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D
å Tim Sparv känner press på sig hål-
ler han sig alert.

– Så länge jag tränar fokuserat, 
äter bra och går och lägger mig i 
tid så är jag ganska lugn i kroppen. 
Mental balans är viktig och jag tror 

på att man ska försöka hålla fokus på det man kan 
påverka, som sina förberedelser inför matcherna, 
säger han.

I och med att det landslag han är kapten för lyck-
ats skriva finländsk fotbollshistoria och ta sig till ett 
mästerskap har förväntningarna på laget ökat. Fin-
ländarna följer med laget mera än tidigare. 

–  När jag vet det finns förväntningar på mig gör 
jag mitt bästa på träning och på matcher. Vi vet att 
vi inte bara spelar för oss själva utan för ett helt land. 
Vi har hela nationens blickar på oss.

Någon uttalad målsättning i EM har laget inte.  
– Jag håller med vad andra sagt i intervjuer att den 

första målsättningen är att ta sig vidare från grupp-
spelet. Det är ju väldigt tufft och ambitiöst från en 
nation som aldrig varit med tidigare, med tanke på  
att de andra lagen i gruppspelet är Belgien, Danmark 
och Ryssland. Men vi ska ha höga ambitioner. Fot-
boll har en otroligt förmåga att skapa resultat man 
inte trott på tidigare. Vi ska rida på framgångsvågen 
vi skapat och se hur långt vi kan ta oss.

Tim Sparvs väg till EM-slutspelet började hem-
ma i Oravais.  

– Jag kommer från en idrottsintresserad familj. 
Mamma var häcklöpare och pappa fotbollsspelare. 
Jag friidrottade mycket tills jag var 14–15 år. Men det 
var ändå fotbollen som var nummer ett. 

Pappan hade en stor roll, han samlade en grupp 
pojkar som han tränade, motiverade och skjutsade.

– Det var mångsidig träning, allt från innebandy 

på vintrarna till friidrott och fotboll på somrarna. 
Det gjorde att jag inte tröttnade på fotbollen.  

Han kände ändå inga yttre krav på sig.
– Men jag kände en inre press och en lust att he-

la tiden bli bättre. Jag hade en inre glöd att göra li-
te extra. Ganska tidigt var mitt mål att bli fotbolls-
proffs och jag förstod att det inte räcker med lagträ-
ning för att nå målet. Jag måste göra en massa jobb 
på egen hand också. Jag löpte längs terrängspåren i 
Oravais och byggde upp en starkare grundkondition.

Som 16-åring lämnade han föräldrar, vänner och 
livet i Österbotten och flyttade till Southampton i 
engelska Premier League.

– För min utveckling var det jätteviktig att få se 
hur tufft det egentligen är. På fotbollsträningarna i 
Finland var jag alltid en av de bästa. Men nu var jag  
inte det längre. Då gällde det att kämpa lite hårda-
re. Miljöombytet gjorde mig gott. 

Steget från ungdom till senior var tufft.
– Jag gjorde tyvärr många fel och hanterade mot-

gångar på ett skadligt sätt. Jag hade många problem 
med sjukdomar och skador och då kunde jag inte tän-
ka positivt. Men idag är jag är tacksam för de utma-
ningarna. Oavsett vilken karriär man gör ska man 
gå genom tuffa tider ibland.

Han lämnade Southampton efter tre och ett halvt  
år för att få spela seniorfotboll. 

– Konkurrensen där var hård och jag märkte själv 
att jag inte var tillräckligt bra. Jag fick chansen i 
Halmstad i Sverige.

Från Halmstad har vägen gått via Groningen i Hol-
land och Greuther Fürth i Tyskland till Midtjylland 
i Danmark.

– Först när jag kom till Danmark började jag vin-
na pokaler och mästerskap. 

Han trivs väldigt bra i Danmark. Både på fot-

Nationens 
blickar 
skrämmer
honom inte

Fotbollproffs i Danmark. Kapten i landslaget som tagit sig till 
EM-slutspel. Växte upp i Oravais. 

Ju närmare EM-slutspelet vi kommer desto mer ökar intresset och för-
väntningarna på laget. Men det är inget som skrämmer Tim Sparv. 
Snarare tvärtom. Han tycker det enbart är häftigt. 
TEXT: JOHAN SANDBERG

PROFILEN Tim Sparv

En ung längdhoppande Tim Sparv, bilden från 1996 
eller 1997. FOTO:PRIVAT 
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De senaste åren har du varit landslagskap-
ten. Det tyder på att du har ledaregenskaper?
– Jag tror det kommer redan från ungdomsåren i 
Oravais. Jag var en av dem som ville mest och ibland 
gick min vilja att vinna kanske för långt. Det har 
alltid varit viktigt för mig att ta ansvar och ha en 
överblick över vad som sker i laget. Det motiverar 
mitt eget spel också.

Medan han gick i skolan i Oravais drömde han 
om att som fotbollsproffs få komma tillbaka och 
bygga en konstgräsplan vid skolan.

– Det låter naivt när man ser tillbaka på det, men 
jag var så tacksam för allt jag fått i Oravais. För åt-
ta år sedan förverkligade jag drömmen och bygg-
de en plan tillsammans med mina sponsorer. Än 
idag får jag tack för det. Det är roligt att få hjälpa 
till, i synnerhet när jag själv befinner mig i en pri-
vilegierad ställning. 

Senaste år byggde han den andra konstgräspla-
nen vid Övningsskolan i Vasa. Och han har tan-
kar på fler planer.

Som ung var Tim Sparv ändå inte intresserad av 
skolan och studier. Då ville han satsa allt krut på 
en fotbollskarriär. Idag har inställningen föränd-
rats. Studierna har börjat locka allt mera. 

– Jag har märkt att jag behöver någon annan sti-
mulans än den jag får i fotbollsvärlden. Jag är för-
siktigt på gång med att förbereda mig för nästa kar-
riär.  Jag tycker om språk och det har jag fått lä-
ra mig i Holland, Tyskland och Danmark. Jag har 
gått alla gymnasiekurser men inte haft möjlighet 
att skriva studentexamen eftersom man måste va-
ra i Finland vid en specifik tidpunkt.

Att spelarkarriären kommer att ta slut en dag 
skrämmer honom inte.

– Just nu känns det spännande ett tänka på vad 
jag ska göra sedan. Fortfarande tycker jag att fot-
boll är det roligaste som finns. Jag kan se mig i en 
framtida roll där jag kan använda mig av den kun-
skap och erfarenhet jag har fått, till exempel genom 
att träna och arbeta med unga ambitiösa talanger.

Han säger att man måste ha en plan b förberedd 
för den dagen man slutar. 

– När man helt plötsligt inte längre står i strål-
kastarljuset riskerar man att hamna i ett svart hål. 
Det kan vara väldigt utmanande, det finns tyvärr 
alltför många exempel på spelare som fått alkohol- 
eller drogproblem efter avslutad karriär.

Men ännu tänker han inte lägga skorna på hyllan.
– Jag har tänkt fortsätta spela ännu ett par år.

Tror du det är en slump som styrt dig eller en 
högre makt?
– Något mitt emellan. Jag tror definitivt inte på 
slumpen. Men jag ber heller inte till högre makter. 
Men det jag sett av vilka olika typer av människor 
som finns i ett omklädningsrum är intressant. Väl-
digt många av dem, till exempel afrikanerna, ser 
religionen som en del av sin vardag och ber inför 
matcherna. Själv har jag alltid trott att man i mångt 
och mycket har det i sina egna händer. Inget kom-
mer gratis utan man måste sätta en oändligt mas-
sa timmar på att bli bra på något oavsett vad det är. 

Vem är rädd 
för prästen?
VI SKULLE köpa maskeradkostymer med bar-
nen och hittade ett tämligen digert sortiment 
hos en svensk teknikkedja. Särskilt avdelning-
en för skrämmande (läs bloddrypande) dräkter 
med kyrklig anknytning var väl tilltagen. Såväl 
präst och nunna som munk och biskop hade eg-
na, skräckinjagande kreationer – Dracula blek-
nade i jämförelse.

Prästerna måste nog vara den yrkesgrupp där 
”brandingen” gått allra mest fel. Galna sadister 
som biskopen i filmen Fanny och Alexander, löj-
liga clowner som vigselprästen i Fyra bröllop och 
en begravning, eller allmänt prilliga som i Lasse-
Majas detektivbyrå. Populärkulturen är full med 
riktigt elaka eller fullständigt vansinniga präs-
ter. Sett från tv-soffan kanske det inte är ett så all-
varligt problem, men skrattet fastnar i halsen när 
man hör om människor som är rädda inför vig-
selsamtalet – inte för att de ska gifta sig utan för 
att prästen, kyrkan och ceremonin i sig känns så 
främmande och skrämmande. Man är rädd för att 
göra fel, för att inte vara tillräckligt bra för kyr-
kan – och för att bli bedömd och dömd av prästen.

JAG KÄNNER sjukt många präster, varav en 
(1) väldigt skrämmande, många arbetsnarko-
maner, några riktigt roliga, enstaka sportfre-
aks, en handfull foodies, många föräldrar (trötta 
och förkylda), vissa väldigt musikaliska, andra 
tondöva … Sammantaget helt vanliga människor 
som du och jag, normalfarliga och normallöjli-
ga till vardag och fest.

Det häftiga med präster är ju deras jobb, eller 
hur de valt det. Eller att de egentligen inte valt ut-
an att man talar om ett ”kall”. På något sätt har 
de här människorna sett eller hört sig kallade av 
Gud att tjäna kyrkan och jobba (oftast mer än) 
heltid för att vi andra ska få höra evangeliet, det 
vill säga det goda budskapet. De är kallade att ta-
la och jobba för förlåtelse, nåd, kärlek, hopp, rätt-
visa, jämlikhet och mycket mer, så att du och jag 
ska få höra det, så att du och jag ska få del av det. 
De är kallade att hjälpa oss genom livet, bland 
annat genom att genomföra våra övergångsri-
ter i form av dop, konfirmation, bröllop och be-
gravning. De är kallade att själavårda, helt enkelt 
lyssna och prata med oss. De är kallade att tjäna.

Om du har glädjen att träffa på en präst, ta mod 
till dig och prata en stund. I bästa fall kan det bli 
ett samtal som ger dig insikter om såväl dig själv 
som livet. Eller så blir det trist och intetsägande, 
präster är ju tyvärr bara människor.

Nina Österholm jobbar med information i kyr-
kan i Helsingfors.

INKAST

»Om du har glädjen att 
träffa på en präst, ta mod 
till dig och prata en stund.«

NINA
ÖSTERHOLM

bollsplanen och utanför. 
– Klubbens framgångar har sporrat mig. Jag gil-

lar också den danska mentaliteten, man tränar or-
dentligt och utanför planen finns en fin humor och 
det är högt till tak.

Landslaget har blivit en del av Tim Sparvs iden-
titet. Han har representerat Finland på olika nivåer  
sedan han var 15 år.

– Det är en otroligt stor ära att få kallelse till lands-
laget, oavsett om den kommer från U-15 eller från 
A-landslaget.

»Fortfarande tycker jag att 
fotboll är det roligaste som 
finns.«

Att Tim Sparv bott fem och ett halvt år i Dan-
mark vittnar om att han trivs där. Här fotogra-
ferad vid Dollerup Bakker i Viborg. FOTO: PRIVAT
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"I värsta fall tystas det vi borde få 
höra ner"
– Varje försök att göra debattinlägg respektfulla och anstän-
diga välkomnas säkert av de flesta. Men problemen är många 
och det medium som försöker skaffar sig snabbt många ovän-
ner, säger Stig Kankkonen, som redigerat insändare i många 
olika tidningar, senast som chefredaktör för Kyrkpressen åren 2001–2010. 

– Det beror i hög grad på att det som anses värdigt, hänsynsfullt, kärleks-
fullt, anständigt och så vidare, i hög grad varierar från person till person. 
Och från sammanhang till sammanhang. Att forma regler för vad som kan 
förstås och accepteras är därför svårt. Med nödvändighet blir det så att be-
slut att inte publicera en text ses som orättvist av någon eller några.

När det gäller en debatt med religiösa argument eller betoningar blir det 
hela ytterst komplicerat, menar han. Det som av en del ses som sakliga ar-
gument ses av andra som sårande. Dessutom upplever vi helt olika saker 
som kränkande.

– En allmän risk när det gäller begränsningar av det aktuella slaget är att 
de åsikter som för stunden är de mest omfattade och/eller populära sätter 
gränserna för vad som kan sägas. Det kan i värsta fall leda till en debatt där 
det vi kanske borde får höra tystas ner och endast det som majoriteten an-
ser, det som ligger i tiden, ”duger”.     SOFIA TORVALDS

KOMMENTARER

I Österbottens Tidning har det pågått en debatt 
om sexuella minoriteter sedan senaste sommar. 
Debatten avslutades efter någon vecka men tog 
ny fart på hösten. När en homosexuell man öp-
pet berättade om hur debatten påverkat honom 
beslöt redaktionen avsluta debatten och samti-
digt skärpa sin linje för vilka inlägg man kan 
acceptera.

 – Vi har funderat en längre tid hur vi ska han-
tera de här frågorna. Till skillnad från debatten 
på nätet är vi en publicistisk produkt med redak-
törer och ansvarig utgivare. I en sådan får man 
inte automatiskt säga vad man vill. Vi får sätta 
vår egen gräns för vad som är rätt och rimligt 
för våra läsare, säger Ann-Sofi Berger, biträdan-
de chefredaktör och ansvarig utgivare för ÖT. 

Hon vill att läsarna ska känna sig trygga ut-
an att riskera osakliga påhopp om man hänger 
ut sig själv och berättar personliga saker. Hon 
känner oro över att debattklimatet tenderar att 
bli som på nätet.

– Där finns uppfattningen att jag i yttrande-
frihetens namn får säga vad jag vill. Där gri-
per sällan någon redaktör in och uppmanar till 
skärpning.

Enligt henne betyder ÖT:s beslut i praktiken 
inte så mycket nytt. Debattredaktörerna job-
bar dagligen med att läsa insändare och refu-
sera dem ifall de går över en gräns. Man redi-
gerar, förkortar och ber skribenten formulera 
om sig vid behov.

– Det vi nu gjort är att lite klargöra var vi står 

ÖT öppnar diskussion om debattklimatet

Ann-Sofi 
Berger har 
skärpt ÖT:s 
publicistiska 
linje.

Österbottens Tidning höjer ribban för vil-
ken typ av insändare tidningen publice-
rar. Insändare som ifrågasätter människor 
på grund av sexuell läggning och som kan 
uppfattas kränkande publiceras inte längre.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

"Det är svårt att delta om man 
inte väljer skyttegrav"
– Diskussionen om homosexualitet och kyrkan har ka-
pats av två ytterligheter, säger Matti Aspvik, kristen ta-
lare och bloggare.

– Båda grupperna försöker föra fram det bästa i situationen, och 
båda ser på de andras bästa som det mest destruktiva. Det bästa skulle vara 
om alla de som är högljudda i denna diskussion skulle inse hur ofruktbar och 
omöjligt en diskussion blir då den ena sidan varnar för risken med helvetet 
och den andra för psykisk skada och självmord. Där ryms inga nyanser.

Han menar att diskussionen i praktiken inte leder till att någon för-
samling blir bättre på att möta homosexuella. Dessutom bli de som inte 
bildat sig en åsikt i frågan. Han önskar att ÖT tog time-out från hela dis-
kussionen och inte tog in inlägg från någon part.

– Församlingarna borde i stället börja diskutera frågan utan agenda, ge 
rum för olika, nyanserade berättelser. Den diskussionen kunde ske i min-
dre rum, och där skulle alla ha rätten att ha sin egen berättelse.

Han anser att diskussionen lätt stänger utanför sådana som inte är kla-
ra med frågan.

– Nu har det blivit svårt att delta om man inte väljer ena skyttegraven.
SOFIA TORVALDS

FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG

FOTO: PRIVAT
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Exit Trump?
PÅ SIDORNA 8–9 i denna tidning dyker vi ner 
i den amerikanska presidentvalsrörelsen som är 
i startgroparna i Iowa i den amerikanska mel-
lanvästern. Valåret i USA inleds med att demo-
kraterna ska vaska fram en motkandidat till Do-
nald Trump till höstens presidentval. Vårt ned-
slag i demokraternas primärvalsrörelse bekräf-
tar den bild de flesta säkert redan har – USA är 
ett väldigt splittrat land. 

Ur ett europeisk och kristet perspektiv ter sig den 
amerikanska kristna högerns starka stöd för Trump 
som väldigt märkligt. Hur kan man med bibehållen 
kristen stolthet stöda någon vars moraliska kom-
pass kan tyckas peka så långt från det klassisk kris-
ten tro står för? I artikeln motiverar den evangeli-
kala Trump-väljaren Dave Lyons sitt stöd för den 
sittande presidenten med att Trump stöttar kristna 
värderingar. Dock med tillägget att han är tveksam 
till huruvida Trump tror på dem själv. Sedan retire-
rar Lyons ytterligare och konstaterar att man ibland 
får nöja sig med det bästa av två dåliga alternativ.

I SENASTE VAL STÖDDE hela 81 procent av 
USA:s vita evangelikala kristna Trump. Under si-
na tre år vid makten har han regelbundet friat till 
denna grupp väljare i ett antal nyckelfrågor gäl-
lande allt från abortmotstånd till den amerikanska 
ambassadens placering i Jerusalem. Dessa ”punkt-
insatser” gör märkligt nog att många evangelika-
la kristna har förvånansvärt stort överseende med 
Trumps avigsidor (exempelvis lögner och vulgä-
ra personpåhopp).

Men stödet på den på den kristna högerkanten är 
inte kompakt. I december tog ansedda Christiani-
ty Today avstånd från Trump då avgående chefre-
daktören Mark Galli i en ledare menade att Trump 
borde fällas i den nu pågående riksrättsrättegång-
en gällande hans agerande i Ukraina. I hela väl-
jarkåren är Trumps stöd vacklande. Enligt sajten 
Fivethirtyeight, som kontinuerligt sammanstäl-
ler resultat från många olika väljarundersökning-
ar, ligger Trumps understöd för tillfället på endast 
42 procent. Men även om understödet är lågt och 
Trumps år vid makten haft mer karaktär av såpope-
ra än storpolitik ska man vara försiktig med att räk-
na ut honom. Historien visar att amerikanska pre-
sidenter brukar bli omvalda. Ser man på Trumps 
understöd i enkäter nu är det inte lägre än Barack 
Obamas understöd vid motsvarande tidpunkt un-
der hans första mandatperiod.

Men framför allt: en lärdom från senaste val var 
att väljarundersökningar bör tas med en nypa, för 
att inte säga en skopa salt. Trots den turbulens 
som kantat Trumps första period som president 
är risken överhängande att vi får ytterligare fyra 
år av såpopera. 

Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrk-
pressen.

 

LEDARE

»Risken är att vi får ytterli-
gare fyra år av såpopera.«

NICKLAS
STORBJÖRK

ÖT öppnar diskussion om debattklimatet
i frågan om personliga angrepp. Vi intar ett li-
te strängare grepp och publicerar inte angrepp 
som kan uppfattas kränkande. Samtidigt satte 
vi punkt för den pågående debatten, vilket vi 
gör ibland när den inte går vidare.

Helt kategoriskt säger Berger ändå inte nej till 
framtida insändare som berör ämnet.

