
Och
Luftpumpar
staurang. jag
Perfekt
för fester,
möten
ochTack
andra
behövde
ingen
heller.
Finland. Men jag
lställningar
för
60
gäster.
El pl
har en hjärna som är skadad, hur mycket
jagane
än ri ng
Sol
pane
skulle vilja att den var frisk. Det är därför jag är l e r

MAGNUS
RÖRSERVICE

040 5816393
magnus.lindstrom@pp.inet.fi
Vatlaxintie 93, 21660 Nagu
Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, 68620 JAKOBSTAD
tel. 0500 369 690, info@porkenas.net

Alaric Mård

an 6, 06100 Borgå tel. 0207 189 616, www.hanna-maria.fi

trött nästan hela tiden. Jag ser mig inte som en
invalid, fast jag är det i allra högsta grad.
SLUTA DEBATTERA. Åtminstone med mig. Mitt
liv är för kort och värdefullt för det.
Om jag inte har tyckt om stora textmassor förr,
gör jag det ännu mindre nu.
Min gudsbild har inte rubbats. Om det finns
en Gud så tillåter han hjärnblödning. För mig är
det självklart. Fast jag inte kan be själv har hundratals människor bett för mig. Det känns tryggt.
Allt blir inte bra, men det blir annorlunda. Livet är inte rättvist. Men jag lever. Och jag är tacksam för det liv som blev mitt.
Christa Mickelsson är journalist på Kyrkpressen.
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• Kiinteistöarvioinnit
• Kauppakirjat
• Perunkirjoitukset
• Perinnönjaot
• Yhtiön perustamiset
• Julkinen kaupanvahvistaja

magnus@nymanlkv.fi
greger@nymanlkv.fi
Bränsletjänst
Kent , 66240 Petalax

»Om Art
afasi
en färg så Catering & Taxi
Bank |var
0400 524177
vore
den
nattsvart.« Tilauksesta / Beställning
www.artbank.fi
[A]

andsfastigheter.fi
AFM
LKV

www.houtskarsgastgifveri.ﬁ

040-355 1802, jennisrestaurang@hotmail.com

Camilla Lindberg, Ekenäs

Fontana
Media
på turné
– Älska din familj. Allt annat är
en bisak.
Det var det livsråd prästen och
författaren Christer Åberg gav åt
Alaric Mård när Fontana Media
och Kyrkpressens höstturné drog
igång i Lovisa i slutet av augusti.
Under turnén, som omfattar åtta
kvällar runt om i Svenskfinland,
samtalar Alaric Mård med en lokal gäst under temat ”Det perfekta livet”. KP-redaktören Sofia Torvalds fungerar som diskussionsmoderator.
Ett återkommande tema på turnén har varit att gästerna, precis
som Christer Åberg, ombets ge ett
livsråd åt Alaric Mård.
Christer Åberg berättade också om den tomhet han kände efter att hans fru gått bort.
– Jag kände en fullhet av tomhet. Ur den tomheten föddes en
längtan efter Gud som var något
helt annat än det jag upplevt tidigare.
NICKLAS STORBJÖRK
TEXT & FOTO

LÄNGTAN EFTER DET
PERFEKTA LIVET
Jens Viljanen

Vi tror ofta
att andra lever det perfekta livet, och att det
0405bara
628
083
är vårt som är sprucket. Men nästan alla tampas vi med
jens@elsahko.fi
brustenhet och begränsningar. Under vår höstturné dis-

Karin Erlandsson, Mariehamn

kuterar Alaric Mård, aktuell med boken ”Begränsade är vi
www.elsahko.fi
allihopa”, tillsammans med en lokal gäst. Utöver diskussio-

John Vikström, Pargas

MARIEHAMN
Torsdag 12.9
Margaretagården
Försäljning kl. 16–18
Servering kl. 17–18
Samtal med
Karin Erlandsson
& Alaric Mård
kl. 18–19.30

nerna blir det kaffeservering, bokförsäljning och andakt.
Välkommen med!

PARGAS
Onsdag 11.9
Församlingshemmet
Försäljning kl. 14–18
Veckomässa kl. 18–18.30
Servering kl.18.30–19
Samtal med
John Vikström
& Alaric Mård
kl. 19–20.30

Ekenäs
Tisdag 10.9
Församlingshemmet
Försäljning kl. 15–18
Servering kl. 17–18
Samtal med
Camilla Lindberg
& Alaric Mård
kl. 18–19.30

www.kyrkpressen.fi
www.fontanamedia.fi
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SEPTEMBERKRYSSET

AUGUSTIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris
som kommer på posten. Vi gratulerar: Gunda Öman, Lepplax,
Gunilla Nordlund, Pargas och Birgitta Lundberg, Kastelholm.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 24 september 2019
till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet ”Septemberkrysset”. De tre först öppnade rätta lösningarna
belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!
Namn & adress:
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När vi träffade Manuel Wikström och Artur Djupsjöbacka
i början av sommaren var de
båda mitt uppe i konfirmandtiden. Nu ligger den bakom
dem, och för båda är det
själva lägret som blev viktigast för dem.

ARTUR DJUPSJÖBACKA
Sommaren är slut och skolan har börjat igen.
Vi träffas en knapp vecka efter att Artur Djupsjöbacka fått klä sig i den vita alban och fira konfirmationen tillsammans med släkt
och vänner.
– Det var nog ganska mycket som jag hade
väntat mig. Utom att jag var mer spänd och
kanske lite nervös, säger han.
Senast vi träffade Artur var i början av sommaren, när han var på konfirmandläger på
Lekholmen. Där trivdes han med diskussionerna, andakterna och gemenskapen. Lägret gav också tid att reflektera över hans egen
tro och relation till Gud.
Hur var det att komma hem efter lägret?
Kändes något annorlunda?
– Jo, nog var det lite sorgligt på något sätt, när
man haft roligt på lägret och lärt sig mycket
nytt och fått fundera på många stora frågor.
Det kanske känns lite tråkigt att komma tillbaka till det vanliga.
– Ofta känner man efter lägret att man borde ha njutit mera, men det är svårt att i stunden ta vara på allting man får där.

MANUEL WIKSTRÖM
Det sju dagar långa skrifskollägret på Pörkenäs är över och när vi träffar Manuel Wikström i Östensö återstår bara konfirmationen på söndag.
– Det var faktiskt ett bra läger, säger han.
Känslan var helt klart bättre efter lägret än innan. Det började förstås lite avvaktande, men
det blev bättre under lägrets gång. Grupplekarna vi hade på kvällarna sänkte tröskeln.
Manuel berömmer lägerledarna. Ledarna
var anställda av församlingen och hjälpledarna hade gått i årskursen över konfirmanderna i högstadiet senaste läsår.
– Det bästa med lägret var hur mycket ledarna brydde sig om oss deltagare och såg till
att alla hade kul. De gjorde det bra.
En av ledarna, sommarteologen, överraskade Manuel mest.
– Han hade bra undervisning och det visade sig att han tycker om samma musik som
vi. Det var kul när han kom in på vårt rum
på kvällarna och läste något bibelstycke. Det
var fina ögonblick.
Han beskriver lägret som en positiv överraskning från början till slut.
– Ledarna försökte ställa till allt så bra som
möjligt. Det är bra det finns folk som orkar
och vill göra.
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Lägret var
konfirmandtidens höjdpunkt
Är det något särskilt du saknar?
– Gemenskapen. Jag tror det är det som många
saknar mycket. Det är nog något som är speciellt där på Lekis.
Lägret är också det han kommer minnas
bäst från sin konfirmandtid.
– Att alla sjöng tillsammans. Att sitta och
titta på solnedgången och tala med varandra.
Det var väldigt idylliska stunder.
Vid konfirmationen fick Artur Djupsjöbacka för första gången sedan lägret återse
många av de andra konfirmanderna som går
i andra skolor.
– Det var roligt att få träffa varandra ännu
en gång innan vi går vår egna vägar.
Att ha hela släkten på plats för att fira honom var spännande, men också roligt.
Vad betyder det för dig att vara konfirmerad?
– Jag tänker att det är ett steg närmare att vara vuxen. Jag känner att jag nu själv har gjort
valet att komma med i församlingen och det
känns lite annorlunda. Jag är också mera medveten om vad det nu på riktigt handlar om.
EMELIE WIKBLAD
TEXT & FOTO

Arthur Djupsjöbacka tror att många saknar lägergemenskapen.