– Återupptar vi debatten om till exempel kyr-
kans syn på äktenskap eller homosexualitet så 
ska den handla om sakfrågan. Sedan kan det 
vara svårt att avgöra skillnaden mellan sakfrå-
gan och personliga angrepp. Vi får ta ställning 
från fall till fall.

Skriver man om homosexualitet och äkten-
skap så hamnar insändaren alltså inte auto-
matiskt i papperskorgen?

– Det finns ingen automatik. Visst får man 
diskutera. Men ingen får sätta sig till doms över 
någon annan.

Berör den skärpta linjen också andra frågor 
än debatten om homosexualitet och samkö-
nade äktenskap?

– Det är egentligen den debatten som berörs. 
Men det finns också andra personliga egenska-
per som vi inte heller godkänner att man går till 
attack mot, som medfödda funktionshinder el-
ler hudfärg. Vissa är ju så självklara för våra lä-
sare att vi väldigt sällan får in sådana insändare.

 
Men åsikterna finns ju kvar där ute. Ser du nå-
gon risk att åsikterna endast cementeras om 
man bara umgås inom gruppen där alla tyck-
er lika och man inte får nya infallsvinklar?

– Ifall man kan formulera sig städat och res-
pektfullt är det möjligt att man kan diskutera de 
här frågorna. Frågan när det går över en gräns 

Respektlöst tal föder mer respektlöst tal
– Frågor som rör religion uppfattas som samvetsfrågor – de blir som undan-
tag, liksom att man när det gäller dem inte behöver följa samma regler som 
annars, säger Katja Valaskivi, medieforskare och biträdande professor vid 
Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Hon beskriver det som en ond cirkel.
– Om jag ser det ur medieforskningen synvinkel är det ofta så att när res-

pektlöst tal släpps in i ett offentligt utrymme så kommer ännu mer av samma sort – och det 
börjar ge intrycket av att det är helt okej.

Att människor med hänvisning till Bibeln uttryckt sig i hårda ordalag om ämnet har bli-
vit praxis. Valaskivi konstaterar att det handlar om en stor värdekonflikt och en svår fråga 
för kyrkan. Men hon pekar samtidigt på att fult debattspråk de senaste åren blivit vanligt i 
många andra frågor.

– Sociala medier har förändrat våra kommunikationsvanor. 
Hon tycker därför det är sakligt att begränsa respektlöst tal. Utöver vad lagstiftningen sä-

ger att man kan publicera handlar det helt enkelt om god sed.
Att en tidning kan göra en sådan linjedragning – och samtidigt väcka diskussion om de-

battklimatet – ser hon som något positivt, även om den debatt som avbryts sannolikt fort-
sätter i andra forum.

– Jag tycker linjedragningen går i rätt riktning. Man ska förstås kunna diskutera ämnet. 
Men det går att diskutera värdefrågor respektfullt och utan att kränka människovärdet. 

EMELIE WIKBLAD

är ju den svåraste. Vi för ju ständiga diskussio-
ner om hur formuleringarna kan tolkas. Sist och 
slutligen är det ett publicistiskt beslut att välja 
vad vi anser är anständigt. Men om det finns 
en risk att man stänger in sig? Det är en avväg-
ning det också. 

Finns det någon risk att man inte längre får 
citera Bibeln i insändarna?

– Vi säger inte kategoriskt nej till det. 

Det är ju lättare att hitta bibelställen som 
förbjuder än som tillåter homosexualitet?

– Som sagt är det från fall till fall. Just i den 
här frågan blir det lite knepigt.

Ann-Sofi Berger säger att hon fått förvå-
nansvärt mycket positiv respons för beslutet.

–   Jag hade väntat mera respons från bå-
da sidorna och kanske inte heller så myck-
et uppmärksamhet. Jag tror att en stor del av 
folket tycker det är bra att vi visar tydligare 
var vi står. Endast en person som brukar de-
battera har per e-post kritiserat beslutet. Jag 
har sett trådar på Facebook där man använ-
der ord som åsiktskorridor och censur. Det 
var ganska väntat, man hör det alltid när in-
sändare refuseras.

Hon välkomnar en diskussion i frågan. 
– Det bästa som kan komma av det här är 

att det blir en diskussion om debattklimatet 
och vart det är på väg. Internt har vi fört den 
länge. Det är jätteintressant att höra vad an-
dra tänker och tycker.

När den här intervjun görs har hon ännu in-
te diskuterat ÖT:s beslut med kollegerna på de 
övriga tidningarna inom HSS Media.

– Vi har haft flera möten den här veckan. 
Vi har diskuterat allt möjligt men inte det här. 
Jag tror inte de har samma behov av att skär-
pa linjen för de har haft en annan typ av in-
sändare än vi. 

»Ingen får sätta sig till 
doms över någon annan.«

FOTO: JONNE RENVALL

FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG
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Emma Audas dedikerar sin doktorsavhand-
ling till kyrkan. Hon vill visa att det finns an-
dra sätt att närma sig äktenskapsfrågan teo-
logiskt än de vanligaste argumenten, som nu 
lett till låsta positioner i den utdragna diskus-
sionen om huruvida kyrkan ska viga samkö-
nade par eller inte.

– Ett problem med diskussionen idag är att 
de mest högljudda rösterna antingen kallar 
sig konservativa eller liberala. I båda grup-
perna finns det folk som säger att frågan är 
enkel. Min utgångspunkt är att frågan inte 
kan vara enkel, då skulle vi inte sitta här idag.

Vad hon vill säga är att bra äktenskapsteo-
logi inte kan vara konservativ 
eller liberal. Så fort vi identi-
fierar oss som konservativa el-
ler liberala kommer vi att säga 
saker för att stärka vår grupp-
tillhörighet.

– Men vår grupptillhörighet 
ska vara att vi är kristna. Om 
vi i stället tar ett kyrkocentre-
rat perspektiv, då ställer vi oss 
mitt i dopets vatten, och med 
de glasögonen på oss kan vi se 
helt nya saker och hitta helt 
nya svar.

Din lycka finns inte här
Men sin avhandling, Det heliga äktenska-
pet, vill hon bjuda in till samtal och utmana 
mycket av det vi tror oss veta om äktenskapet.

– Vad kyrkan har för äktenskapssyn är en 
helt annan fråga än vad kyrkan säger om ett 
visst sexuellt uttryck. Vi behöver ställa sto-
ra frågor om varför kyrkan välsignar äkten-
skap och tycker att äktenskap är en bra sak, 
varför äktenskapet är något som får oss att 
växa som kristna.

Hon har fått många aha-upplevelser på vä-
gen. Man brukar säga att män och kvinnor 
kompletterar varandra, och att detta är en tra-
ditionell kristen syn på människan. Men den 
tanken är i själva verket modern, och talet om 
att könen kompletterar varandra dyker upp 

Du ska inte 
avguda ditt 
äktenskap

Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt 
sätt, säger Emma Audas, som skrivit en doktorsavhandling om kyr-
kans äktenskapssyn.

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: MATILDA AUDAS BJÖRKHOLM

i äktenskapsteologin först under 1900-talet.
– Många tänker att det kyrkan idag säger 

om förbundet mellan en man och en kvinna 
skulle vara väldigt enkelt: så här har kyrkan 
alltid sagt, det här är kyrkans lära. Men de 
facto har äktenskapet alltid varit ett samspel 
mellan kyrkans lära och olika influenser från 
samhället och andra kyrkor.

Audas har koncentrerat sig på tre stora te-
man: kärlek, kön och familj. Hon har velat 
studera äktenskapet ur ett kyrkocentrerat 
perspektiv och fråga sig vilka konsekvenser 
det får att kyrkan i någon mening är kall-
ad att utmana sin omvärld. Vad är ett kristet 

äktenskap? Vad är det kyrkan sä-
ger om äktenskap som ingen an-
nan säger?

– Nu har den stora frågan blivit 
om kyrkan ska viga samkönade 
par eller inte. Men jag menar att 
kyrkan – till skillnad från andra 
– skulle kunna säga: Du ska inte 
avguda ditt äktenskap. Du ska in-
te tro att det är där din lycka ga-
ranteras, du ska inte tro att det är 
där din yttersta trygghet eller din 
primära identitet finns. Den finns 
i relation till Gud.

Ta första Korinthierbrevets tret-
tonde kapitel, Kärlekens lov, som ofta läses 
vid bröllop.

– Det är inget fel med det så länge man 
minns att det här är skrivet till en försam-
lingsgemenskap om hur kristna ska älska var-
andra. De här orden kan läsas vid bröllop om 
man placerar in äktenskapet i kyrkans ge-
menskap. Här i församlingen ska jag formas 
till att lära mig kärlek, och äktenskapet är ett 
sätt att formas till att bli bättre på att älska 
och att se mina egna brister.

Hon menar att kyrkan ofta faller i gropen 
av själv predika en alldeles för romantisk kär-
lekssyn.

– Där är tvåsamheten väldigt inåtvänd och 
självcentrerad, och där överför man egenska-
per från den kristna Guden till kärleken. Man 

Förföljelsen av kristna  
ökar fortsättningsvis
Mord, kidnappningar, mordbränder, arrestering-
ar, razzior och attacker mot både människor och 
byggnader. Förföljelsen av kristna på olika håll i 
världen har inte minskat, snarare tvärtom.

– Som helhet har förföljelsen ökat. För ett år 
sedan räknade man med att 245 miljoner krist-
na förföljdes i länderna på vår lista. I år är de 260 
miljoner, säger Miika Auvinen, verksamhetsleda-
re på Open Doors Finland.

Varje år sammanställer Open Doors en lista på 
de 50 länder där det är svårast att leva som kris-
ten. I årets lista som presenterades förra veck-
an är det samma värstingländer som förra året. I 
samtliga elva länder karaktäriseras förföljelsen 
som extrem. Förföljelsen är värst i Nordkorea, 
Afghanistan och Somalien.

Ett nytt land på listan är Burkina Faso på 28:e 
plats. Kina, Sri Lanka, Bangladesh, Kamerun, 
Marocko och Algeriet har också klättrar uppåt.
Hur man man hjälpa de förföljda kristna?

– För det första kan man be för dem. Man kan 
delta i kampanjer och utöva påtryckning på myn-
digheterna. Från Finland sändes 1 500 kort till stöd 
för Asia Bibi som också blev frisläppt från fängel-
set i Pakistan, en av de få positiva nyheterna ifjol.

JOHAN SANDBERG

NOTISER 

»Kyrkan 
kunde 
utmana 
den ro-
mantiska 
tanken.«

Kyrkpressen tentade 
riksdagskandidater
Från slutet av januari fram 
till riksdagsvalet i mars 1970  
ställde Kyrkpressen i var-
je nummer några svenska 
riksdagskandidater mot väg-
gen. Frågor till kandidater-
na handlade om det statliga 
u-landsbidraget, om försla-
get till förnyad sexuallag-
stiftning och om grundsko-
lans religionsundervisning.

1. FN har rekommende-
rat medlemsstaterna att ge 
1 procent av bruttonatio-
nalprodukten till u-lands-
hjälp. Skulle Ni i riksda-
gen arbeta för att höja vårt 
statliga u-landsbidrag … ?

2. I regeringens förslag 
till förnyad sexuallag-
stiftning föreslås åldern för tillåtet sexuellt um-
gänge sänkt från 17 till 15 år. Kommer Ni på den 
här punkten rösta i enlighet med förslaget?

3. Enligt det förslag till förordning för grund-
skolan som statskommissionen utarbetat … 
kommer religionsundervisningen i grundsko-
lan inte att handhas av utbildade religionslära-
re, utan av antingen timlärare eller lärare i all-
männa ämnen. Tycker Ni att frågan om religi-
onsundervisningen i grundskolan lösts på ett 
tillfredsställande sätt …?

EMELIE WIKBLAD

SERIE: KLIPP UR ARKIVET. 
I varje nummer under år 2020 kommer vi att 
ha med ett klipp ur det nummer av Kyrkpressen 
som utkom samma vecka för femtio år sedan.
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säger att kärleken självklart är evig och vill-
korslös och osjälvisk. Sånt som vi har sagt om 
Gud har vi börjat säga om våra parrelationer.

Men det är inte vår partner som ska an-
svara för vår lycka. Det är inte där vi ska ha 
vår trygghet.

– Det talar tidiga kyrkofäder mycket om. 
Deras kritik mot äktenskap och familjeliv 
handlar långt om ett varnande för illusionen 
om att man kan bli odödlig via sina barn el-
ler att man kan bli tryggad genom sin familj. 
Det här gör ju att de som inte har en biolo-
gisk familj står utan samma skyddsnät. Så 
kan det inte vara i kyrkan.

Hon skulle önska att kyrkan också våga-
de säga att äktenskap kan handla om gan-
ska konkreta saker.

– Kanske kyrkan vid vigselsamtalen skul-
le våga pusha lite och till exempel säga att vi 
tror på ett delat ekonomiskt ansvar. Kyrkan 
kunde utmana den romantiska tanken där 
bara känslor och parförhållande räknas, där 
det blir lite fult att tala om sådant som peng-
ar innan man ska gifta sig.

Kanske kyr-
kan skulle 
våga pusha 
lite i vigsel-
samtalen 
och till ex-
empel säga 
att vi tror 
på ett delat 
ekonomiskt 
ansvar, 
säger Emma 
Audas.

Längtans teologi
En annan fråga som hon tar upp är uppdel-
ningen mellan begärande och tjänande kär-
lek, och tanken att det på något vis ska gå 
att skilja åt sexualitet och kärlek också i ett 
äktenskap.

– Jag tror att många som har erfarenhet av 
att leva i en parrelation inte har 
så lätt att säga att det här hör till 
kärleken och det här hör till sex-
ualiteten. Uppdelningen väcker 
frågor, och där kommer motsä-
gelser fram. När är ett uttryck ett 
sexuellt uttryck? Kärleken mel-
lan makar blir ju inte sexuell först 
i stunden man har sex.

Det har varit en aha-upplevelse 
för henne själv att inse att det att 
man känner längtan till sin part-
ner inte är teologiskt irrelevant.

– Längtan och dragningen till 
en annan människa handlar dju-
past sett om vår längtan till Gud, lär de gam-
la kyrkofäderna. Vi kan känna en sund läng-
tan till andra människor så länge vi vet att vår 

djupaste längtan får sitt svar i Gud.
Hon har också reagerat på det självklara 

upphöjandet av kärnfamiljen. Familjen re-
lateras ganska sällan till en annan gemen-
skap, till kyrkans gemenskap.

– Familjen ska liksom leva för sig själv och 
kyrkan ger råd på avstånd. Målet är inte att vi 

ska sitta där, en massa lyckliga 
familjer sida vid sida i kyrkbän-
ken. Om vi tar evangeliets radi-
kalitet på allvar ska familjerna 
och församlingens gemenskap 
tjäna varandra. Det betyder att 
vem som hör ihop med vem blir 
mindre viktigt. I kyrkan är alla 
systrar och bröder.

Hon menar att det är viktigt 
att kyrkan aldrig bidrar till att 
någon som inte är en del av en 
kärnfamilj känner sig utanför. 
Det är en grundläggande trovär-
dighetsfråga.

– Om en frånskild, en änkling eller en en-
samstående inte känner sig hemma i en för-
samling är det ett stort problem.

»Vem 
som hör 
ihop med 
vem blir 
mindre 
viktigt.«
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DES MOINES, IOWA. Evangelikala kristna var 
avgörande för Donald Trumps valseger 2016. 
Inför presidentvalet i höst försöker Demokra-
terna vinna tillbaka kristna väljare som är 
missnöjda med presidenten. Vi besökte Iowa, 
där det amerikanska valåret inleds.

TEXT: JONAS CULLBERG  FOTO: MATTIAS LUNDBLAD

I
owa i den amerikanska mel-
lanvästern är en lantlig och 
glesbefolkad delstat, men just 
nu är hela USA:s blickar rik-
tade hit. Demokraternas pre-
sidentkandidater reser kors 

och tvärs bland grisfarmer och snö-
iga sojafält för att valtala i kyrkor och 
gymnastiksalar, tätt bevakad av lan-
dets samlade politiska journalistkår. 

Anledningen är att Iowa är först ut 
av USA:s delstater att hålla primär-
val, där Demokraterna ska rösta fram 
den kandidat som ställs mot Donald 
Trump i höstens presidentval. Resul-
tatet i primärvalet i Iowa den 3 febru-
ari får stor betydelse för hur resten av 
delstaterna röstar, och alla kandidater 

storsatsar på att nå ut till väljarna här. 
Den kandidat som vinner i Iowa får ett 
momentum som kan vara avgörande.

EN AV DE hett eftertraktade väljar-
na i Iowa är Janice Lyon, som just be-
sökt en gudstjänst i den evangelika-
la kyrkan Valley Church i delstatens 
huvudstad Des Moines. 

– Jag är väldigt konservativ och rös-
tar oftast på Republikanerna, men jag 
skulle kunna rösta på en demokrat om 
de bara kunde prata lite förnuftigt, sä-
ger Janice Lyon och huttrar i den fem-
tongradiga kylan utanför kyrkan.

En rekordhög andel – 81 procent – 
av USA:s vita evangelikala väljare rös-
tade på Donald Trump 2016. Trump 

JAKT PÅ KRISTNA 
VÄLJARE I IOWA
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väljare och har minimala opinions-
siffror i den stora gruppen vars rös-
ter är nödvändiga att för att kunna 
bli Demokraternas presidentkandi-
dat. Pete Buttigieg har anställt en sär-
skild medarbetare som fokuserar på 
att besöka svarta kyrkor för att spri-
da hans politik.   

Kan Pete Buttigieg nå ut till evang-
elikala väljare? Pastor Dan Kolander 
är tveksam. 

– Jag tror att det kan bli mycket 
svårt. Det kan vara så att deras poli-
tiska värderingar och nationalism vä-
ger tyngre än deras tro. 

ENLIGT EN FÄRSK mätning stöt-
tar nära åtta av tio självidentifiera-
de vita evangelikala protestanter Do-
nald Trump, men vissa är öppna för 
att rösta på en demokrat. Bland svar-
ta och latinamerikanska evangelikala 
är inställningen betydligt mer nega-
tiv till Trump. I gruppen evangelika-
la som helhet är 37 procent missnöj-
da med presidenten. 

– Jag har vänner som röstade på 
Trump som är äcklade av hans bete-
ende och som nu ser vilken bluff han 
är, säger Jenny Bosking.

– De håller ögonen öppna för alter-
nativ. 

söka använda religion för att rekrytera 
kristna till Republikanerna är jag in-
te rädd för att prata om ett annat sätt 
att svara på trons kall, och att insis-
tera på att Gud inte tillhör något poli-
tiskt parti, sa Pete Buttigieg i den sista 
tv-sända kandidatdebatten inför pri-
märvalet i Iowa. 

PETE BUTTIGIEG, tidigare borg-
mästare i staden South Bend i Indi-
ana i mellanvästern, är en okonven-
tionell kandidat på flera sätt. Han är 
bara 38 år gammal och den första se-
riösa presidentkandidaten som är öp-
pet homosexuell. Men han ligger bra 
till i mätningarna i Iowa. 

Buttigieg använder sin tro som ett 
sätt att nå ut till en bred skara, dels 
bland Demokraternas väljare, men 
också bland vad han under sina kam-
panjmöten brukar kalla ”framtida före 
detta republikaner” som är missnöjda 
med Trump. Ett återkommande tema 
i Buttigiegs politiska tal är att ena ett 
USA som är starkt splittrat mellan re-
publikaner och demokrater. Han har 
sagt att hans budskap om enande och 
försoning mellan olika politiska läger 
har sin grund i Bibeln. 

För Jenny Bosking, som vi träffar 
på ett fullsatt kampanjmöte i staden 

Cedar Rapids i östra Iowa, är det till-
talande ord. 

– Jag gillar hans autentiska kristen-
dom, och hur han använder den för 
att sprida kärlek i stället för hat, säger 
Jenny Bosking i en sal dekorerad med 
amerikanska flaggor och skyltar med 
texten ”Pete 2020”. Hon ger inte myck-
et för Trumps tro, trots att presiden-
ten identifierar sig som presbyterian. 

– Ingen är mindre kristen än Trump, 
säger Jenny Bosking.

– Jag bryr mig inte om vad människor 
har för religion, jag bryr mig om hur 
de beter sig. Säg inte bara att du är 
kristen, visa att du är kristen också. 
Var hederlig och snäll. Jag vet inte om 
någon av de andra kandidaterna är li-
ka tydlig med det som Pete Buttigieg, 
säger Jenny Bosking.

Den pensionerade pastorn Dan Ko-
lander, som sitter nära scenen och 
väntar på Pete Buttigieg, är inne på 
samma spår. 

– Pete pratar om hur viktig hans 
tro är och han gör det från ett rättvi-
se- och jämlikhetsperspektiv. Det är 
centrala teman i Bibeln, och jag upp-
skattar det. 

Det finns också taktiska skäl för 
Buttigieg att betona sin tro: han har 
svårt att nå ut till afroamerikanska 

har fört en betydligt närmare dialog 
med evangelikala ledare än vad tidiga-
re presidenter gjort, och har uppfyllt 
deras önskemål om att bland annat 
tillsätta abortkritiska domare i Hög-
sta domstolen och erkänna Jerusalem 
som Israels huvudstad. I utbyte har 
Trump fått många evangelikala ame-
rikaners lojalitet. 

Bland de evangelikala Trump-väl-
jarna finns Janice Lyons man Dave. 

– Trump stöttar kristna värdering-
ar, även om jag inte vet om han tror 
på dem själv. Men han stöttar dem åt-
minstone, säger Dave Lyon. 

– Ibland får man nöja sig med det 
bästa av två dåliga alternativ. 

ATT NÅ UT till kristna som är miss-
nöjda med Donald Trump är högin-
tressant för de demokrater som just 
nu kampanjar runt om i Iowa. I del-
staten identifierar sig nära åtta av tio 
invånare som kristna.

Det har gjort att flera av Demokra-
ternas kandidater har pratat om sin tro 
på kampanjmöten i Iowa, från meto-
disten Elizabeth Warren till katoli-
ken Joe Biden. Men ingen har gjort 
det mer än Pete Buttigieg, som till-
hör Episkopalkyrkan.  

– Om Donald Trump fortsätter för-

Primärvalet i Iowa, där 
delstaten ska utse sin 
presidentkandidat inför 
valet i höst sker i form 
av ett så kallat ”cau-
cus” (nomineringsmö-
te) den 3 februari. Iowa-
bor samlas då i skolor, 
kyrkor eller andra lokaler 
i sitt grannskap och dis-
kuterar gemensamt fram 
vem de vill se som sitt 
partis kandidat.
Under vintern och våren röstar USA:s alla 50 del-
stater fram sin kandidat. Efter Iowa följer New 
Hampshire den 11 februari, Nevada den 22 februa-
ri och South Carolina den 29:e. 
Oftast får den kandidat som kommer etta eller 
tvåa i Iowa-valet den slutgiltiga nomineringen som 
presidentkandidat. 

Iowas ”caucus”.

Janice och Dave Lyon röstar oftast på Republikanerna. Dan Kolander har uppskattat Pete Buttigiegs prat om 
hur viktig hans tro är. Enligt Jenny Bosking är ingen mindre kristen än Donald Trump.

Pete Buttigieg 
ligger bra till i  
mätningarna i Iowa.

Flera av Demokraternas kandidater har pratat om sin tro i 
Iowa. Elizabeth Warren är metodist.
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Sänd in din beställning till  Sven-Erik 
Syréns förlag,  Norrfjärdsvägen 44, 
66640 Maxmo tfn. 06-345 0190,   
050-301 6598,  sven-erik.s@hotmail.com

Namn:__________________________________
_______________________________________
Adress:______________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________

Postporto, 10 dagars betalningstid

Alla Tiders kortpaket med 
40 st. nya kort.
Grattis, barn,  djur, tänkvärda ord, 
bibelspråk. Även Alla Hjärtans kort 
Pris 22€ 

Sven-Erik Syréns Bokhandel i Maxmo 15 år dessa CD 20€ / st.

Var dag är en sällsam 
gåva

Kulspetspennor
st.

á 1,30€/st.      4 st. á 5€

CD 20€

Var jag går i skogar 
berg och dalar, Bortom 
gyllne sol Jag hörde 
änglasång, 
Tysta skyar,  23 sånger

Han har öppnat pärlepor-
ten, Kom in i Guds sol-
sken, Härlighetens mor-
gon, Barnatro, 
Dubbel CD 40 sånger

Nyhet!

Herre led mig dag för dag, 
Det enda som bär, Jag 
fann en frälsning, Till en 
stad jag är på vandring.  
12 sånger 

Han finns där, Jesu kärlek, 
Jesus har makt, Han ger 
mig kärlek, Han är min sång 
och min glädje, 32 sånger 

dubbla cd

Nyhet!

Som en härlig Gudoms-
källa, Amazing Grace / 
Oändlig Nåd, En bön i 
kyrkan, Stor är din tro-
fasthet, 11 sånger

Barnatro, Har du en vän 
du kan väcka mitt i nat-
ten, I Herrens händer, 
Därför har jag Jesus kär, 
18 sånger. 

CD 20€ CD 20€

Blott en dag, Grip du mig 
helige Ande, Det finns djup 
i Herrens godhet, Klippa du 
som brast för mig, 
14 sånger 

Nyhet!

Inbunden
384 sidor 

19,90€

Du är inte ensam. Det 
finns någon som alltid 
är med dig, som alltid 
finns nära och som all-
tid bryr sig. Gud är med 
dig varje dag och Han 
är på din sida.

Inbunden
380 sidor 

22,50€

På varje sida får du 
daglig inspiration från 
de ord, tankar och bi-
belverser som Jesus i 
kärlek lade ner i Sarah 
Youngs hjärta. Ord som 
uppmuntrar, tröstar.

134 sidor 25€

Boken innehåller ett 
oerhört efterlängtat 
budskap som berört 
mig djupt. KG Lars-
son tar oss tillbaka 
till de kraftkällor som 
lätt försvinner i vår 
moderna kristendom. 

Nyhet!

CD 20€ CD 20€ CD 20€ CD 20€

Nyhet!

26,50€

Nyhet!
Nyhet!

I över femtio år har 
Anette och Eric Anders 
varit ett av den kristna 
musikens allra mest 
kända och uppskat-
tade sångpar. Öppet 
och rakt på sak berät-
tar de fängslande om 
både glädjeämnen och 
framgångar, och om 
fascinerande männis-
kor de mött både i Sve-
rige och i USA, där de 
bott och verkat under 
många år.

Inbunden
320 sidor 208 sidor 22€

Gud håller sig till en fast-
ställd tidsplan. I den här 
boken ger Bertil Swärd, 
mångårig uppskattad 
bibellärare, en översikt 
över Guds  plan genom 
tiderna. Fokus läggs på 
händelserna innan och 
efter Jesu återkomst. 
Swärd utforskar nog-
grant de stora eskato-
logiska ämnen utifrån 
gammaltestamentliga 
profetior och inte minst 
Jesu egna ord.

25€ Inbunden
286 sidor 

Tommy Dahlman har 
de senaste åren varit 
flitigt uppvaktad av den 
svenska mediekåren. 
Människan bakom rub-
rikerna har dock få äg-
nat en enda minut åt, i 
en tid som varit milt ut-
tryckt omtumlande.Han 
blottlägger nu öppet och 
uppriktigt de bakomlig-
gandeorsakerna till de 
häpnadsväckande artik-
lar som figurerat.

Syréns bokhandel 
i Maxmo

på Norrfjärdsv. 44
36 års erbjudande 

- 35% rabatt på 
böcker för  barn och 

vuxna, CD, m.m. 
Måndag 3 februari 

kl. 13-17. Vi bjuder på 
kaffe och Runebergstårta.  

Bok Rea!

Barnatro och 
Pärleport 

117 sånger av våra 
mest älskade andliga 
sånger. Bl.a Blott en 
dag, Barnatro, Det 
urgamla kors, Gud i 
naturen 

Spiralpärm 
Pris 20€ -35%

Spiralpärm 
Pris 20€ -35%

Gyllene morgon, Hela 
vägen går han med mig,
Herre kär tag min hand, 
Närmare Gud till dig, 
Nu ser jag himlen, När 
jag mitt liv åt Jesus gav, 
Ledd av hans hand, Min 
bönevrå, Morgondagen,   

 229 s. 23€ - 35%

Om den vita duvan är 
en symbol på den helige 
Ande, och gråduvan är 
en symbol på en falsk 
ande, hur kan du veta 
vilken av dem som har 
landat i din församling? 
Det många menar vara 
Andens verkliga närvaro 
är tyvärr allt för ofta ing-
enting ... Läs boken!

 113 s. 16,50€ - 35%

En brevsamling om möten 
och upplevelser av ängla-
besök och Gudsingripanden

 106 s. 16,50€ - 35%

Ingen strålande start 
på livet. Barbro började 
hjälpa medmänniskor. 

 159 s. 22,90€ - 35%

Låt dig inspireras av 
dessa berättelser som 
visar att Gud verkar idag. 

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet! Lista på flera böcker finns. 
Kontakta Sven-Erik
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WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN MÅN-LÖR 12-14 & 15-18 
BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

L O K A L A  U P P L E V E L S E R  I  V Ä R L D S K L A S S

OM KVINNOR I ARBETARKLASSEN 
OCH LIVSLÅNG VÄNSKAP 

REGI: ULRIKA BENGTS
TEXTAD FÖRESTÄLLNING
TEKSTITETTY SUOMEKSI
SUBTITLED IN ENGLISH 

TEXTAD FÖRESTÄLLNING
TEKSTITETTY SUOMEKSI
SUBTITLED IN ENGLISH 

”Dramaturgin och regin håller hög klass.”
- Österbottens Tidning

“...en väl sammanhållen historia som berör”
- Vasabladet

LÖ 25.1 19
ON 29.1 19

FR 7.2 19
LÖ 8.2 14 &19

ON 12.2 19
LÖ 22.2 19
LÖ 29.2 19
LÖ 21.3 19

TO 2.4 13 &19
FR 24.4 19
LÖ 25.4 19

LÖ 9.5 19 

AV SUSANNA ALAKOSKI | ANNINA ENCKELL

14.2 kl 19
15.2 kl 14 & 19

20.2 kl 19
21.2 kl 10.45

6.3 kl 19
7.3 kl 19

27.3 kl 19
28.3 kl 19
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Ljus av ljus
PÅ KYNDELSMÄSSODAGEN står ljuset i fokus – det 
där stora ljuset som lyser för dig och mig från födseln 
till döden. Ljus är en fin bild för vårt liv och våra hand-
landen. De flesta av oss har en uppfattning om hur det 
fungerar det här med ljus, till och med synskadade kan 
känna skiftningar i ljus.

Eftersom vi människor inte är nattdjur – trots att vissa 
tonåringar tror det – så är vi ganska handlingsförlamade 
i mörkret. Vi fumlar i mörkret. I mörkret är vi ensamma, 
vi har liten chans att veta om det finns någon annan nå-
gonstans i det stora svarta.

Men på riktigt är det aldrig helt mörkt och ljuskällan 
är sällan så svag att den inte är till någon nytta – ni vet 
hur en ficklampa lyser de sista minuterna innan batteriet 
dör helt och ändå ser vi glödtråden. Som scout fick ja lä-
ra mig att vår pupill utvidgar sig i två timmar i mörkret – 
först jättefort men sedan går det långsammare. Om vi or-
kar följa ett svagt ljus så vet vi att vi så småningom kom-
mer att se bättre i mörkret – aldrig som katter, men ändå.

LJUS KAN OCKSÅ leda oss, tänk bara på hur en fyr 
fungerar. Vi ser vart vi är på väg, och vi ser också när vi 
inte är på väg mot vårt mål.

Jesus kom alltså hit för att vara vårt ljus – ditt och mitt. 
Han finns på rätt plats i rätt tid i ditt liv för att du ska hit-
ta rätt. Vi är inte ensamma i mörkret. Jesus finns med på 
alla våra vägar och kan ge sig till känna på väldigt olika 
sätt. Han är sällan den där 2000 watts bygglampan, men 
nog det där svaga ljuset från din telefonskärm som du an-
vänder för att orientera dig i det mörka rummet.

Släpp in det ljuset i ditt liv, det skingrar mörkret.

Fred Wilén är 51-årig trebarnspappa och präst. 
Idag märkte han att dagarna har blivit längre, jul-
belysningen på balkongen tänds när det ännu är 
ljust på eftermiddagen. Hans tips: I mörkret syns 
det minsta ljuset ganska tydligt, låt alla ljus som du 
plockat fram till jul brinna ut.

Psalmförslag

53, 843, 867, 222 
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

Psalmförslag

266: 1-3, 905, 941, 945     
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 33:18–23

ANDRA LÄSNINGEN
1 Tim. 6:13–16

EVANGELIUM
Luk. 2:22–33

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
5 Mos. 7:6–8

ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 3:7–14

EVANGELIUM
Matt. 19:27–30

”Herre, nu låter du 
din tjänare gå hem,
i frid, som du har lo-
vat. Ty mina ögon 
har skådat fräls-
ningen som du har 
berett åt alla folk.”

Läs mera i 
Luk. 2:22–33.

”Många som är sist 
skall bli först, och 
många som är först 
skall bli sist.”

Läs mera i
Matt. 19:27–30.

BETRAKTAT SÖNDAG 2.2.2020, Kyndelsmässodagen

SÖNDAG 9.2.2020, Tredje söndagen före fastetiden 

har fått sitt namn från en medeltida sed: man välsignade alla de ljus som skulle 
användas i kyrkan under det kommande året.

I bibelberättelsen bär Jesus föräldrar fram sitt barn i templet och möter där den 
gamle Symeon som länge väntat på att få se Messias, Israels frälsare. Temat är Kris-
tus, utstrålningen av Guds härlighet.

Den här söndagen

Nästa söndag
kallas även vid det gamla latinska namnet Septuagesima, som syftar på att det är 
sjuttio dagar kvar till påsken. Vid den här tidpunkten började prästerskapets fasta och 
församlingens blick riktas mot påsken. Söndagens tema är Den oförtjänta nåden.

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.

»Han är sällan den där 2000 
watts bygglampan, men nog 
det där svaga ljuset från din 
telefonsskärm som du använ-
der för att orientera dig i det 
mörka rummet.«

FRED WILÉN

Lys upp för mig din väg, lys 
in i mitt hjärta och gör det 

varmt och ljust.
Bönen är skriven av Fred Wilén.

Följ Kyrkpressens bönetwitter
 på sökordet #bönetwitter
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DOMPROSTERIET
BORGÅ
SÖ 2.2 KL. 12.15: Högmässa i Borgå 
domkyrka. Kantor Mikael Helenelund 
avskedsmässa inför pensioneringen. 
Medverkande är Eisentraut-Söderström, 
Lindgård, Apostolidou, Söderström, Tiitu, 
Gaudeamuskören, Gunvor Flykts guds-
tjänstgrupp. Kollekten går till insamlingen 
Gemensamt Ansvar som inleds i hög-
mässan. Färdtjänst. Efter mässan firar vi 
Mikael i Svenska församlingshemmet, 
Runebergsg. 24. Välkommen!
KL. 18: Konsert i Domkyrkan The Sound 
of Movie Music
MÅ 3.2 Kl. 8.30: Stolfysio, Gröt och prat 
Vårberga församlingscentrum, Sampov. 
1.
KL. 13: Sjömansmissionskretsen samlas 
i Café Ankaret, Runebergsg. 24, Göta 
Ekberg
KL. 14.15: Andakt i Mikaelskapellet, 
Fagersta, Lindholm-Nenonen, Kerstin 
Busk-Åberg
KL. 9: Familjecafé i Domprostgården, 

måndagar kl. 9.00-11.30, Finnbyv. 6.  
Barn är välkomna, tillsammans med nå-
gon vuxen, för att träffa andra, leka och 
fira en kort andakt med rörelsesånger. 
Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 
2 € / familj.
TI 4.2 KL. 9.30-11.30: Familjecafé på 
Sjötorp, Kråkö, tisdagar, Sjötorpsv. 2. Se 
ovan.
KL. 12: Andakt med lunch i Finska för-
samlingshemmet, Lundag. 5
KL. 13.30: Männens samtal i musikrum-
met, Runebergsg. 24, Lindgård
ON 5.2 & To 6.2 kl. 10-13.30: Café Anka-
ret är öppet i Svenska församlingshem-
met, Runebergsg. 24
KL. 13: Mässa i taizéstil, Wilman, Söder-
ström
KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café 
Ankaret, Runebergsg. 24, Smeds
To 6.2 KL. 18: Bibeljakten i Café Ankaret, 
inledare Erik Vikström, värdpar Marina 
Henning och Johnny Holmberg
Kl. 18: Fredscafé, Vill du träffa människor 
från hela världen? Vill du äta god mat 
från världens olika hörn? Kom till Freds-
cafeet, som hålls i Finska församlings-

hemmet, Lundag. 5
Sö 9.2 kl. 10: Gudstjänst i S:t Olofs ka-
pell, Smeds, Tollander
Kl. 12: Högmässa i Domkyrkan, Eisen-
traut-Söderström, Wilman, Söderström, 
Anna Hennings gudstjänstgrupp
Kl. 16: Sunday afternoon i Svenska för-
samlingshemmet, Runebergsg. 24, leds 
av Hanna Eisentraut-Söderström. Vi 
sjunger lovsånger på olika språk tillsam-
mans med Eki Söderström och band. Vi 

samtalar och ber tillsammans. Vi dricker 
kaffe/äter mat tillsammans. Vi umgås på 
svenska, finska och engelska. Tillfället 
tolkas till arabiska
Må 10.2 Kl. 8.30: Stolfysio, Gröt och prat 
Vårberga församlingscentrum, Sampov. 
1.
kl. 9: Familjecafé i Domprostgården, 
måndagar kl. 9.00-11.30, Finnbyv. 6
Ti 11.2 kl. 9.30-11.30: Familjecafé på Sjö-
torp, Kråkö, tisdagar, Sjötorpsv. 2.

PROGRAMMET
under tiden 31.1–13.2

Skicka era kyrkliga annonser till: annons@kyrkpressen.fi Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

I DIN FÖRSAMLINGPÅ 
GÅNG

BORGÅ
Söndag på olika språk
Söndag 9.2 klockan 16: Sunday afternoon 
i Svenska församlingshemmet, Rune-
bergsg. 24, leds av Hanna Eisentraut-Sö-
derström. Vi sjunger lovsånger på olika 
språk tillsammans med Eki Söderström 
och band. Vi samtalar och ber tillsam-
mans. Vi dricker kaffe/äter mat tillsam-
mans. Vi umgås på svenska, finska och 
engelska. Träffen tolkas till arabiska.