Även om Manuel kunde en del om den kristna tron från förr så lärde han sig ändå nya saker om Gud under konfirmandtiden.
Har din tro har vuxit under skriftskolan?
– Den har vuxit och det har blivit lättare att
vara kristen.
– Det som predikas i kyrkan kan vara svårt
att förstå. Nu började jag förstå lite bättre. En
stor sak är att allt inte behöver vara så invecklat. Jag har haft svårt att hålla tron på en enkel nivå. Det har ju också varit en utmaning
att behålla sin tro över huvudtaget. Men nu
känns det enklare och lättare.
Nu har Manuel anmält sig till hjälpledarutbildningen.
– Sedan beror det på hur mycket jag hinner vara med, med tanke på att jag spelar ishockey. Jag siktar också på att vara hjälpledare nästa sommar.
JOHAN SANDBERG
TEXT & FOTO

För Manuel Wikström får fotbollen får ge vika för ishockeyn i
vinter. Han planerar också gå församlingens hjälpledarutbilning.
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Nyheter
för hösten

Vad varje nära anhörig

borde veta?

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

Köpes antikviteter

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

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Coaching för dig
-

Kurser
Internationella utbildningar

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

Lyssna, leva, förstå

Lämna in din hyresannons via webben

31,50

KYRKPRESSEN.FI

Efter tio år som biskop
för Borgå stift lägger
Björn Vikström nu ner
herdestaven.
I denna festskrift deltar
vänner och kollegor
med artiklar om teman
som står biskop Björn
nära. Familjemedlemmar medverkar med
personligt hållna brev.

Ledarskap, Idrott, Skol, Hälsocoach
med diplomering och certifiering (ICF)

-

Individuell coaching

-

Parcoaching

-

Ledarskap
Teambuilding, Kick Offs
Organisationsutveckling
Konflikthantering

(karriär, ledarskap, motivation,
självförtroende, stress, förändring)
(hitta tid för och med varandra, glädje i
vardagen)

(Lösa, förebygga och föutse konflikter)

info@coachcompanion.fi - www.positivesolutions.fi - 045 847 0443

Och spara 5 euro i serviceavgift!

Festskrift till biskop
Björn Vikström

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

Begränsade är vi
allihopa
Alaric Mård

22,90

Till användare
av bröstprotes
Visste du att du
har rätt till nya
bröstproteser
vid behov.
Av hygieniska
skäl skall de
bytas med 2 års
mellanrum.
Nästa gång, se till att välja den bästa

Alaric Mård lever
med en CP-skada
som i någon mån
lagt hinder i hans
väg. Här delar han
med sig av liv, tro
och de utmaningar
som en funktionsnedsättning kan
innebära i en ung
människas vardag.

www.fontanamedia.fi
tfn 040 831 5897
Sandvikskajen 13,
00180 Helsingfors

09-649839 ● www.amoena.fi
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Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

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

ETT LIV SOM

Heléne Nyberg

Thomas Enroth med musiker
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Förköp: Netticket | Studioticket | Jakobstads Bokhandel
Infopoint Schaumansalen | Grand Borgå | Karlelia Ekenäs
Villa Lande | Alandica Åland | Pappadagis Malax | Luckorna

a

Behöver du hjälp
med något i
ditt hem?
Vi sköter om ditt hus och trädgård
- gräsklippning
- vedarbete
- renovering, byggen
- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.
- inredning och målar valfria
motiv på en fondvägg.
- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström
050 589 9741.
Malax
www.enhjalpandehand.fi

restaurang

Stenbrytaren

KORSNÄS
06/3641 152
www.stenbrytaren.Þ

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har
bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004.