Gemensamt ansvar börjar
Gemensamt Ansvar 2020 lyfter fram föräldraskapets utmaningar 
samt barns behov av en trygg vuxen som man kan prata om vad 
som helst med. Startdatum för insamlingen för år 2020 är den 
2 februari och det uppmärksammas i församlingarna runt om i 
stiftet med bland annat luncher och kollekter. Kolla in din egen 
församlings annonsering för mer info!
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Kl. 12: Andakt med lunch i Finska för-
samlingshemmet, Lundag. 5
On 12.2 KL. 13: Mariakretsen samlas i mu-
sikrummet, Runebergsg. 24, Inge Blom
On 12.2 och to 13.2 kl. 10-13.30:  Café 
Ankaret är öppet i Svenska försam-
lingshemmet, Runebergsg. 24
To 13.2 KL. 13: Missionskretsen sam-
las i församlingshemmets  musikrum, 
Runebergsg. 24,  Kerstin Vikström
KL. 17.30: Familjeluckan i Domprost-
gården, Finnbyv. 6. Vi pysslar, sjunger, 
firar andakt och bjuder på te med 
tilltugg.
13.2 KL. 18.30: KOM SOM DU ÄR 
SYSTER! Kom som du är Syster! är en 
grupp för kvinnor som samlas ungefär 
en gång i månaden. Under våren lyss-
nar vi tillsammans på bl.a Filosofiska 
Rummet och Teologiska Rummet från 
Sveriges Radio. Efter det blir det sam-
tal utgående från vad vi hört.
Kl. 19: Kvällsmässa i Lilla kyrkan, 
Smeds, Evening Mess

SIBBO
Mer information: på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sibbo-
svenskaforsamling.fi
Fr 31.1 kl. 19: Vokalensemblen Dua-
cappella, konsert i Söderkulla kyrka. 
Musikmeditationer inför Kyndelsmäss. 
Fritt inträde, program 10 €.
Sö 2.2 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyrka. 
Startsöndag för konfirmandernas juni 
2-läger. Camilla Ekholm, Katja Korpi, 
Lauri Palin. Efter mässan kyrkkaffe 
och start för insamlingen Gemensamt 
ansvar i Kyrkoby församlingshem. För-
säljning av GA-produkter.
On 5.2 kl. 10: Frukost i Söderkulla 
kyrka, inleds med andakt på svenska. 
Kl. 10–11 diakonijour i samtalsrummet, 
för korta samtal och tidsbokning. Sara 
George.
To 6.2 kl. 17: Familjen i Söderkulla 
kyrka. Soppa, lek, pyssel, samvaro 
och andakt för hela familjen. Isabella 
Munck.
To 6.2 kl. 18: Föräldrasamling inför 
sportlovslägret på Nilsasgården.
Sö 9.2 kl. 12: Högmässa i Sibbo kyr-
ka. Startsöndag för konfirmanderna 
augustiläger. Helena Rönnberg, Patrik 
Frisk, Palin.
Sö 9.2 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla 
kyrka. Korpi, Frisk, Munck, Milja Wes-
terlund, Sinikka Stöckel.
Må 10.2 kl. 14: Diakonisyföreningen i 
Prästgården. George.
Må 10.2 kl. 18: Aulacafé med Virkborg i 
Söderkulla kyrka.

On 12.2 kl. 10: Frukost i Söderkulla 
kyrka, inleds med andakt på finska. Kl. 
10–11 diakonijour i samtalsrummet, för 
korta samtal och tidsbokning. Wes-
terlund.
On 12.2 kl. 12: Sjueuroslunch för dag-
lediga i Kyrkoby församlingshem. Sara 
George, andakt.
On 12.2 kl. 18: Pilgrim på väg i Söder-
kulla kyrka. Sammanfattning och pla-
nering av vårens program. Westerlund, 
Mikael Grönroos.
To 13.2 kl. 14: Veckomässa i service-
huset Linda. Katja Korpi.
To 13.2 kl. 18.30: Kvinnor mitt i livet. 
En diskussionsgrupp för kvinnor. 
Prästgården. Korpi.

HELSINGFORS  
PROSTERI

JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johan-
nes
GUDSTJÄNSTER   
Högmässa: söndag 9.2 kl. 10 i S:t Jacobs 
kyrka. S:t Jacobskören medverkar. Ingen 
högmässa i S:t Jacob 2.2. 
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan. 2.2, Kyndelsmässodagen: 
Sammanlyst högmässa i Johanneskyr-
kan med söndagsskola i kryptan. För-
samlingens barnkörer och församling-
ens ungdomar medverkar. Välsignelse 
av nyanställda. Gemensamt Ansvar-jip-
po i samband med kyrkkaffet, laxsoppa 
och kaffe för 5€. 
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan. 
För mer information om gudstjänsterna, 
besök www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes och klicka dig in på veckopro-
grammet.   
BARNFAMILJER 
Musiklek: för barn i åldrarna 0–5 år. 
Musikleken ordnas flera gånger i veck-
an, i Hörnan, i S:t Jacob och Bokvillan. 
Mer info om de olika grupperna finns på 
vår hemsida.   
Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hörnan. 
Sångstund för de äldre barnen (8–12 
mån) kl. 10 och för de yngre barnen (2–
8 mån) kl. 11. En ny babyrytmik-grupp 
kör i gång nu på våren, fredagar kl. 11 i 
Hörnan. Lek, servering och gemenskap.  
Kantele: måndagar kl. 17–17.45 i Hörnan 
för 5–7-åringar. Frågor och anmälan 
riktas till Laura Rahnasto (040 519 
0291).  
Vid frågor om barnverksamheten kon-

takta Helena Hollmérus, helena.holl-
merus@evl.fi eller 050 401 0390.   
GEMENSKAP
Diakoniträff: torsdagar kl. 14–15.30 i S:t 
Jacob. Salenius. 6.2: “Lyrik i vintertid” 
med Kerstin & Erik Vikström och Benita 
Ahlnäs. 
Måndagsträff med lunch: måndagar kl. 
12.15–13.30 i Högbergssalen. Lunchen 
kostar 3€, pengarna går till diakonin. 
Den som vill får gärna delta i middags-
bönen i Johanneskyrkan kl. 12.   
Träffpunkt: onsdag 12.2 kl. 14. Ob-
servera dag och tid! Vi besöker Tyska 
seniorhemmet i Munksnäs, Notstigen 
4. Gemensam transport samling vid Jo-
hanneskyrkan klockan 13.15. Salenius. 
Drop in-café: tisdag 4.2 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. Servering utan 
avgift. Den som vill inleder med mid-
dagsbön i kyrkan kl. 12.
BÖN OCH MEDITATION  
Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan.
MUSIK 
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan.
UNGDOMAR 
Öppet hus: måndagar kl. 15–20.

MATTEUS
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/matt-
eus
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: i Matteuskyrkan varje 
söndag kl. 10 med kyrkkaffe efteråt i 
församlingssalen. För mer info besök 
www.helsingforsforsamlingar.fi/matt-
eus. Varmt välkommen!
Mässa med stora och små: i Matt-
euskyrkan söndagen den 2.2 kl. 10. 
Barnvänlig, lite kortare mässa med 
mycket sång och musik. Ersätter den 
vanliga söndagshögmässan.
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje 
onsdag kl. 18. Ungdomsmässan är en 
halvtimmes mässa med bönevandring, 
nattvard, dialogpredikan och musik. 
Den genomförs med och av församling-
ens ungdomar. Välkommen oberoende 
av ålder!
BARN OCH FAMILJER
Musikleken: Klapp & Klang kl. 10 (för 
1-4 -åringar) och Gung & Sjung kl. 11 (för 
0-1 -åringar) varje tisdag i Matteuskyr-
kan. Där får man sjunga, dansa och leka 
med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv 
timme och efteråt finns det möjlighet 
att umgås över en kopp kaffe (eller 
köpa lunch i vår lunchrestaurang). Väl-
kommen!
Vinterpyssel för hela familjen: lördagen 
den 8.2 kl. 10-13 i Matteuskyrkan. Även 
musiklek för barn i åldern 1-4 år kl. 
10-10.30. Välkommen - ingen anmälan 
krävs!

Popkören: börjar igen och nu har du 
din chans att komma med. I popkören 
sjunger vi de bästa poplåtarna tillsam-
mans och uppträder på Matteus för-
samlings konserter under våren. Kören 
övar varje onsdag kl. 15 i Matteuskyr-
kan. Ledare är Emma Gustafsson och 
du kan anmäla dig till emma.gustafs-
son@evl.fi.
Barnkören: övar i skolorna på Matteus 
församlings område. För mera infor-
mation kontakta Emma Gustafsson 
050 4917360 / emma.gustafsson@evl.
fi eller se Matteus hemsida.
Klubbar: ordnas i skolorna på Matteus 
församlings område. Mera info om dem 
får du via Matteus hemsida.
Dagklubb: (3-6 år) måndag, tisdag, 
fredag kl. 9.30-12.30 i Nordsjö (Sjö-
kortsgränden 6)  Ledare: Marianne 
Bergström, kontakt och anmälning 
040-5949719. 
Familjeklubb: torsdag kl. 9.30-12. 
Klubben samalas i Nordsjö (Sjökorts-
gränden 6). Ingen anmälan krävs!
UNGA
Öppet hus: varje onsdag kl. 15 i Matt-
euskyrkan. Kom och prata, läsa läxor, 
chilla eller spela tillsammans med våra 
ungdomsledare!
VUXNA
Stickklubben: börjar igen torsdagen 
30.1 kl. 11 och samlas udda veckor i 
Matteuskyrkans Olavussal. Välkommen 
med!
Folkhälsans sällskapsträffar: samlas 
jämna veckor i Matteuskyrkans Ol-
avussal. Nästa träff är 6.2 kl. 11-12.30.
Efter halv sex: startar i Matteuskyr-
kan torsdagen den 30.1 kl. 17.30. Efter 
halv sex är en kväll för dig i vuxenålder 
som vill diskutera aktuella livsteman, 
allt från familjerelationer till aktuella 
samhälleliga fenomen. Vi bjuder på lite 
dryck och mat. Välkommen med för 
första gången!
Matteus SALT: lördagen den 8.2 kl. 10 
i Matteuskyrkans Olavussal. Brunch 
och diskussion med intressanta gäster. 
Årets första SALT gästas av Gunilla Ris-
ka som talar om ämnet Bibeln - Guds 
ord. Varmt välkommen med!
MUSIK
Kyrkokören: övar på tisdagskvällar kl 
18.30-21. Mera info hittar du på Matt-
eus hemsidor.
Kören VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-
16.30. Mera info hittar du på Matteus 
hemsidor. 
Projektkören VOICE: fokuserar på 
popmusik och kommer att öva varan-
nan vecka fram till avslutningskonser-
terna med välgörenhetstema i slutet av 
april. Unga, unga vuxna och äldre med 
olika bakgrund inom musik är alla väl-
komna med! Mera info och tider hittar 
du på www.helsingforsforsamlingar.fi. 

MATTEUS
Efter halv sex
Efter halv sex är en kväll 
för dig i vuxenålder som vill 
diskutera aktuella livste-
man, allt från familjerela-
tioner till aktuella samhäl-
leliga fenomen.
Startar i Matteuskyrkan 
torsdagen den 30.1 kl. 
17.30. Vi bjuder på lite 
dryck och mat. Välkommen 
med för första gången!

PETRUS
”På vandring 
genom Israel”
Traditionell kvinnobrunch: 8.2 
kl. 10.30 i Petruskyrkan. Varmt 
välkommen på en god brunch 
med gemenskap, musik och 
inbjuden talare. Elisabeth 
Stubb berättar om sin tid i Is-
rael. Anmälan till kansliet eller 
Britta Lassus, britta.lassus@
gmail.com/ 0503271948.
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Mera information om körerna får du 
även av kantor Niels Burgmann via niels.
burgmann@evl.fi eller 050-566 9418.

PETRUS
Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15 
OBS! Ny post- och besöksadress
www.petrusforsamling.net
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Munksnäs kyrka: Sönda-
gar kl. 10. 2.2, Thylin. 9.2, Metsäranta. 
Söndagsskola varje söndag. Kyrkkaffe.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: 
Söndagar kl. 12. 2.2, Thylin. 9.2, Thylin. 
Kyrkkaffe.
Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 i 
Petruskyrkan. 2.2 ordnas Puls-guds-
tjänsten i samband med Disciple-kon-
ferensen med temat Face to Face 
– ansikte mot ansikte med Gud. Talare 
är Lee Saville som jobbar med utslag-
na i Rumänien. En gudstjänst i nyare 
stil för alla åldrar. Barnkyrka och Cool-
Kids för barn.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på Facebook 
och hör mer om barnverksamheten.
Knattekyrka i Petruskyrkan: Söndag 
9.2 kl. 10. Knattekyrka är en fest för 
alla familjer och en möjlighet att träffa 
andra barnfamiljer, sjunga sånger och 
höra spännande bibelberättelser. Ef-
teråt äter vi tillsammans. Välkommen 
med hela familjen och bjud även med 
vänner.
Petrus barnkör: Sjung och ha roligt ef-
ter skolan! Onsdagar kl. 15. Kom med! 
Petruskyrkan.
Musiklek: För dig med barn 0-5 år. Vi 
sjunger och leker tillsammans. Mel-
lanmål efteråt. Malms kyrka, ti kl. 10. 
Hagasalen, to kl. 10. Mer info av anne.
koivula@evl.fi och på hemsidan.
Babyklubben: Varannan må kl. 14-
15.30. Nästa gång 10.2, 24.2. Babyryt-
mik, gemenskap och diskussion kring 
aktuella teman. För dig med barn 
under 1 år. Vi samlas i Petruskyrkans 
barnrum.
BÖN OCH BIBEL
Morgonandakt: Tisdagar kl. 9: Tanke 
för dagen, bön, lovsång i Petruskyr-
kan. Medverkande är lärjungaskolan 
Transform.
Förbön och Tack: Ti 4.2 kl. 19: Tvåsprå-
kig förbönsgudstjänst i Munkshöjdens 
kyrka. Pekka Reinikainen, Bengt Las-
sus. Barnpassning ordnas. Förböns-
telefonen öppen må kl. 14.30-16.30, 
Förbön och Tack kvällar ti kl. 18-19, 
09-23407171.
Bibeleftermiddag: Onsdag 5.2 kl. 13. 
Bibelundervisning, kaffe, sång och 
bön. Stig-Olof Fernström. Hagasalen, 
Vespervägen 12.

GEMENSKAP
Traditionell kvinnobrunch: 8.2 kl. 10.30 
i Petruskyrkan. Varmt välkommen på 
en god brunch med gemenskap, musik 
och inbjuden talare. Elisabeth Stubb 
berättar om sin tid i Israel under temat 
”På vandring genom Israel”. Anmälan 
till kansliet eller Britta Lassus, britta.
lassus@gmail.com/0503271948.
Dagscafé: 11.2 kl. 13. Andakt, kaffe och 
litet program. Mer info: diakonissan 
Bodil Sandell 0503803925.
Gudstjänstgruppen i Munksnäs: 30.1 
kl. 18. Gruppen samlas 1 gång/månad 
och är till för dig som upplever att du 
på något sätt vill vara med och jobba 
för gudstjänsterna och gemenskapen 
i Munksnäs. Mer info av Ronny Thylin, 
tel 050-380 3548.
Samtalsgrupp för män: 10.2 kl. 19. Vi 
diskuterar aktuella teman med an-
knytning till den kristna tron, dricker 
kaffe och ber tillsammans. Välkom-
men! Café Torpet, Köpingsvägen 48.
MUSIK OCH KÖRER
Välkommen med i Petrus körer! Mång-
sidigt utbud av olika körer.
Petrus Vokalensemble: Onsdagar kl. 
19 i Petruskyrkan. För dig som sjung-
it tidigare. Vi sjunger i stämmor och 
uppträder ibland.
Lovsångsgruppen: 4.2 kl. 18. Lov-
sångsgruppen medverkar på Förbön 
och Tack-kvällarna kl. 19 samma kväll. 
Munkshöjdens kyrkas församlingssal.
KURSER OCH EVENEMANG
Disciple 20 – konferens: Disciple 
20 har temat Face to Face, ansikte 
mot ansikte med Gud. Kom med och 
möta Gud tillsammans 31.1-2.2 i Pet-
ruskyrkan. Talare är Lee Saville från 
Networks Romania samt evangelist 
Olle Rosenqvist. Öppet kvällsmöte 
lördag 1.2 till priset av 20€.
Alphakurs: Alla funderar på livets stora 
frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska 
livet och tron under 10 kvällar med 
middag, videoföreläsning och samtal. 
Kursen är för helt vanliga människor, 
oberoende tidigare kunskap eller bak-
grund. Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, 
start 26.2. Anmälan till kansliet eller 
dyk upp på första träffen. Info: Tuomas 
Metsäranta.
Vägen Vidare sorgekurs: Att bearbeta 
sorg kan vara tungt och ensamt. Vä-
gen vidare är för dig som mist någon 
nyligen eller för länge sedan. 6 kväl-
lar med kvällsmål, videoföreläsning 
och samtal i hemtrevlig miljö på Café 
Torpet. Varannan onsdag kl. 18, start 
12.2. Anmälan till kansliet. Info: Ronny 
Thylin.
ÖVRIGT
Café Torpet: Församlingens mysiga 
café i Södra Haga har varit mycket 
omtyckt, speciellt bland barnfamiljer. 

Café Torpet kommer att drivas av Pet-
rus församling ännu under våren 2020, 
men kommer stegvis övertas av för-
eningen Café Torpet rf. Öppet: må-fre 
9-13, lunch 11-14. Köpingsvägen 48 

DEUTSCHE GEMEINDE
So 2.2 um 11 Uhr: Gottesdienst mit 
Abendmahl, Matti Fischer, Deutsch–
Finnischen Chor.
So 9.2 um 11 Uhr: Gottesdienst, Matti 
Fischer, Kindergottesdienst.

OLAUS PETRI
Lö 1.2 kl 18: Helgsmålsbön. Markku 
Heikinheimo, orgel.
Sö 2.2 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka 
och Olli Saari.
Må 3.2 kl 14: Livsglädje med musik. 
Madeleine Wickström-Karma leder. 
OBS! Ordnas på Silviahemmet, Steni-
usvägen 4.
Må 3.2 kl 17: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Ons 5.2 kl 10: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 6.2 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 6.2 kl 12: Babyrytmik (0-1 år). Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Lö 8.2 kl 18: Helgsmålsbön. Santeri 
Siimes, orgel.
Sö 9.2 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka 
och Olli Saari.
Må 10.2 kl 17: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
Ons 12.2 kl 10: Musiklek för alla. Ingen 
förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 13.2 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Ing-
en förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.
To 13.2 kl 12: Babyrytmik (0-1 år). Ing-
en förhandsanmälning. Sussi Isaksson 
leder.

MELLERSTA  
NYLANDS PROSTERI

ESBO
Tillsammans i kyrkan:
Sö 2.2. Esbo domkyrka kl. 12.15: 
Gudstjänst med små och stora. von 
Martens, Brunell, Kronlund, Malmgren, 
dagklubbarna, barnkören. Gemensamt 
Ansvar-start. Kyrklunch i församlings-
gården. Frivillig avgift för GA. Gratis 
ansiktsmålning och pyssel för barn. 
GA-info och försäljning. Se GA-in-
sticket i detta nr av KP!
Sö 9.2. Olars kyrka, svenska sidan, 
kl. 10.30: Högmässa. Jäntti, Kronlund. 
Kyrkkaffe.
Esbo domkyrka kl. 12.15: Högmässa. 
Ertman, Malmgren. Kyrkkaffe i Sock-
enstugan.
Konserter för årets konfirmander: Ti 
4.2 Olars kyrka, finska sidan, kl. 18, on 
12.2 Hagalunds kyrka kl. 18.
Ät gott – gör gott: Bageri och kondi-
tori Oy Emil Halme Ab i Köklax stöder 
Gemensamt Ansvar genom att 3–15.2 
donera 50 cent/såld örfil.
GA-insamling med sparbössor: lö 8.2 
kl. 11–13 i Entresse i Esbo centrum, 
Sello  i Alberga, Ainoa i Hagalund och 
K-supermarket i Mankans.
Sommarläger för barn:
Dagsläger för 7–10-åringar: Mattby 
kapell, 1–5.6, 8–12.6 och 15–18.6 kl. 
8.30–16. Max. 25 barn. Pris 1 v. 70 €, 
(lägret 15–18.6 60 €, 4 dagar) 2 v. 130 
€, 3 v. 180 €. Syskonrabatt 25 %. 

Övernattningsläger för 7–11 åringar: 
Hvittorp, 3–5.8. Max. 20 barn. Pris 45 
€. Syskonrab. 25 %. Mer info: Helena 
Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.
aitti-lindberg@evl.fi 
Elektronisk anmälning till alla läger: 
www.esboforsamlingar.fi, 3.2–1.3. Plat-
serna fylls i anmälningsordning. Lägren 
ordnas om 15 barn /vecka deltar.
Hemma med småbarn?: Familjeklubbar 
i Köklax kapell varje må, Sökö kapell 
varje ti, Esbo domkyrkas församlings-
gård varje on, Mattby kapell varje to kl. 
9.30–11.30.
Frivillig? Vad kan jag göra?: En kurs om 
möjligheten att vara aktiv i försam-
lingen. Varje träff fokuserar på olika 
verksamhetsformer. Kursen ordnas i 
Olars kyrka, svenska sidan, torsdagar kl. 
10.30–12. 13.2. Själavård och lyssnan-
de, Leila Berglund. 5.3. Mission, Marika 
Björkgren-Thylin. 26.3. Frivillighet i 
praktiken, Irina Lemberg. 16.4 Samtal, 
Heidi Jäntti, Taina Sandberg. Öppet 
för alla, man binder sig inte till något 
genom att delta. Man kan fortfarande 
anmäla sig trots att den första träffen 
hölls 23.1. Kontakta taina.sandberg@evl.
fi, 040 547 1856.
Kristen tro i vardagen: To 6.2. Folkhäl-
san, Vindgr. 6, biblioteket, kl. 11–12.30, 
Jäntti. Samtal om tro och andliga upp-
levelser.
Ta hand om dig själv: Samlingar för 
daglediga i alla åldrar, to 30.1 Karabacka 
kapell, ti 4.2 Köklax kapell, ti 11.2 Träff-
dax i Köklax kapell, ti 11.2. Olars kyrka, 
on 12.2 Södrik kapell, kl. 13–14.30.
Symamsellerna: Varje tisdag i Vita hu-
set, Prästgårdsgr. 1, kl. 16–19.
Öppen mottagning: varje helgfri torsdag 
kl. 10–12 på Esbo svenska församlings 
kansli, Kyrkog. 10. Du kan komma in i 
olika ärenden, t.ex. för att prata eller 
utreda din ekonomi.
www.esboforsamlingar.fi

GRANKULLA
Sö 2.2 kl. 12: Familjemässa, Ulrik San-
dell, Heli Peitsalo, Karin Nordberg, Da-
niela Hildén. Mammakören Änglaklang 
samt Grankulla svenska Marthorna 
medverkar. Kyrklunch till förmån för 
Gemensamt Ansvar. Vegetarisk lasag-
ne, sallad, runebergstårta med kaffe/
te. Pris 8€/vuxna, 4€/barn (5-12 år), 
yngre barn gratis (max 16€/familj). I 
samband med lunchen finns möjlighet 
att pyssla ett släktträd.
Må 3.2 kl. 18-19: Skapande Bibelverk-
stad i övre brasrummet. Vi börjar kl.18 
med bildskapande utgående från ett 
bibelställe, tillsammans med diakoni-
assistent Karin Nordberg.
Kl.19-20: Bibelstudium och samtal 
kring samma tema tillsammans med 
kyrkoherde Ulrik Sandell. Det går bra 
att delta antingen i någondera eller 
båda. Kvällste.
Ti 4.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och 
brödutdelning.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i nedre salen, Heli 
Peitsalo.
On 5.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl. 17.30: Smyckeskväll för vuxna 
i dagklubbens kök, Daniela Hildén. 
Anmälningar till daniela.hilden@evl.fi 
senast 29.1.
To 6.2 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Cathe-
rine Granlund.
Lö 8.2 kl. 13-17: Enä-Seppägruppens 
skribaveckoslut i kyrkan. Daniel Ny-
berg, Heli Peitsalo, Marlen Talus.



KYRKPRESSEN NR 3 • 30.1.202016 

Sö 9.2 kl. 12: Högmässa, Daniel Ny-
berg, Heli Peitsalo, Marlen Talus. 
Konfirmander från Enä-Seppägruppen 
medverkar. Skriftskolans föräldra-
samling i övre salen efter högmässan. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 11.2 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebas-
tos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 11: Diakonimottagning och 
brödutdelning.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i ne-
dre salen, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen, 
Karin Nordberg, Barbro Smeds. Trygghet 
i vardagen och hur man gör i en nödsi-
tuation. Jens Tegengren, Grankulla FBK.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig men-
talvårdsgrupp i Sebastos, Catherine 
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i Seabstos, Heli 
Peitsalo.
On 12.2 kl. 13.30: Kyrkosyföreningen i 
övre brasrummet.
Kl. 17-19.30: Familjekväll i Grankulla 
kyrka med matservering, program och 
andakt, Daniela Hildén, Heli Peitsalo, 
Ulrik Sandell.
To 13.2 kl. 10-11: Lovsångs- och för-
bönsgrupp i övre brasrummet, Cathe-
rine Granlund.
Må bra-kväll för vuxna: 27.2 kl. 18-20 
i Sebastos. Daniela Hildén, Karin Nord-
berg. Kvällens gäst: Journalist Jeanette 
Björkqvist talar om hur det är att vara 
förälder till en baby som
inte sover. Matservering 5€. För-
handsanmälan senast 21.2 till daniela.
hilden@evl.fi

KYRKSLÄTT
Fre 31.1 kl. 13-15: Effa på Hörnan för åk 
3–4.
Fre 31.1 kl. 18-22: Gemensam ungdom-
skväll med finska församlingen i Ellen
Sö 2.2 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Tomas och Maria Höglund deltar 
med sång. Insamlingen Gemensamt 
ansvar startar.
Sö 2.2 kl. 12-18: Masaby kyrka fyller 20 
år och firas med öppet hus. Program 
med mat, kaffe och tilltugg bjuds. Två-
språkig mässa kl. 17.
Må 3.2 kl. 11.30-12.30: Diakonins sopp-
lunch för mindre bemedlade serveras 
måndagar och torsdagar i församlings-
hemmet, 3 euro.
Ti 4.2 kl. 16: Estnisk afton i Ellen är en 
öppen samlingsplats för alla som in-
tresserar sig för Estland, det estniska 
språket och/eller vår vänförsamling Ris-
ti. Vi möts första tisdagen i månaden.
On 5.2 kl. 15-17: Biljard & Chill för åk 7 
och uppåt, på Hörnan med Tema: Ge-
mensamt Ansvar
On 5.2 kl. 17.30: Mikaelikören sjunger i 
Ellen onsdagar under ledning av kantor 
Susann Joki.
To 6.2 kl. 15-17: Hörnan MC, på Hörnan 
för åk 5-6
Fre 7.2 kl. 13-15: Effa på Hörnan för åk 
3–4.
Lö 8.2 kl. 13-16: Slöjd för vuxna i Reguel 
Bengtströms smedja, Gamla Kustvägen 
86.
Sö 9.2 kl. 12: Högmässa i Kyrkslätts 
kyrka.
Må 10.2 kl. 13.30-15: Seniorgruppen, 
samtalsgrupp för män, på Mikaeligården 
i Hindersby, Doktorstigen 5.
Må 10.2 kl. 18.30: Sång och bön i koret 
med Lars-Henrik Höglund.
On 12.2 kl. 15-17: Biljard & Chill för åk 7 
och uppåt, på Hörnan
Kyrkoherdeämbetet: öppet må-to kl. 
9-15. Fredagar stängt. Tel. 040 350 
8213. Epost: kyrkslatts.svenska.forsam-
ling@evl.fi.  
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS
Sön 2.2 kl. 11: Högmässa i Svenska 
Hemmet, Gemensamt Ansvar 2020, 
kyrkkaffe, Kim Rantala, Eila-Sisko He-
lisma, Anna Arola       
Tis 4.2 kl. 10-11.45: Mammor, pappor 
och barn i Svenska Hemmet
Tis 4.2 kl. 12.45-15.15: Tisdagsklubben 
i Svenska Hemmet
Ons 5.2 kl. 13: Onsdagskaffe i Svenska 
Hemmet, Marianne Hesthammer be-
rättar om Aino Sibelius
Sön 9.2 kl. 11: Gudstjänst i Svenska 
Hemmet, nya konfirmanderna med 
föräldrar, kyrkkaffe-välkommen med!  
Kim Rantala, Kaisa Niinimäki, Paula 
Sirén
Tis 11.2 kl. 10-11.45: Mammor, pappor 
och barn i Svenska Hemmet
Tis 11.2 kl. 12.45-15.15: Tisdagsklubben 
i Svenska Hemmet
Ons 12.2 kl. 13: Onsdagskaffe i Svens-
ka Hemmet, ett besök från De Gamlas 
Hem

VANDA 
FR 31.1 kl. 14: Veckomässa, Folkhäl-
sanhuset, A. Paavola, A. Ekberg.
SÖ 2.2 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45, S. Aschan, 
A. Ekberg. Gemensamt Ansvar start.
SÖ 2.2 kl. 12: Mässa i Taizéanda, Vir-
ta-kyrkan/Pikku Kuohu, Råtorpsv. 8, 
S. Aschan, A. Ekberg
MÅ 3.2 kl. 9-12: Pastorskansliets nya 
öppettid fr.o.m. 3.2, må-fre kl. 9-12.
ON 5.2 kl. 9: Morgonmässa, Försam-
lingssalen i Dickursby, Fernissag. 4
ON 5.2 kl. 18: Ungdomskväll,  Bagar-
stugan, Kurirv. 1. 
SÖ 9.2 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars, A. Paavola, A. Ekberg. 
ON 12.2 kl.14: Dickursbykretsen, Folk-
hälsanhuset, Vallmov. 28.
ON 12.2 kl. 18: Ungdomskväll,  Bagar-
stugan. 
SÖ 16.2 kl. 11: Brunch till förmån för 
Gemensamt Ansvar. Bagarstugan, Ku-
rirv. 1. Föreläsning om att hitta balans 
i vardagen med kost, motion och vila. 
Pris för brunchen: 10€ för de stora och 
5€ för de små. Kontakt: heidi.salmi-
nen@evl.fi
Musiklek & babyrytmik: musikpeda-
gog Heidi Åberg, ti 4.2, 11.2, i Kuohu.
Babyrytmik: 0-1 åringar kl. 14.15-14.45.
Musiklek: 2-4 åringar kl. 14.45-15.15. 
Anmälningar: heidielisa.aberg@gmail.
com.
Familjecafé: i Myrbacka, Strömfårav. 
13. Ett familjecafé ordnas i samarbe-
te med Folkhälsan i Vanda svenska 
församlings dagklubb i Myrbacka på 
torsdagar fr.o.m. vecka 5 kl. 9.30-12. 
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te smörgås 
och frukt. För mer info gå med i Face-
bookgruppen!

 

RASEBORGS  
PROSTERI

EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Sö 2.2:
Kl. 10 Högmässa: Tenala kyrka. Ed-
man, Lindroos.
Kl. 16 Musikandakt: Bromarvs kyrka. 
Musik i dur, Lindroos, Edman, Gerd 
Molander, sång.
Kl. 16 Stenmässa: Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Nygård. En meditativ guds-
tjänst. Obs. ingen högmässa i Ekenäs 
kl. 10! Gemensamt Ansvar-insamling-
en inleds.
Sö 9.2:
Kl. 10 Familjekyrka: Ekenäs kyrka. Yli-
portimo, Nylund, Lindroos. Vi funderar 
hur det är att dela med sig och vad vi 
kan göra för någon annan. Efteråt ka-
lasar vi på saft, kex och kaffe/te.
Kl. 12 Högmässa: Snappertuna kyrka. 
Yliportimo, Nygård.
Fr 14.2:
Kl. 18 Vigselmusikkonsert: Ekenäs 
kyrka. Aittola, Nygård. Traditionell och 
nyare musik sjungen och framförd på 
orgel och flöjt. Fritt inträde.
Sö 16.2:
Kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. Ed-
man, Österberg, Aittola.
Kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Aittola.
Kl. 18 Kvällsmässa: Tenala kyrka. Wes-
terholm, Lindroos.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ
Sö 2.2:
- kl 10.00 Tvåspråkig gudstjänst för 
stora och små: Ingå kyrka. Alla som 
döpts under fjolåret är välkomna att 
hämta sina dopblad från dopträdet. 
Hellsten, Gustafsson Burgmann, 
Nylund, Lindell, Pauna. Insamlingen 
Gemensamt Ansvar inleds med lunch 
efter gudstjänsten i församlingshem-
met, även lotteri samt försäljning av 
hembakat, produkter mm.
Må 3.2:
-  kl 13.15 Tvåspråkig pysselklubb för 
barn i lågstadiet: Församlingshem-
mets bottenvåning. Nylund, Ahlfors.
- kl 15.30-18.00 Måndagsöppet: Ung-
domshuset. Ahlfors.
- kl 18.30 Bibelgrupp: Prästgården. 
Hellsten.
Ti 4.2:
-  kl 8.30-10.00 Morgonmål (2 €/per-
son, barn under 7 år gratis): Prästgår-
den. I samarbete med Inkoon martat.
Ons 5.2:
- kl 14.00 Missionssyföreningen: 
Prästgården. Björklöf.
To 6.2:
-  kl 10.30-12.00 Familjecafé: För-
samlingshemmets bottenvåning. 
Nylund.

Fre 7.2:
-  kl 18.00 Israeliska danser: Försam-
lingshemmets bottenvåning.
Sö 9.2:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka. 
Sjöblom, Gustafsson Burgmann & Gide-
oniterna. Kyrkkaffe på Rosenberg.
Må 10.2:
- kl 15.30-18.30 Måndagsöppet: Ung-
domshuset. Ahlfors.
Ti 11.2:
-  kl 10.00 Kyrkofullmäktige samman-
träder: Församlingshemmet. Val av lek-
mannamedlemmar till stiftsfullmäktige 
och lekmannaombud till kyrkomötet.
Ons 12.2:
- kl 13.00-15.00 Bakningsklubb: för 
barn i lågstadieålder i samarbete med 
4H. Församlingshemmets nedre våning.
- kl 14.00 Församlingsträff: Hanna 
Strandell från Minneslotsen talar om 
”När skall jag bli orolig för mitt minne”. 
Prästgården. Lindell.
To 13.2:
-  kl 10.30-12.00 Familjecafé: Försam-
lingshemmets bottenvåning. Nylund.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO
Kyndelsmässodagens högmässa sö 
2.2: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar in-
leds.
Högmässa sö 9.2: 
kl. 10 i S:ta Maria kyrka i Pojo. 
kl. 12 i S:ta Katarina kyrka i Karis. Six-
ten Ekstrand predikar.
Psalmsångscafé för GA sö 9.2: i Ka-
ris församlingshem. Birgitta Sarelin 
berättar om psalmförfattaren Alfons 
Takolander. Servering 5€.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ
Tvåspråkig högmässa: sön. 2.2 kl. 10 i 
S:t Petri kyrka. Gemensamt Ansvar
Högmässa: sön. 9.2 kl. 12 i S:t Petri 
kyrka, Cleve & Karvonen.
www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO
Sö 2.2 kl 13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe
Ti 4.2 kl 13.30: Svenska kretsen i Virk-
by församlingssalen
Ons 5.2 kl 9.00–11.30: Familjeklubb i 
Virkby kyrka klubbrummet

TUSBY
Kyndelsmässodagens Högmässa: 2.2. 
kl 13 i Tusby kyrka. Pastor Timo Huuh-
tanen, kantor Riina Haapaniemi med 
Klemetskog Kyrkosångare. Kyrkkaffe.

INGÅ
Hämta ditt doplöv
Söndag 2.2 klockan 10: Tvåspråkig gudstjänst för stora 
och små i Ingå kyrka. Alla som döpts under fjolåret är 
välkomna att hämta sina dopblad från dopträdet. Hell-
sten, Gustafsson Burgmann, Nylund, Lindell, Pauna. 
Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds med lunch i 
församlingshemmet efter gudstjänsten. Det blir även 
lotteri samt försäljning av hembakat, produkter mm.
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Aftonandakt kl. 19.15
Fredag 31.1 Rose-Maj Friman, Korsholm (repris 
från 18.5.2018)
Lördag 1.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen 
Söndag 2.2 Kristus, utstrålningen av Guds härlighet. 
Textläsare: Karin Erlandsson och Fredrik Erlandsson.
Måndag 3.2 Björn Elfving, Vasa
Tisdag 4.2 Benita Ahlnäs, Borgå
Onsdag 5.2 Hedvig Långbacka, Helsingfors
Torsdag 6.2 Henrik Perret, Helsingfors
Fredag 7.2 Gunborg Lindqvist, Esbo
Lördag 8.2 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 9.2 Den oförtjänta nåden. Textläsare: Luisa 
Tast och Martin Sandberg.
Måndag 10.2 Björn Elfving, Vasa
Tisdag 11.2 Rikhard Dahlström, Helsingfors
Onsdag 12.2 Helena Rönnberg, Kyrkslätt
Torsdag 13.2 Rebecka Stråhlman, Borgå

RADIO & TV

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 2.2 Guds-
tjänst med Nykar-
leby försam-
ling i Sankta Bir-
gitta kyrka. Predi-
kant: Lars-Johan 
Sandvik. Liturg: Jo-
han Klingenberg. 
Sångare och mu-
siker: Magdale-
na Ringwall, Göran 
Näs, Kaj Nordström, 
kyrkokören och kören Novum. Textlä-
sare: Hanna Hellman och Kent Lund-
qvist. Förebedjare: Charlotta Lillas och 
Tomas Ingo. Gudstjänsten sänds också 
i Yle Fem kl. 12.00

Söndag 9.2 Gudstjänst med Filadelfi-
aförsamlingen i Filadelfiakyrkan, Bor-
gå. Predikant: Kenneth Witick. Möte-
sledare: Elisabeth Witick. Losvång-
skör: Linda Laukonen, Hanna Altay, 
Jenny Djupsjöbacka, Tira Grönlund, 
Gun Berg, Elisabeth Witick och Ste-
fan Wetterbro. Lovsångsledare: Linda 
Laukonen. Duett: Sam Nyman och Ru-
nar Nylund. Musiker: Fiona Chow (pia-
no till lovsångerna), Sam Nyman (pia-
no till unisona sångerna), Jan-Erik 
Strandvik (trummor). Förbön och vitt-
nesbörd: Stig Bäcklund.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fredag 31.1 Karl Sällström, Helsingfors
Måndag 3.2 Helena Hult, Jakobstad (repris från 
28.8.2019)
Tisdag 4.2 Oskar Sjöberg, Ekenäs
Onsdag 5.2 Marko Pitkäniemi, Helsingfors
Torsdag 6.2 Yvonne Terlinden, Karis
Fredag 7.2 Sarah Tiainen, Karleby (repris från 18.9.2019)
Måndag 10.2 Luisa Tast, Malax
Tisdag 11.2 Jakob Nylund, Åbo
Onsdag 12.2 Sissi Uunila, Mariehamn
Torsdag 13.2 Yvonne Terlinden, Karis

LEDIG TJÄNST

Församlingspedagogtjänst inom barn- 
och ungdomsarbetet i Larsmo församling 

Larsmo församling lediganslår härmed församlings-
pedagogtjänsten inom barn- och ungdomsarbetet att 

sökas senast torsdagen den 20.2.2020 kl. 16.00.
Närmare uppgifter om tjänsten finns på Larsmo 
församlings hemsida. www.larsmoforsamling.fi 

Borgå svenska domkyrkoförsamling 
lediganslår en tjänst som 

B-KANTOR
Närmare information: www.domkyrkan.fi. 