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

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

Getavägen 196 AX-22410 Godby
www.stallhagen.com
21.9, klockan 19.30 i Åminne Folkpark, Malax

Mariah´s Organic Soul Food
Mariah Hortans med band.

Tribute to Aretha Franklin
17 personers band med full blåssektion, Sverige.

Konserten pågår till cirka 21.30. Efteråt pubkväll med Dennis Rönngård Duo (ingår i priset) till 02.00. Reservera gärna bord i restaurangen före eller efter show. Mera info på www.aminnefolkpark.fi.
Pris: 25€ i dörren. Förköp via Studio Ticket och
NetTicket.fi 22€ (fram till 18.9). Specialpris för
deltagare i Musik & Talang, 17€! Mera info i
samband med bokning till kongressen.
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PÖRTOM BIL &
TRAKTOR

Barman Anders FMA

4h
* Diamantborrning och sågning

044 290 0082
24h

Ring:
044 290 0082

* Brännoljeförmedling
BYGGSERVICE RAKENNUSPALVELU
* Märkesservice
* All byggnadssanering
* Traktor och
info@kuhlbergs.fi www.kuhlbergs.fi
040 728 7339
tröskreparationer
Rosenlundsvägen
83,
10710
Snappertuna
* Reparation av alla
mattläggning •kakel
arbeten
mattläggning
beten
fordon och småmaskiner
bygg och renoveringsarbeten
* Shell o. Akcela
• kakelarbeten
beten
oljeprodukter
• bygg- och renoveringsarbeten
* Avgas-, bromstest o.
NU ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE!
• VTT-certifikat
besiktningsservice
VICE!
• saneringsarbeten
samt OBD-test
* Rökgasmätning av
dieselbilar
Oberammergau passionsspel samt besök bl.a till
* Däck o. fälgförsäljning,
även lantbruksdäck
Salzburg, Innsbruck och Örnnästet

044 290 0082
82

Velkmossv. 4, Pörtom

Boka nu 10-14.8.2020. Pris fr. 1450 €.
I priset ingår
flyg, transfer med buss, inträdesavgifter,
hotellövernattning, frukost och middag + en lunch,
guidning, reseledare
Läs mera och boka: www.kingtours.se
eller info@kingtours.fi

0500-560 974, 040-564 6334

VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN:

Målning av fasader
Inomhusmålning av
tak och väggar
Spacklingsarbeten
Tapetsering
Kakelarbeten

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

mattläggning kakel arbeten
bygg och renoveringsarbeten

NUSpasemester
ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE!

Kom och bo hos oss!

149 €/2 dygn/pers.

Från den 1.10 har vi en ledig tvårummare
på 51,5 m² samt några lediga ettor på
32,5 m² på Luolavuorivägen i Åbo.
Ettorna har stor inglasad balkong.
Alla lägenheter är nyrenoverade och du
har tillgång till gym och bastu.
Nya möjligheter!
En fysioterapeut håller dig i form genom
ett personligt träningsprogram. Detta
är en del av vårt nya projekt Träna, som
finansieras av Stiftelsen Eschnerska
Frilasarettet.
Det finns även möjlighet till ett understöd
för serviceavgiften tack vare Stiftelsen
Eschnerska Frilasarettet – ring så berättar
vi mera! Kontakta Gunilla Fröberg,
tfn 044 788 6312.

Inkvartering i dubbelrum, 2 x frukostbuffé, 2 x lunch
eller middag från buffébord, fri tillgång till spabadet
och gymmet samt inträde till dansrestaurang.
Gäller till 31.10.2019.

Vila på Härmä
160 €/2 dygn/pers.

Inkvartering i dubbelrum, 2 x frukostbuffé, 2 x lunch
eller middag från buffébord, 1 x uppfriskande ansiktsbehandling 25 min eller klassisk massage 25 min,
fri tillgång till spabadet och gymmet samt inträde till
dansrestaurang.

Läs mera: www.folkhalsan.fi/boiabo

HÄRMÄ SPA

Bo hemma
på Folkhälsan

Kristillinen
terapiainstituutti
utbildar!

Sparesor till Pärnu

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
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Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600
www.harmaspa.fi

Resor till Baltikum hösten 2019

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

Kristillinen terapiainstituutti, tel. 0400245368
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22–29 sept (8 dgr)
16–20 okt (5 dgr)
9–16 nov (8 dgr)
9–20 nov (12 dgr)
17–20 nov (4 dgr)
1–7 dec (7 dgr)
5–8 dec (4 dgr)

Riga – jugendpärlan
- 16–20 okt (ons-sön)

Tallinn

- Shoppingresa 18–20 okt
- Mårtensmäss 8–10 nov
- Jultorg
5–7 dec
6–8 dec
5–8 dec

Ta hand om dig, vi tar hand om resan!

info & bokning
www.lindelltravel.fi

info@lindelltravel.fi
0443 13 14 15
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Studerande par önskar
hyra tvåa i Helsingfors.
Inga husdjur.
Maxhyra: 1200
Kontakt: 0409621695
Lina Sandvik

UTHYRES
Uthyres i Hagnäs behandlings-/arbetsrum i
anslutning till affärslägenhet. Mycket goda
förbindelser. Kontakta
Raoul 0400700942
Etta i Munkshöjden,
kokvrå,
förvaringsutrymmen,
tvättstuga i huset. Hyra
650€/mån, inkluderar
vatten. Tel: 040-1895812
Vacker tvåa med öppen
kokvrå, 56 m2, med
parkutsikt på Kaptensgatan
i södra Helsingfors. Rymligt
renoverat dusch/tvättrum.
Miele disk- och
tvättmaskin. Hyra 1 100€
+ el o. vatten. Tel.
0405540610
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga pensionärsbostäder (ettor) i
Nordsjö, ej serviceboende. 0505903780 tis-to
9-12.

LEDIGA TJÄNSTER
Jakobstads svenska församling söker en

KYRKOHERDE
Jakobstads svenska församling är en dynamisk församling med
en mångsidig verksamhetsmiljö och ett inspirerat medarbetarlag
bestående av både anställda och ideella medarbetare. Församlingen har cirka 9 000 medlemmar, 30 anställda och 450 ideella
medarbetare.
Jakobstads svenska församling är en gemenskap på en ort som
är präglad av ett stort socialt kapital, samverkan, öppna dörrar,
ekumeniskt samarbete, företagsamhet och mångkulturalism. Det
traditionella församlingsarbetet är breddat med bl.a. en omfattande kursverksamhet, daglig Eftis-verksamhet för ca 140 barn,
en mångkulturell träffpunkt för kvinnor och barn, omfattande
musik- och körverksamhet och olika projekt. I allt detta vill vi att
församlingens liv ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

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€.

Behörighetskrav: En teoretisk och praktisk förtrogenhet med barn- och ungdomsarbete och avlagt
av biskopsmötet godkänd examen som ungdomsarbetsledare.

Församlingsrådet i
Jakobstads svenska församling

Tillträde: 16 september 2019 eller enligt överenskommelse, tillsvidare.
Närmare upplysningar ger kyrkoherde Mari Puska
mobil 0457 529 3000 och gällande anställningsförhållandet personalsekreterare Inga-Britt Christenbrunn, tfn 018-536 123.
Ansökan med CV riktas till:

Präst

till Caroli kyrka, Borås
Ref.nr P-2019-159-2.1.1
Vi söker dig som vill arbeta med inriktning mot gudstjänst.
Du vill förvalta och utveckla gudstjänstlivet. Du värdesätter liturgi och är en god predikant. Du har också förmågan
att engagera ideella och att möta människor.
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Kyrkorådet i Mariehamns församling
Östra Esplanadgatan 6
AX-22100 Mariehamn,
och bör vara framme senast den 12 september
2019 kl. 15.00
Kyrkorådet i Mariehamns församling, Åland

Välkommen att bli vår

KAPLAN

Läs mer på svenskakyrkan.se/boras.