Ansökan riktas senast 20.2.2020 kl.15 till Församlings-
rådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, 

PB 140, 06101 Borgå.

RESOR 
MATKAT

www.ingsva.fi 
020 743 4520

Riga stoltserar med de mest omfattande  
jugendkvarteren i Europa. Kom med på en 
weekendresa till denna härliga stad! 

Passionsspelen i
Valborg i Riga

• Nordiska trädgårdar, Stockholm 
• Påsken i Stockholm 
• Weekend i Tallinn
• St. Petersburg – retur med färja
• Passionsspelen i Oberammergau
  (tvåspråkig grupp 27.6–1.7) 

30.4-3.5. 395 €

27–29.3   
10–13.4 

 1–3.5 och 8–10.5 
13–17.5 

22–26.6
& 24–28.8

KORTARE RESOR!

Förordnanden
Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnan-
de för Jessica Bergström till kaplanstjäns-
ten i Mariehamns församling från 1.2.2020.

Församlingspastorn i Korsholms svens-
ka församling Rune Lindblom förordnas 
att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i 
samma församling 1.2-31.3.2020 eller högst 
tills kaplanstjänsten blir ordinarie besatt.

Prosten Tor-Erik Store förordnas att fort-
sättningsvis sköta församlingspastorstjäns-
ten i Korsholms svenska församling 1.2-
31.3.2020 eller högst tills kaplanstjänsten 
blir ordinarie besatt.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling
Den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Jo-
mala församling söktes inom utsatt tid av 
tf. kyrkoherden i samma församling Stefan 
Äng. Domkapitlet har efter intervju konsta-
terat att Äng är behörig för tjänsten.

Kaplanstjänst i Jakobstads svenska för-
samling
Den lediganslagna kaplanstjänsten i Jakob-
stads svenska församling söktes inom ut-

satt tid av församlingspastorn i samma för-
samling Jan-Gustav Björk och kaplanen i 
Nykarleby församling Mats Edman. Dom-
kapitlet har granskat de sökandes behörig-
het och konstaterat dem vara behöriga för 
tjänsten.

Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska 
församling förklaras ledig att sökas senast 
28.2.2020 kl. 15. Valet förrättas som ett di-
rekt val. Se kungörelse för närmare infor-
mation. De sökande kallas till intervju in-
för domkapitlet 10.3.2020.

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellför-
samling förklaras ledig att sökas senast 
28.2.2020 kl. 15. Se kungörelse för närma-
re information.

Kaplanstjänsten i Åbo svenska för-
samling förklaras ledig att sökas senast 
28.2.2020 kl. 15. Se kungörelse för närma-
re information.

Domkapitlet
Stiftsdekan Magnus Riska beviljas tjänst-
ledigledighet 17.8.2020-16.8.2022.

NYTT FRÅN DOMKAPITLET

Evenemang på gång?
Annonsspalten till höger

är reserverat för församlingarnas och 
väckelserörelsernas annonsering. 

Ta kontakt via annons@kyrkpressen.fi

FÖRTROENDEFORUM
Kyrkhemmet i Bennäs lördagen 14.3
För förtroendevalda från församlingarna i Österbotten. En 
bra chans att träffa andra förtroendevalda, diskutera gemen-
samma frågor och få aktuell information. Sixten Ekstrand, 
direktor på KCSA är huvudtalare.

På båten till Tallinn lördagen 9.5 
För förtroendevalda från församlingarna i södra Finland. En 
dag för aktuella samtal, inspirerande talturer och kontakter 
mellan förtroendevalda från olika församlingar. Sixten Ek-
strand, direktor på KCSA är huvudtalare.
Anmälningar och frågor till verksamhetsledare Kalle Säll-
ström, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 050-
3562475.
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A
nne Mette Sunesen hade tagit 
studenten, jobbat lite och vil-
le ut i världen. Hon hade be-
sökt Taizé i Frankrike med 
en kusin och blivit förtjust i 
platsen. Planen var att jobba 

där ett år, hon hade redan kommunicerat om 
det med nunnorna.

– Men min mosters man var ordförande för 
Föreningen Norden där vi bodde, och de hade 
utbyte med Lärkkulla. Norden var väldigt vik-
tigt för honom och han var ledsen för att ingen 
sökte sig norrut. Så jag tänkte att jag söker väl 
en studieplats vid Lärkkulla, så blir han glad, 
och jag får den knappast. 

Men på posten kom ett brev med besked om 
att hon fått en studieplats på musiklinjen vid 
Lärkkulla. Hennes känslor var ytterst blandan-
de, men hon tänkte ändå  det vore dumt att sä-
ga nej.

– Det kunde ju bli spännande. Men jag var 
inte alls ivrig när jag åkte, och jag visste ing-
enting om Finland. Det är egentligen sorgligt 
hur lite vi vet om varandra i Norden. Det en-
da jag hade sett var något österbottniskt kniv-
drama på tv.

– Jag kommer ihåg hur jag satt i Siljatermi-
nalen och hörde bara finska omkring mig och 
tänkte: det här kommer aldrig att gå.

Hon kom slutligen fram till Karis tågstation.
– Där stod en av lärarna, Dennis Hillman, 

och väntade på mig. Det var en trevlig första 
början. Jag kom fram tidigt på förmiddagen, 
och då hade redan ålänningarna anlänt. De var 
pratsamma, säger hon och ler.

Trots hemlängtan hittade vardagen sina for-
mer. Hon var först förvånad över att de flesta 
åkte hem till helgerna.

– Men en rikssvensk flicka, jag och ett sys-
konpar från USA var kvar i helgerna. Vi gick på 
promenader, åkte på picknick, sjöng och spe-
lade i musiksalen, läste tidningar. Tack och lov 
hade vi inga telefoner eller något Internet så vi 
var tvungna att prata med varandra.

Hon kommer ihåg många av sina lärare med 
värme, Olav Söderström, Bror Nyback och Bar-
bro Näse. 

– Och Björn Wallén var bra. Han var min 
medielärare.  

Många av lärarna var småbarnsföräldrar på 
den tiden.

– Jag satt barnvakt ibland hos dem, det var 
roligt att komma till riktiga hem. 

Ett annorlunda land
Anne Mette Sunesen växte upp i Ålborg. Fa-
miljen bad ”Fader vår” varje kväll och sjöng 
”Tryggare kan ingen vara”. I kyrkan gick man 
vid påsk och jul, och så fylldes livet av många 
barndop och konfirmationer i en stor släkt. 
Lärkkulla upplevde hon som en mycket reli-
giös skola på den tiden.

– Religiositeten såg annorlunda ut i Finland 

Danska Anne Mette Sunesen bestämde 
sig som 21-åring för att jobba i Taizé. I 
stället hamnade hon i Karis, och blev kvar 
i landet hon inte visste något om.
– Lärkkulla har betytt mycket för mig,  
säger hon.

TEXT OCH FOTO: ULRIKA HANSSON

»Jag satt i Siljaterminalen och 
hörde bara finska och tänkte: det 
här kommer aldrig att gå. «

än i Danmark när jag kom till Lärkkulla. Det 
var mer konservativt och en större auktori-
tetstro i Finland. 

Det Finland hon lärde känna då finns inte 
kvar på samma sätt längre tycker hon.

– Det fanns något genuint finskt då som jag 
saknar ibland.

Hon jobbar just nu som högstadielärare i S:t 
Olofsskolan i Åbo och exemplifierar.

– Många elever känner andra kulturer bättre 
än sin egen. Vi är öppna och toleranta, och det 
är förstås bra, men det är farligt att vi ibland är 
så färdiga att sälja vår egen kultur. Det ena ute-
sluter inte det andra. I en ständigt föränderlig 
värld är högtider och traditioner en trygghet.

– Exempelvis Runebergsdagen kunde upp-
märksammas mer, sådant faller lätt bort i det 
stora informationsflöde vi har.

Stanna eller åka
På Lärkkulla träffade Anne Mette Sunesen Jyr-

ki från Joensuu. Tycke uppstod och de börja-
de sällskapa. 

– Tack vare honom fick jag inblick i det fin-
ska: filmer, musik, norra Karelen. 

Efter Lärkkullatiden ville Sunesen inte bli 
kvar i Finland, och de bodde i Århus ett år, men 
när de båda kom in på studielinjer i Åbo åter-
vände de till Finland. 

Livet tog nya vägar och ungdomskärleken 
tog slut. Senare gifte sig Sunesen med en fin-
landssvensk man och fick två flickor som i dag 
är 18 och 21. Trots att äktenskapet inte höll såg 
hon det inte som ett alternativ att flytta tillba-
ka till Danmark.

–  Det var otänkbart. Barnen var rotade här 
och jag ville att de skulle få vara nära sin pap-
pa som bodde i Helsingfors.

I stället har familjen ständigt levt i två kul-
turer och länder, med långa sommarvistelser 
i Ålborg. 

– Finland har också blivit viktigt för mina 
föräldrar. De har stortrivts här och tycker Fin-
land är ett fantastiskt land.

Att vistas i olika kulturer har också medfört 
en känsla av rotlöshet.

–  Jag ser en viss splittring i mina flickor. De 
känner sig inte finska, däremot känner de sig 

ETT ÅR 
BLEV  
ETT LIV 

Anne Mette 
Sunesen sä-
ger att hem-
längtan blir 
annorlunda 
och starkare 
när man blir 
äldre. 
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hemma i Danmark och i den finlandssvenska 
kulturen.  

I dag är Sunesen lyckligt förlovad med Ismo, 
en ungdomsvän till henne och Jyrki. Efter tret-
tio år fick de ny kontakt.

– Cirklar sluts, säger hon.
Men saknaden efter Danmark finns.
– Vi har pratat om att det skulle vara roligt att 

flytta dit. Längtan har blivit annorlunda och 
starkare. Det handlar om att än en gång få va-
ra i de bekanta landskapen: havet, västkusten, 
saltvatten och öppna landskap.

Saknade körsång
Anne Mette Sunesen har inte besökt Lärkkulla 
sedan hon studerade där, men nog hållit kon-
takt med gamla vänner från den tiden via Face-
book. Hon ska kanske delta i jubileumsfesten 
som ordnas i februari när Lärkkulla fyller 70 år.

– Starka minnen från min tid på musiklin-
jen är hur vi övade och uppträdde. Det var en 
högklassig undervisning. Jag har länge sak-
nat att sjunga i kör. Men nu har jag hittat kyr-
kokören i Åbo! När man står där uppe och ser 
ner i det vackra kyrkorummet, gemenskapen, 
det påminner mig om Lärkkullatiden. Också 
det är en cirkel som har slutits.

Lärkkulla firar 70 år
Lärkkulla är stiftsgård, 
kursgård och folkakademi. 
Direktor Björn Wallén ser 
ljust på framtiden. 

Hur firar ni 70-årsjubileet?
– Lärkkulla firas med en gudstjänst i  
S:ta Katarina kyrka där ordförande Sixten Ekstrand predi-
kar. Sedan blir det festmåltid och program från olika decen-
nier. Bland annat Harald Wentzel, sonen till första direktorn 
Harry Wentzel, Iris Ericsson, tidigare lärare, Stefan Forsén, 
tidigare direktor, och jag själv talar om Lärkkulla i dag och i 
framtiden, säger Björn Wallén.

Varför behövs Lärkkulla och hur ser du på framtiden?
– Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda 
och aktiva i vårt avlånga stift. Lärkkulla svarar på bildnings-
behoven i vår tid – folkakademins språkprogram möter stor 
efterfrågan, och musik(al)utbildningarna är populära; en bi-
dragande orsak är proffsiga lärare och god gemenskap. Jag ser 
att framtiden ligger i lärande gemenskaper där vars och ens 
talanger och gåvor kommer till uttryck i sin fulla potential.

Renoveringen av det skyddade och 
byggnadshistoriskt värdefulla huset 
pågick i flera år och kostade sam-
manlagt 3,1 miljoner euro.  
FOTO: MARIA PAULASSAARI

Nyrenoverat 
högkvarter 
i Jerusalem
Förra veckan invigde ärkebiskop Ta-
pio Luoma det nyrenoverade Alatalo 
vid Felm Center i Jerusalem.

The Lower House är Missionssäll-
skapets äldsta byggnad på området. 
Den ritades av Conrad Schick och 
uppfördes 1887. Huset fungerade först 
som hem för den anglikanska kyrkans 
präster, senare som BB och också som 
bas för engelska armén under det brit-
tiska mandatet.

Finska Missionssällskapet inled-
de sitt arbete i Palestina 1924. Först 
hyrde man huset av Church Missio-
nary Society 1950 men köpte det och 
tomten det står på för fem år senare. 

Då en hebreisk barnträdgård och 
skola flyttade in registrerades huset 
under namnet Shalhevetja, Herrens 
låga. I Jerusalem kallas centret i folk-
mun för Finnish School, Finska sko-
lan. En hebreisk församling fortsatte 
sin verksamhet i huset.

UNDER ÅRENS LOPP har lokala 
arabiska och kristna församlingar 
kunnat använda utrymmena för oli-
ka typer av verksamhet. Felm ordnar 
kurser och läger, smågruppsverksam-
het och annat i syfte att verka för re-
ligionsdialog och försoning.

Jukka Hautala, regionchef för 
Missionssällskapets arbete i Mellan-
östern och Nordafrika, säger att man 
här i första hand fokuserar på att ut-
veckla verksamheten bland barn och 
unga och fostra till dialog mellan de 
olika grupper som centret fungerar 
som en mötesplats för.

Tero Norjanen, direktör för utri-
kesarbetet, betonar Felm Center Jeru-
salems viktiga roll, i en situation då 
kristna organisationer har allt svåra-
re att arbeta långsiktigt i Mellanös-
tern  och av olika orsaker ofta måste 
avstå sina utrymmen.

– Finska Missionssällskapets hus 
ger vår verksamhet legitimitet och 
kontinuitet, säger Norjanen.

MONICA SLOTTE/FMS
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KULTUR

”Jag ångrade min 
ruttna attityd”

en som har auktoritet att göra något. Det var 
något som verkligen bekymrade mig.

Ulf Ekman studerade teologi på 1970-talet 
och blev präst i Svenska kyrkan under en tid 
då det kändes att man fick välja om man trod-
de på Gud eller inte.

– Min strid var alltid med de liberala. De tror 
inte på Bibeln! De tror inte på mirakel! Vi ville 
säga att Jesus verkligen stigit upp från de dö-
da, att han verkligen utförde mirakel, att han 
verkligen var verklig. Men när man säger det 
finns det en lockelse att göra det smalare, och 
att göra det till en teknik.

De upptäckte att det fanns sådant i den ka-
tolska kyrkan som de behövde. En struktur, 
dogmer, sakrament – men också en tro på mi-
rakel och på mission och en upplevelse av att 
Gud är verklig och inte en teologisk produkt. 
De närmade dig Katolska kyrkan ryckvis.

F
ör sex år sedan tog Ulf och Birgitta 
Ekman ett steg som briserade som 
en bomb i det kristna Sverige: de 
lämnade Livets ord och blev med-
lemmar i Katolska kyrkan. Ulf hade 

gått i pension, men nyheten väckte ändå stor 
uppståndelse och bedrövelse i de egna leden.

– I församlingen fanns det sådana som för-
stod vårt beslut och sådana som var helt emot. 
De tyckte påven var antikrist, och att vi hade 
gått över till den mörka sidan.

Nu har sex år gått. En del av de vänner de 
förlorade har de fått tillbaka. De träffade ny-
ligen gamla medarbetare när de var med om 
att en tidigare ledare i Livets ord blev präst-
vigd i Svenska kyrkan.

– Vi var i Livets ord i trettio år, största de-
len av våra aktiva liv. Där fanns underbara och 
bra saker. Häromdagen mötte jag någon som 
sa: Här kommer en som alltid byter åsikt. Och 
jag sa: Inte exakt så, men med ungefär trettio 
års mellanrum, säger Ulf Ekman.

Det han idag uppskattar med Livets ord var 
mobiliseringen av lekmän. Kristna grundades 
i Bibeln, de fick uppleva den heliga Anden, de 
fick missionera och evangelisera.

– Givetvis finns det sådant vi ångrar, men vi 
ser inte tillbaka med ånger. Vi har varit en del 
av något som var bristfälligt, inte perfekt på nå-
got vis, men också något som drog människor 
närmare Gud.

Och om pastorn blir galen?
Deras väg mot Katolska kyrkan startade med 
de problem Livets ord stötte på i sina nygrun-
dade församlingar.

– Vi hade många unga församlingar, fram-
för allt i tidigare Sovjetunionen. En del av dem 
var vilda, andra vildare! Vi märkte att vi inte 
hade verktyg att lösa allt. Vi började undra om 
modellen med lokala autonoma församling-
ar är den bästa modellen för att ta hand om 
folk. Om pastorn blir galen, då finns det ing-

Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen 
växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets 
ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare 
tänkte var död.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

Ulf och Bir-
gitta Ekman 
besökte 
Finland 
förra veckan. 
– Mina två 
äldsta sys-
kon är födda 
i Finland, 
berättar hon.

»Min strid var alltid med 
de liberala. De tror inte 
på Bibeln! De tror inte på 
mirakel!«

– Medan jag höll på med heliga Birgitta och 
med jungfru Maria intresserade sig Ulf för kyr-
kans väsen, säger Birgitta Ekman.

Hon har sina rötter i Metodistkyrkan och i 
Svenska kyrkan, och i många år längtade hon 
efter mer fasthet i gudstjänsten.

– Jag saknade nattvardsfirandet och trosbe-
kännelsen och syndabekännelsen. Jag tyckte 
våra möten var väckelsemöten, lite för fattiga 
och enkla, säger hon, medan Ulf skrattar och 
mumlar ”det stämmer” i bakgrunden.