En kaplanstjänst har lediganslagits
i Sibbo svenska församling!
Mera information om tjänsten hittas på
församlingens hemsida:
www.sibbosvenskaforsamling.fi
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STIPENDIE

á 500 euro ur Elin Uddströms fond för förkovran
inom det egna studieområdet. Fritt formulerade ansökningar styrelsen tillhanda senast den 30.9.2019 under
adressen Helsingfors KFUK,
Arkadiagatan 33 A 13, 00100
Helsingfors.

Mariehamns församling
lediganslår en heltidstjänst som

Information om tjänsten ger tidigare kyrkoherden, biskop Bo-Göran Åstrand tfn 040 142 5216 eller e-post bo-goran.astrand@evl.fi
och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och församlingsrådsmedlemmen Rainer Karvonen tfn 040 511 0630.

www.svenskakyrkan.se/boras

STUDIESTIPENDIER

Mer information om tjänsten hittas
på församlingens hemsida:
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
eller på församlingens Facebook-sida.

UNGDOMSARBETSLEDARE

Sista ansökningsdag är den 4 oktober 2019.

Helsingfors KFUK
lediganslår fem

EN DIAKONITJÄNST

Nu behöver vi en kyrkoherde! Tjänsten är lediganslagen att
sökas hos domkapitlet i Borgå senast den 30.9.2019 kl. 15.00.
Valet förrättas som direkt val. Se närmare domkapitlets hemsida
(kungörelse 8/2019).

KÖPES
Mor med två barn i
skolåldern önskar köpa
eller hyra lägenhet i Tölö
eller Kampen. Tel.
0407347838 / Nina

Kyrkslätts svenska församling lediganslår

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ HYRESLÄGENHETER

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

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

En unik upplevelse, ett minne för livet
upplev Passionsspelet i Oberammergau
2020 med Församlingsförbundet

Oberammergau via Italien, Lichtenstein och Mainau 11–18.5.2020
Oberammergau via Österrike, Wien, Salzkammergut, Salzburg, Innsbruck
10–17.8.2020
Pris 1910/1995 €, inkluderar flyg, biljetter till spelet, logi, frukost, middagar,
bussresor, guide och reseledare, mm. Information och anmälningar: Kalle
Sällström, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist Travelpartner
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Homosexualitet

Massörsmottagning

Det jag ser ger hopp

Gällande Kurt Hellstrands
”Ödmjukhet efterlyses” och
Trygve Cederbergs svar på detta i KP nr 17.
Då jag läser de båda inläggen känner jag en glädje
över att jag tycker mig skönja en förändring till det bättre inom kyrkan. En förändring som ser oss människor
för vad vi är, respekterar oss
mera än tidigare och inte följer bibeltexter som diskriminerar eller skadar oss. Exempelvis, som Trygve Cederberg
skriver i sin text, uppmanar
man inom LFF inte längre någon att aga sitt barn. Ej heller är någon som skilt sig eller gift om sig numera berövad möjligheten att verka som
präst eller biskop.
Allt detta ger mig hopp och
jag vill tro att även sexuella
minoriteter snart kommer att
betraktas likvärdiga hetero-

★
✰

”Allt detta ger mig
hopp och jag vill
tro att även sexuella minoriteter snart
kommer att betraktas likvärdiga heterosexuella.”

SUNE
EKSTRAND

★
★✰
★✰
✰

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

sexuella, ha samma rättigheter, öppet få leva tillsammans
och få gifta sig i kyrkan om
man så vill.
Jag som homosexuell längtar också efter kärlek, sexuellt umgänge och tvåsamhet,
precis som många heterosexuella gör. Inte är vi egentligen
så olika om man börjar syna
våra behov och egenskaper,
sist och slutligen är vi alla
människor oavsett vilken sexuell läggning vi är födda med.

Kunde man tänka sig en mera inbjudande
idyll att tillbringa sin ålderdom i, knappast.
Mera information om Hedvig Sofiahemmet får du av
hemmets föreståndare Johanna Börman-Långström
eller disponent Björn Sundqvist (tel 0400 444 393)

www.kyrkpressen.fi

SIMON HÄGER

Alla hittar något att läsa i SFV:s biografiserie
över finlandssvenskar som inte får glömmas bort !

Victor
Westerholm

Aleko
Lilius

Eirik
Hornborg

Anna
Bondestam

Claës
Alma
Söderhjelm Cedercreutz

Algoth
Niska

Valdemar
Nyman

SOM DU ALDRIG SETT EPOSET FÖRUT

PREMIÄR 19.9.2019
Erik
Cainberg

Helena
Westermarck

Hilma
Granqvist

Johannes
Klockars

Martin
Wegelius

Läs mer om böckerna, beställ och betala på
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För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en
hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag
är hon tillbaka på redaktionen igen.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Det var
glada
miner bland
kollegerna
när Christa
(i mitten)
gjorde
sin första
arbetsdag
på nästan
två år.

Trodde du att du skulle återvända till Kyrkpressen?
– Först trodde jag det. Det var självklart att jag
kommer. Det hade inte gått upp för mig vad
hjärnblödningen och afasin egentligen handlade
om. Men när jag förstod det, då trodde jag inte.
– Inte heller min talterapeut – som var jättebra – trodde på det. Hon sa: ”Jag tror inte att
du kommer att klara av att jobba med språk
mer. Du kan kanske skriva en bok, tillsammans med någon annan.” Då tänkte jag: Jag
ska faktiskt skriva en bok alldeles själv! Och
då hade jag aldrig ens drömt om att skriva en
bok, och jag vet inte om det blir en heller.

va ganska bra. Det tar lång tid, eller längre än
förr. Min talterapeut ger mig lite för tråkiga uppgifter. Jag tycker det är bättre att göra någonting som betyder nånting, och som behövs.

Men du skriver. Du har till exempel skrivit en kolumn i den här tidningen (se sid 20).
Har du jobbat hårt för att komma så långt?
– Jo, men för mig är det inte det hårda jobbet
som har varit svårast. Jag bara måste skriva och
prata. Det är inte jobb, det är en nödvändighet.

Är det någonting du oroar dig för nu när
du börjar jobba igen?
– Jag är lite orolig för att jag ska ta för mycket jobb på mig, så att mina terapier lider. Jag
måste gå på fysioterapi och träna mycket, annars blir kroppen stel och sjuk. Så kanske är
jag orolig för att det ska bli för roligt att jobba.

Vad ska du göra på jobbet?
– Jag ska inte jobba mycket. Jag har fortfarande terapier som tar mycket tid. Tidigare jobbade jag som webbjournalist, så jag börjar med
det, för det är enkelt. Men jag kan faktiskt skri-
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Hur har du tagits emot?
– Först tänkte jag: De vill inte ha mig. De tar
mig bara för att vara snälla. Men jag hoppas att
det inte är så. Vår personalchef sa att jag kan
fundera på om jag behöver något hjälpmedel.
– För ett drygt år sedan kom jag kom in på
besök och tittade på mitt arbetsbord och alla
foton jag hade där och sa: ”Jag borde plocka
ner dem och ta hem dem.” Men en kollega på
förlagssidan sa: ”Inte ännu.” Det har jag tänkt
på många gånger.
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JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen
av presentkortet till någon av S-gruppens butiker. Jag returnerar beställningsoch utlottningsblanketten försedd med frimärke. Var snäll och stryk över den
färdigtryckta adressen på kupongen och skriv: Kuriren, PB 12, 65101 VASA.

Erbjudandet gäller till 30.11.2019

KP 5.9.

Ur församlingsannonseringen: ”Denna söndags tema: Jesus går på vattnet. Nästa söndags tema: Vi söker Jesus.”

”Jag bara måste skriva”