När hon var ung gick hon i luthersk natt-
vardsmässa varje vecka. Hon kom ihåg sin 
gamla präst från den tiden, och tänkte att han 
måste vara jättegammal. Sedan såg hon en an-
nons i tidningen om att han skulle ha en guds-
tjänst tidigt den första advent, och då medde-
lade hon att hon går dit innan hon kommer 
till mötet i Livets ord.

– Det var en underbar återkoppling till li-
turgin och nattvarden. När jag steg upp efter 
gudstjänsten såg jag min gamla präst komma 
fram till mig. Och han sa: ”Det vet vi ju att i 
advent kommer Kristus till sin kyrka, men i år 
kom också Birgitta!” Jag var i sjunde himlen!

Ulf Ekman säger att han, med en bakgrund 
som lågkyrkligt evangelikal präst i Svenska 
kyrkan, inte riktigt uppskattade sakramenten.

– Så när jag startade Livets ord tänkte jag: 
ska jag välja evangeliet eller kyrkan? Omvän-
delsen eller sakramenten? Mitt i den här bru-
sande karismatiska floden, som verkligen led-
de folk till Gud, valde jag att tona ner både det 
kyrkliga och det sakramentala.

Det döda olivträdet
När Livets ord svepte genom Sverige ledde det 
till en väckelse man inte sett maken till sedan 
Lewi Pethrus.

– Det är klart det fanns en fara för andlig 
stolthet. Vi var absolut frestade och syndade 
också på det området, säger han.

Han menar att attityden gentemot de gam-
la kyrkorna var dålig i Livets ord, också för 
att de andra attackerade dem. Det fanns bå-
de andliga och psykologiska orsaker till att 
det var lätt att kalla de gamla kyrkorna döda.

När paret Ekman bodde i Israel besökte de 
den plats där Maria träffade Elisabeth, och 
där såg de ett olivträd. Det trädet blev, för Ulf 
Ekman, en bild av kyrkan, den gamla kyrkan.

– Stammen såg totalt död ut, den var allde-
les ihålig. Man kunde se genom den. En me-

Ulf Ekman blev prästvigd i Svenska kyrkan. Han 
och hans fru Birgitta grundade Livets ord, en 
evangelisk-karismatisk frikyrkoförsamling som 
ägnat sig åt omfattande missionsverksam-
het bland annat i tidigare Sovjetunionen. I mars 
2014 konverterde Ulf och Birgitta Ekman till ka-
tolicismen.

Birgitta Ekman växte upp inom Metodistkyr-
kan. Hennes far, Sten Nilsson, var pastor i Me-
todistförsamlingen i Jakobstad åren 1944–1947. 
Senare blev hon medlem i Svenska kyrkan, 
grundade Livets ord, och lämnade rörelsen till-
sammans med sin man.

Ulf och Birgitta Ekman
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Allt vi trodde 
vi måste dölja 
NÄR SKRATTADE DU åt dig själv senast? Och 
då tänker jag på ett varmt och storsint skratt, ett 
skratt som kommer av att vi alla är människor 
som gör bort oss, är begränsade och ibland tror för 
mycket eller för lite om oss själva. 

Jag och en god vän åt lunch och skrattade så vi 
grät när vi avslöjade våra ömkliga försök att kom-
ma i form och leva sundare. Min åttaåring och jag 
fnissade när jag berättade att jag fick noll rätt i en 
diktamen i lågstadiet. Mina kolleger och jag har 
skrattat gott åt att jag, när jag hoppade in som 
bokförsäljare, med stor övertygelse försökte er-
bjuda del tre av koralboken åt en teologiskt yt-
terst välbevandrad kund. Problemet var att nå-
gon sådan bok aldrig har funnits. Men svårare är 
det förstås att skratta om man känner att man har 
misslyckats med något riktigt viktigt.

Mia Törnblom är coach och författare. Hon var 
på botten i drogträsket i tio år. I sin första bok 
skriver hon om hur hon när hon kommit in på re-
habilitering fick en återkommande övning där 
hon skulle möta sin blick i spegeln och säga: Du 
är värdefull. Första gången hon gjorde det titta-
de hon i stället ner i ena hörnet av badrumsspe-
geln och viskade fram orden, sedan vände hon sig 
om och spydde i toalettstolen. Så lång var hen-
nes resa från självförakt till att inse sitt värde. Än-
då pratar hon om vikten av att avdramatisera sig 
själv och skratta åt sig själv. Och det får mig att 
tänka att om hon kan så borde det vara möjligt 
för många av oss andra också. 

Jag har inget recept på hur det ska gå till. Vi har 
olika lynne och förutsättningar. Men jag tror mig 
veta att vi alla mår bra av att bjuda på oss själva 
och våra mindre lyckade drag. Det är inte att tap-
pa ansiktet. Det är att hitta det. Att hitta ett mer 
uppriktigt jag som är lite av allt, fint, ledset, kax-
igt, glatt, räddhågset, knasigt. Om vi vågar mö-
tas i det förminskar vi samtidigt allt det vi trodde 
vi måste hålla hemligt. När vi avdramatiserar oss 
själva tar vi makten ifrån skammen.

Allt det här hänger tätt ihop med om vi upple-
ver att någon ser på oss med ömhet i blicken. Om 
våra föräldrar gör det, syskon, vänner eller kan-
ske Gud, då har vi fått hjälp på vägen till en min-
dre sträng tillvaro. Det hänger också ihop med 
den viktiga självkänslan. Den där  känslan som 
gång på gång påminner dig om att du alltid är 
precis lika mycket värd som någon annan, varken 
mer eller mindre.

Ulrika Hansson är redaktör.

»Det är inte att tappa ansi-
tet. Det är att hitta det.«

ULRIKA 
HANSSON

KOLUMN

ning kom för mig: Trädet är dött, visst är det 
dött? Och jag sa: Jovisst, klart det är dött. Då 
hörde jag en röst inom mig som sa: Titta på 
nytt. Det är inte dött. Till min överraskning 
såg jag att trädet var fullt med små, gröna löv. 
Och jag hörde rösten igen: Du ska aldrig mer 
kalla något levande för dött.

När han kom hem till Sverige delade han 
bilden med församlingen och sa att han mås-
te ångra sin ruttna attityd.

– Jag insåg att jag inte har rätt att säga att 
någon del av Jesus kropp är död. Det ledde till 
en konflikt med en del bröder i kyrkan, men 
för mig var det viktigt att ångra mig.

Livets ord kopplas ofta ihop med fram-
gångsteologi, Katolska kyrkan snarast 

tvärtom. Hur har er syn på lidandet för-
ändrats?
– Vår syn utvecklades. Vi gick från ”lidandet 
har ingen mening”, till ”lidandet är en attack” 
till ”lidandet har också en positiv mening”. 
Den upptäckten var vår katolska upptäckt. 
Att lidandet faktiskt också frambringar nå-
gonting gott kan vi också hitta bibliska ord på.

Idag har Ulf Ekman en podd på en katolsk 
webbsida. Där berättar han om sin väg till 
Katolska kyrkan. Podden har oerhört många 
lyssnare.

– Det är så många som vill veta varför vi 
gjorde som vi gjorde. Jag tänker att jag kun-
de ha kallat den för ”Nikodemos podd”, för 
det är så många som lyssnar på natten, skrat-
tar han.
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JAKOB NYLUND
Kommer från Pedersöre. Med i pla-
neringsgruppen och programvärd 
för UK 2020.

1. Jag känner inte starkt för nå-
gon av årets frågor egentligen, jag 
har för mycket annat att tänka på.
2. Jag ser nog att de här diskus-
sionerna är viktiga och jag tror 
de medför något bra. Det är vik-
tigt att de hålls.
3. Det är väldigt viktigt. Kyrkan ska vara delaktig och göra sin del. 
Jag hoppas vi kan hitta en bra väg som inte går för långt men där 
vi ändå gör tillräckligt.
4. Jag har varit väldigt aktiv i min församling och jag tycker jag 
har fått göra min del. Jag har varit med i församlingsrådet, och 
jag har haft väldigt nära kontakt med våra anställda. Inte vet jag 
hur mycket av det jag gjort som egentligen har påverkat, men jag 
tror att jag i alla fall fört fram några åsikter.

ELIAS AHLSKOG
Kommer från Larsmo, bor i Helsingfors, 
delegat för Petrus församling. En av perso-
nerna bakom diskussionsinitativet ”Vad 
kan vi lära oss av uttrycksformer för den 
kristna tron som ärfrämmande för oss?”. 

1. Jag måste säga den jag själv har tagit 
upp. Vi ville helt enkelt lyfta fram vad vi 
kan lära oss av andra. Det finns så många 
olika former för att uttrycka sin tro när 
man till exempel ber eller lovsjunger. Hur 
kan det öppna nya vyer för oss?
2. Jag tror definitivt att de kan ha bety-
delse. Jag ser inte varför de inte skulle 
det när så här många unga samlas och 

engagerar sig och diskuterar.
3. Jag tycker definitivt att det är en bra sak. 
Vi är satta här på jorden för att ta hand 
om den, så jag tycker det är jättebra att 
kyrkan engagerar sig även i klimatfrågor.
4. Med de erfarenheter jag har av min 
egen församling tycker jag definitivt att 
min röst blivit hörd och att jag har haft 
rätt att påverka. Det är jag väldigt tack-
sam över, för det är inte en självklar sak. 
Till exempel hade vi en församlingsre-
treat med Petrus församling där vi satt 
och diskuterade vad vi skulle vilja änd-
ra på i församlingen och vad vi tycker 
är bra – och kyrkoherden satt och tog 
anteckningar.

DITTE SANDHOLM
Delegat från Vasa svenska församling, 
kommer från Esbo. Vice ordförande för UK 
2020. Initiativtagare till motionen ”Inför 
toapasset i församlingarnas fastigheter”

1. Det är frågan om toapasset, jag är själv 
initiativtagare till den motionen. Det är 
också för att jag själv använder toapass 
och har en diagnos på endometrios. Det 
finns väldigt många sjukdomar som kan 
påverka urin- och tarmfunktion så det 
här skulle gynna väldigt många.
2. Det tror jag absolut. Till exempel den 
här motionen är en väldigt konkret åt-
gärd och det är inte heller en kostnads-
fråga. Jag tror det också finns andra frå-
gor här – som ”egen kaffekopp med till 
kyrkkaffet”, varför inte? – som är mer 
en fråga om vilja än om kostnader, så 
jag tror nog det kan ha betydelse.
3. Jag tycker kyrkan ska vara en före-

gångare i alla frågor. I och med att kli-
matfrågan är väldigt aktuell och det är 
mycket klimatångest som diskuteras så 
är det väldigt centralt att kyrkan också 
tar del i den diskussionen och aktivt för 
fram sin åsikt.
4. Vasa svenska församling är ganska 
ny för mig. Men i min hemförsamling i 
Esbo, dit jag hört största delen av mitt 
liv, satt jag också med i församlings-
rådet och där upplevde jag nog att jag 
hade en möjlighet att påverka. Men 
som ung tänker jag att det är ganska 
skrämmande att ställa upp i försam-
lingsvalet, så jag hoppas att det ska få 
finnas fler påverkansgrupper för unga. 
Det vet jag att det finns i Esbo, resurs-
grupper för unga och unga vuxna. Det 
behövs lågtröskelverksamhet där unga 
kan föra fram sin åsikt, som sedan kan 
gå vidare till församlingsrådet där be-
sluten fattas. 

Känner att de kan påverka
Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp 
för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen och tror 
att diskussionerna som förs under ett intensivt vecko- 
slut på Lärkkulla får ringar på vattnet.
TEXT OCH FOTO: EMELIE WIKBLAD

1. Vilken fråga engagerar dig mest på årets UK?
2. Tror du att de saker som diskuteras och beslut som fattas här på UK 
kan få betydelse på annat håll?
3. Vad tycker du om att kyrkan är aktiv i klimatfrågor?
4. Tycker du att du kan påverka det som görs i din egen församling?

SARAH KARLSSON, EMMA VIKTORSSON OCH 
SIRI ANDERSSON
Delegater från Jomala församling på Åland.

1. Sarah: Hur man ska göra konfirmandundervisningen enklare och 
roligare. Siri: Vi har just blivit konfirmerade själva och därför är det 
kul att påverka hur kommande konfirmanders undervisning blir.
2. Sarah: Ja, det tror jag.
3. Emma: Det är bra.
4. Siri: Ja, det är lätt att prata med till exempel ungdomsledare, präs-
ter eller diakoner. Men vi har ju inga unga grupper.

AXEL SIPPEL
Delegat från Johannes församling i 
Helsingfors.
1. Den jag nyss hörde om var den om 
toapasset. Jag ser det som ett stort 
problem. De som har större behov 
att komma akut till toan borde få det.
2. Beroende på hur man tar fram det 
på andra ställen så kan det nog ha 
betydelse. Men jag tror inte att det 
har en direkt effekt.
3. Jag ser det som en jättepositiv sak, det är en stor fråga i all-
mänheten.
4. Jag vill påstå att jag kan påverka. Jag kan gå till mina ung-
domsledare och säga till om det finns något som verkar  lite fel 
eller något som vi borde få ändring på.
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Världen behöver kyrkan. Därför behöver vi

• tala sant och hoppfullt om sådant som hotar 
skapelsen och vår värld

• skapa en smidig och kreativ organisation
• arbeta för en öppen, jämlik och välkomnande 

kyrka där var och en får känna sig viktig och 
värdefull och där ingen lämnas utanför

Kandidater i kyrkomötesvalet

21  Susanne Björkman
22  Jan-Erik Eklöf
23  Magnus Engblom
24  Greger Englund
25  Ann-Christine Forsell
26  Jona Granlund
27  Gunnel M Helander
28  Tanja Holm
29  Anita Ismark
30  Karin Karlsson
31  Mikael Kokkola
32  Ina Laakso
33  Petra Lindblad

34  Frank Lindholm
35  Margita Lukkarinen
36  Sabina Lumivirta
37  Ann Lönnberg
38  Rita Nordström-Lytz
39  Kirsti Riipola
40  Thomas Rosenberg
41  Pia Santaharju
42  Sonja Smedjebacka
43  Marja-Lena Södergård
44  Johanna Terho
45  Olle Victorzon
46  Harald Wester

Kandidater i stiftsfullmäktigevalet

För en modig och varm kyrka

Mera information om listans kandidater och 
program finns på:
ehdokasgalleria.evl.fi/sv  
facebook.com/enkyrkaforalla

Vallistan i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet

En kyrka för alla
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•  grundarbeten, tak, murning och nybyggen
•  köks- och badrumsrenoveringar
    (VTT:s våtrumscertifikat)
•  målning och tapetsering, kakelarbeten
•  montering av inredningar
•  VVS-arbeten
•  cellulosaisolering som lösull och skiva
•  även större projekt t.ex. industrihallar och radhus 

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK
Vi är en bygg- och 
renoveringsfirma från 
Korsholm som utför 
mångsidiga arbeten 
åt både små och 
stora kunder.
Läs mer: timbergs.fi

Hultvägen 180, 65630 Karperö
Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673
dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna
avhämtas.

- 1700-1800-tals möbler oberoende av skick
- Arabiaporsliner, glasföremål från Berga, 
   Sandnäs o. Grönvik
- Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér 

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

HÄRMÄ SPA

 i betjänar er

på svenska!

Spasemester
149 €/2 dygn/pers.

Vila på Härmä
160 €/2 dygn/pers.

Inkvartering i dubbelrum, 2 x frukostbuffé, 2 x lunch 
eller middag från buffébord, fri tillgång till spabadet 
och gymmet samt inträde till dansrestaurang.
Gäller t.o.m. 29.2.2020. 

Inkvartering i dubbelrum, 2 x frukostbuffé, 2 x lunch 
eller middag från buffébord, 1 x uppfriskande ansikts-
behandling 25 min eller klassisk massage 25 min,
fri tillgång till spabadet och gymmet samt inträde till 
dansrestaurang. Gäller t.o.m. 29.2.2020. 

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

borde veta?

info@espoonhautaustoimisto.� 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ekonomiegatan	  1	  

AX-‐221	  00	  	  MARIEHAMN	  
info@nocturne.ax	  
www.nocturne.ax	  

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

Testamenten & arvsplanering 
Intressebevakningsfullmakter 

Bouppteckningar & arvskiften i sämja 

Betjäning i hela Finland. 150€/h.
www.robinlindberg.fi

contact@robinlindberg.fi
044 25 73 419 (ring vard. 13-18)

NÅ 80 000 
HUSHÅLL I  

SVENSKFINLAND 
MED EN ANNONS!

BOKNINGAR:
040-144 6200

www.kyrkpressen.fi(06) 318 4000 
oravaistrafik.fi

Res på svenska 
med OT

Bokningar:

Spaniens hjärta
Rundresa bland 

genuin spansk kultur,
konst och vin 

i Madrid, Rioja och 
Baskien. 

Resa: 27.3-2.4
Barcelona, Andorra
och Franska rivieran

Resa längs Medel-
havets strand samt

Andorra La Vella.
Resa: 7-14.4.

Våren i Holland
Liljor och tulpaner.

En vårklassiker.
Resa: 15-19.4.

Gardasjön
Norditaliens smycke.

Resa: 22-28.4.
Maggioresjön
och Piemonte

Vårnyhet!
Resa: 15-21.4.

Almuñécar
Resor: 7-21.4 (15 

dgr), 15-23.4 (9 dgr)
Prag - Dresden 

- Berlin
Flyg och båtresa till 

Tjeckien och Tyskland
Resa: 28.4.-4.5.

Fira valborg i Paris
Upplev det vårliga 

Paris med Eiffeltornet,
Louvren, Sacre Coeur.

Resa: 30.4-3.5.

Passionsspelen
med Rhendalen 

och Alsace
Resa: 18-23.5.

Passionsspelen
med München

och Mainau
Resa: 3-8.6.

Teater-/
showresor 

till Stockholm
* Musikalen

En värsting till syster
med bl.a. Gladys del 

Pilar, Suzanne Reuter.
Resa: 27.2-1.3.
* Mamma Mia! 

The Party. Resor:
27.2-1.3, 26-29.3.

Mässor i Stockholm
* Båtmässan Allt för

sjön. Resa: 6-8.3.
* Trädgårdsmässan

Resa:  26-28.3.
Hälsoresor 

till Pärnu
Må bra på Spa Tervis.

Bekväma restider.
Resor: 

26.2-1.3 (5 dgr), 
14-21.3 (8 dgr),
8-12.4 (5 dgr),

10-17.4 (8 dgr)
Vår nya broschyr

har utkommit!
Beställ den från vårt kontor

7år på väg

0
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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

25jubileumsår!

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

PÅ HYRESLÄGENHETER
STOR EFTERFRÅGAN

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av 
energihål och vattenbrunnar ... 
då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143  info@drilltec.fi   www.drilltec.fi

MARKNAD
 
ÖNSKAS HYRA

Skötsam och rökfri med 
fast anställning söker etta i 
centrala Helsingfors. 
Tel: 0452565505 

Etta sökes i centrala 
Helsingfors från 1.3 
max hyra 700€ 
Tel: 045-1266639 

Ung ansvarsfull hjälpledare 
o. dagis”tant” söker bostad 
i södra eller västra H:fors 
max 800e, tel:0407716660 

Familjerådgivare vid  
Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet i Berghäll söker 
lugnt rum för övernattning 
varannan vecka, 3 nätter. 
Som underhyresgäst, i 
kollektiv eller en mindre 
hyreslägenhet. 
annsofie.oist@icloud.com 
0400575761 

Din marknadsannons läm-
nar du enklast in via vårt 
webbverktyg som finns på 
www.kyrkpressen.fi. Priset 
är 4,50€ per rad. För annon-
ser som lämnas in per tfn, 
040 831 6614 eller via epost 
till adressen annons@kyrk-
pressen.fi tillkommer en ser-
vicekostnad på 5€.

 
KÖPES

Köpes små dödsbon samt 
metallskrot, aluminium, 
koppar, mässing, elkablar 
o. bilbatterier mm. Ring 
Stefan 0400313970 Esbo. 

KÖPES LÄGENHET 
i södra Helsingfors 
30-100 m2, i dåligt skick. 
Hiss,rörsanering gjord,ej 
första vån.. 
tel 041-5330864/Kira 

KÖPES BOSTAD I DÅLIGT 
SKICK 
Huvudstadsregionen - inga 
förmedlingskostnader 
0405797397 Elmer T 

Gamla instrument köpes. 
Elgitarrer,basgitarrer, 
trumset,cymbaler,  
mikrofoner m.m. 
Allt beaktas. Även ej  
fungerande. 
Ring:0505272764 

 
UTHYRES

I Vasa uthyres en 
tvårummare på 39,5 
kvadratmeter på 
Handelsesplanaden. Ring: 
050 350 7233 

Ypperligt läge! Tvåa 46 m2 
i gott skick vån 5/6 hiss 
finns på Humalistonkatu 1 
b i Åbos absoluta centrum. 
Hyra: 780€. Tel. 
0405858925 

Etta i centrala Helsingfors, 
27 m2 med rymligt loft, 
Tel. 0456325757. 

Munsalabor - Pensionärer 
Kom till Munsala 
Pensionärshem för boende 
i lugn och trivsam miljö. 
Lediga lägenheter finns, 
hyra från 307,50€/mån 
-God vård från hemvårdens 
personal 
-Nattpatrull vid behov 
-Mattransport till 
lägenheten 
-Trevlig samvaro i 
gemensamma utrymmen 
med musikstunder och 
mimosel 
-Närhet till kyrkan 
Närmare upplysning ger 
disp. Jessica Präst, 
0104004193 
jessica.prast@norlic.fi 

Hej, 
Skall du studera i 
Stockholm? 
Vi är österbottningar som 
bor i en villa och har 2 rum 
att hyras för studerande, 
tillgång till TV-rum, dusch, 
kök och tvättstuga. 
Kommunikation till city från 
Bromsten 20 min. 
För ytterligare information, 
vänligen mejla 
agnetasoderman@hotmail. 
com eller ring +46 
702651223. 
Agneta Söderman 

 UTHYRES

TANKAR FÖDER TANKAR

KENT WISTI

Svartgrundet
I Svartgrundet åker den svenske prästen 
Kent Wisti tillbaka till sina morföräldrars 
Österbotten och fascineras av kyrkornas 
fattiggubbar. Genom mötet med fattig-
gubbarna gör han en personligt hållen 
meditation om det som har gått sönder 
i oss, om spänningsfältet mellan våra 
förväntningar och vilka vi egentligen är. 
Och om vikten av att inse att vi är otill-
räckliga, men inte otillhöriga.  
Verbum, inb. 27,50

Tankar för dagen
I Sveriges radios P1 finns ett 
program som är som en exis-
tentiell pärla mitt i nyhetsflödet: 
Tankar för dagen. Nu finns ett 
urval av dessa tankar i bokform. 
Här finns texter av Håkan Sand-
vik, Patricia Tudor-Sandahl, 
Mark Levengood, Åsa Larsson, 
KG Hammar, Lisbeth Gustafs-
son, Are Norrhava m.fl.
Verbum, hft. 31,50

MIKAEL KURKIALA 

När själen går i exil
Modernitet, teknologi & det heliga
Kan kyrkan, med sitt arv av berättel-
ser, riter och rum, inta en viktig roll i 
den ekologiska, sociala och andliga 
kris som vårt samhälle befinner sig i? 
Ja, menar Mikael Kurkiala. I sin bok 
argumenterar han utifrån antropolo-
giska och filosofiska perspektiv. Mikael 
Kurkiala är kulturantropolog med 
rötter i Jakobstad.
Verbum, inb. 25,00

www.fontanamedia.fi • tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi 
Tölötorggatan 2 B, vån. 8, 00260 Helsingfors



26  KYRKPRESSEN NR 3 • 30.1.2020

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

OPINION

Gud hade kunnat skapa en 
värld fri från kvinnor med 
bara män som kunde ha för-
ökat sig tillsammans med en 
annan man eller självklonan-
de som amöbor. Gud valde att 
skapa kvinnan Eva. Först där-
efter var skapelsen fullbordad.

Gud hade kunnat välja an-
sedda och välrenommerade 
kvinnor som anmödrar till 
sin son. Gud valde den intel-
ligenta Tamar som förförde 
sin svärfar, hedningen och 
skökan Rachav, och Rut som 
var moabitiska.

Gud hade kunnat ordna 
det så att Jesus hade fötts av 
en man eller att han hade fal-
lit ner från himmelen. Gud val-

de jungfru Maria att bli gravid 
och föda Jesus som vilket barn 
som helst.

Gud hade kunnat skicka 
aposteln Petrus som den för-
ste till den tomma graven. Gud 
valde att skicka tre kvinnor. 

Gud hade kunnat visa den 
uppståndne Kristus först för 
aposteln Johannes. Gud val-
de Maria Magdalena till för-
sta vittnet till uppståndelse.

Gud valde många andra 
nämnda och onämnda kvin-

nor, oberoende av om de var 
ansedda eller inte, eller till och 
med allmänt kända som syn-
diga.

Gud valde också den namn-
lösa kvinnan vid en brunn i 
Sykar, trots att hon var för-
aktad av människor och in-
te tillhörde det valda folket 
och hade en annorlunda teo-
logisk bakgrund. Efter att ha 
fått undervisning av självas-
te Herren blev hon den första 
kvinnoprästen och missionä-
ren i sin hemby.

Gud har då sannerligen inga 
fördomar mot jämlikhet.

KIRSTI RIIPOLA  
Nagu

Jämlikhet

Valda av Gud

Till stiftsfullmäktigevalet 
har tre listor lämnats in. Vid 
tidigare val har olika listor 
haft geografiska skiljelinjer 
men denna gång utgår listor-
na från olika synsätt. Listan 
”En kyrka för alla” samlar 
en grupp medlemmar som 
står för en öppnare syn med 
liberala ideer medan listan 
”För Kristi kyrka” försöker 
samla ett något större spek-
trum. Klart är dock att en 
stark gruppering inom den 
senare kan karaktäriseras 
som konservativ. En del av 
dem kallar sig hellre ”tradi-
tionalister”.

Det är bl.a. på två områ-
den dessa listor skiljer sig 
åt. Dels är det ämbetssynen, 
dels frågan om samkönade 
äktenskap. Den i den ena lis-
tan tongivande konservativa 
grupperingen godkänner in-
te kvinnor som präster – trots 
kyrkomötets beslut för mer 
än trettio år sedan. Inte hel-
ler kan de tänka sig att två av 
samma kön kan ingå äkten-
skap med varandra.

Låt oss ta en funderare 
om tolkning: En bokstav är 
en krumelur som vi mänskor 

har kommit överens om att 
ska representera ett visst 
ljud. Ögat registrerar figuren 
och hjärnan tolkar signaler-
na från ögat. Om flera bok-
stäver är grupperade tillsam-
mans gör hjärnan minst tre 
tolkningar: 1. Varje bokstav 
för sig, 2. Om bokstavskom-
binationen är ett ord och 3. 
Ordets betydelse. Resulta-
tet av den tredje tolkning-
en är ett resultat av många 
faktorer; kunskap, erfaren-
het, kultur, språk mm. Om 
alla gjorde exakt samma tolk-
ning av samma ord, då talade 
alla samma språk, hade exakt 
likadana åsikter, tyckte och 
tänkte lika osv. Varje ord i Bi-
beln genomgår samma tolk-
ning i varje mänskohjärna 
som läser Bibeln. Om bibel-
ordet kunde tolkas på ett ena-
handa sätt hade vi inte olika 
kristna kyrkor och samfund 
utan endast en där alla trod-
de exakt likadant.

Den sexuella läggningen 
är inget man själv väljer. Om 
det beror på genetiska vari-
ationer, hormoner eller so-
cial miljö vet man inte men 
ett är säkert: homosexuali-

tet är något som individen 
inte själv väljer. Hur går det 
då ihop med en kärleksfull, 
rättvis och rättfärdig Gud om 
Bibeln skiljer på bättre och 
sämre Guds barn med olika 
rätt att ta emot Guds gåvor?

Jag är inte teolog och in-
te heller bibelsprängd men 
jag undrar om det inte är 
dags att ifrågasätta om de 
tolkningar i Bibeln som an-
ses förbjuda homosexualitet 
och andra sexuella läggning-
ar utom den heterosexuella 
bör omtolkas? Omtolkning-
ar har gjorts på en rad andra 
frågor som ingen idag ifrå-
gasätter.

Jag tror på en kyrka för al-
la. En kyrka som står för kär-
lek, respekt och jämlikhet. 
En kyrka där vi kan arbeta 
tillsammans trots olikheter 
i ordens tolkning. En kyrka 
där syskonkärlek gör att vi 
aktivt och medvetet sprider 
evangeliets budskap utan att 
på något sätt nedvärdera eller 
bojkotta andra som vill vara 
Jesu lärjunge.

OLLE VICTORZON
Kandidat i valet till stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktigeval

Jag tror på en  
kyrka för alla

Jag har fått frågan förut och 
jag får frågan nu igen: varför 
engagerar du dig i församling-
en? Precis som så många an-
dra så bryr jag mig om min 
församling, Närpes försam-
ling. Jag vill att den ska vara 
till för alla, välkomna alla, va-
ra en inbjudande församling. 
Och när jag en gång frågade 
en f.d. kyrkoherde vad jag ska 
göra för att min församling 
ska bli en sådan så var sva-
ret: ställ upp i församlingsva-
let. Han har så rätt. Vill man 
påverka måste man engagera 
sig, inte stå vid sidan och se 
på. Och jo, det går att påver-
ka, det vågar jag påstå efter ett 
år som aktiv församlingsmed-

lem och förtroendevald. Ofta 
blir det sen så att det ena ger 
det andra – så kom frågan om 
att kandidera till Kyrkomö-
tet. Det kändes naturligt att 
fortsätta med det som starta-
de i församlingsvalet 2018, att 
kandidera på listan En kyrka 
för alla. Kyrkan behöver fak-
tiskt fler aktiva medlemmar, 
inte färre. Kyrkan står för så 
mycket i vårt samhälle: sta-
bilitet, trygghet, gemenskap, 
framtidstro - saker som verk-
ligen har betydelse i vårt del-
vis oroliga samhälle. 

ULLA-MAJ WIDEROOS
Kandidat i kyrkomötesvalet

Kyrkomötesval

Kyrkan behöver fler  
aktiva medlemmar

Vi som ställt oss till förfogan-
de vid valet av kyrkomötes-
ombud och stiftsfullmäktige 
den 11 februari kommer från 
olika håll och har olika bak-
grund. Vi förenas av en ge-
mensam vilja att arbeta för 
att Evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland och Borgå stift 
ska vara en god kristen mil-
jö, där människor får komma 
till Jesus, möta hans nåd och 
förlåtelse, höra hans ord och 
handla efter dem. Då står hu-
set stadigt också när det stor-
mar (Matt 7:24–27).

Som förtroendevalda vill vi 
också bära ansvar för kyrkans 
och stiftets organisation, eko-
nomi, fastigheter och perso-
nal. Apostlarna betonade att 
sådana uppgifter ska skötas 
så väl att de som har andliga 
uppgifter kan ägna sig åt bön 
och ordets tjänst. Då kan Guds 
ord vinna spridning (Apg 6:1–
7).

Vi vill använda våra resur-
ser i kyrkans tjänst med akt-
ning för Gud och hans ord, för 
våra medmänniskor och vår 
livsmiljö. Vi vill arbeta för att 
så många som möjligt i vårt 
land och i vår värld ska få del 

av allt det goda som Kristus 
genom sin kyrka kan ge.

MATIAS GÄDDA, 
MARCUS HENRICSON, 

OLAV S MELIN, 
KARIN SAARUKKA, 
BIRGITTA SARELIN, 
GÖRAN STENLUND, 

ANITA VIIK-INGVESGÅRD, 
MARTTI VÄHÄKANGAS, 

BJÖRN WALLÉN 
Kandidater i kyrkomötesvalet

ÅSA EKLUND, 
GERD ERICKSON,  

THOMAS FAGERHOLM,  
LENA GRANQVIST,  

MARCUS HENRICSON,  
STIG KRONLÖF,  

JUSSI LAHTI,  
CAROLINA MYRSKOG,  

KRISTER MÅRD,  
ULF PAKALÉN,  
SOLVEIG PÅTT,  

BIRGITTA SARELIN,  
HANS SNELLMAN,  

FREDRIK WESTERLUND,  
ANITA VIIK-INGVESGÅRD, 

 JONAS WIKSTRÖM,  
PETER WIKSTRÖM,  

LARS-ERIK ÅKERHOLM 
Kandidater i valet till stiftsfullmäktige.

Valmansförening 

Programförklaring 
för kandidatlistan 
”För Kristi kyrka”

” Gud har då san-
nerligen inga för-
domar mot jämlik-
het.”
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Österbottens Tidning och 
ansvarig utgivare Ann-Sofi 
Berger skrev något av histo-
ria senaste vecka (15.1.2020) 
när redaktionen i en insändar-
kommentar förklarade: ”Öst-
erbottens Tidning publicerar 
inte insändare som ifrågasät-
ter människor enbart på grund 
av sexuell läggning och köns-
identitet och kan uppfattas 
som kränkande.” ÖT gjorde 
något av en finlandssvensk 
Rosa Parks för HBTQI-per-
soner. 

Vändningen kom efter att 
Simon Häger i ett par insän-
dare (8.1/15.1) gått emot en ho-
mosexualitetsdebatt som fått 
pågå alldeles för länge. Häger 
är också känd i Kyrkpressens 
spalter för att han tålmodigt 
gått i dialog med sina mot-
ståndare, de som inte kan till-
låta sådana som han att leva 
ett värdigt liv fullt ut. 

För de flesta människor 
gäller numera nolltolerans 
beträffande rasistiska utta-
landen i vardagsspråket och i 
all synnerhet i offentlig dags-
press. Det faller få in att försö-
ka sig på rasistiska påhopp i 
seriösa mediekanaler. Om in-
te annat stoppar redaktioner-
nas regelverk sådant. 

Utvecklingen tyder på det 
samma i debatter om sexu-
ell identitet. De flesta av oss 
kommer att rysa inför for-
muleringar som i spalterna 
vänts mot sexuella minori-
teter. ”Hur var det möjligt?” 
kommer framtidens barn att 
fråga oss. Här måste också 
kyrkan inse att den tappar 
väldigt många. Kyrkan tap-
par inte bara de trots allt rätt 
få HBTQI-personerna, utan 
också deras vänner och famil-
jer, deras lärare och kurato-
rer. Det sker redan nu och det 
går snabbt. 

Måttet var rågat, bägaren 

rann över precis här för ÖT. 
Många läsare har reagerat 
positivt och med ett spon-
tant ”Äntligen!”. Svenska 
Yle (16.1) uppmärksammade 
också med uppföljande arti-
kel. Tiden är inne för att sätta 
punkt för hetsen mot en sex-
uellt varierande folkgrupp, 
precis som vi en gång i tiden 
satte punkt för rasism. 

Förhoppningsvis tycker 
ingen snart att den här typen 
av kränkningar är accepta-
bla längre, inte ens i yttran-
defrihetens tjänst. ÖT hade 
civilkurage att vara först, 
min förhoppning är att KP 
och andra mediehus följer 
efter. Också president Nii-
nistö manade i sitt nyårstal 
till besinning i den offentli-
ga debatten. Här har medier 
som Kyrkpressen ett särskilt 
ansvar, i all synnerhet som 
tron bygger på kärleken till 
medmänniskan.

”Vad skulle jag göra om jag 
trodde att jag i Guds ögon är 
en styggelse för att jag är född 
som homosexuell och vill de-
la mitt liv, min kropp och själ 
med en annan man?” und-
rar Häger (ÖT, 15.1) med ett 
okränkbart inifrånperspek-
tiv. Må den sista stenen vara 
kastad inom en snar framtid, 
också i Kyrkpressens spalter.

ANNETTE KRONHOLM-CEDERBERG, 
Kandidat i kyrkomötesvalet

”Förhoppningsvis 
tycker ingen snart 
att den här typen 
av kränkningar är 
acceptabla längre, 
inte ens i yttrande-
frihetens tjänst.”

Kyrkomötesval

Sluta hetsa nu

I KP 26 (12.12.2019) har Tryg-
ve  Cederberg ifrågasatt lämp-
ligheten av namnet på präst-
kandidatlistan ”På Bibelns 
grund” med hänsyn till att 
de uppställda kandidaterna 
vigt frånskilda. TC har med 
rätta påmint oss konservati-
va om att vi inte alltid är helt 
konsekventa.

I skriften ”Om påvens 
makt och överhöghet” i vår 
kyrkas bekännelseskrifter 
finns texten: ”Orättfärdig 
är också den förordningen, 
som vid äktenskapsskill-
nad förbjuder den oskyldiga 
parten att gifta sig” (s. 353, 
Svenska kyrkans bekännel-
seskrifter 4e uppl 1979). Med 
den oskyldiga parten menas 
den övergivna, den som inte 
begått något brott. Detta har 
därför varit en princip som 
mången konservativ präst 

följt. Biskop Bo Giertz sä-
ger också att detta har den 
evangeliska kyrkan alltid be-
aktat gällande vigsel av från-
skilda.

Men om man nu felar på 
en punkt innebär det att man 
gott kan fela på alla andra 
också? Ska vår kyrka och vi 
präster helt bryta med kyr-
kans lära, våra bekännelse-
skrifter och våra prästlöften 
att förvalta vårt ämbete en-
ligt Guds ord, därför att vi 
i något stycke felat att vara 

helt bibeltrogna? 
Så ser inte jag på saken, in-

te heller någon av dem som 
finns på ovannämnda kan-
didatlista. Att sätta sin egen 
bibeltolkning före det klara 
bibelordet leder till att allt är 
tillåtet. Jag håller dock helt 
med TC om att ”förlåtelsen 
inte kan användas som ett 
frikort för att man med vett 
och vilja får leva på ett sätt 
som Bibeln förbjuder och att 
det aldrig kan vara bibeltro-
get att välsigna det som Gud 
stämplat som äktenskaps-
brott”. Detta gäller ingalun-
da bara äktenskapsbrott, det 
gäller all synd – stöld, mord, 
bedrägeri, otrohet, utlevd ho-
mosexualitet, allt som Gud 
klart har fördömt.

ULF EMELEUS
Helsingfors

Bibelsyn

Vem får stå på  
Bibelns grund?

”Men om man nu 
felar på en punkt 
innebär det att 
man gott kan fela 
på alla andra ock-
så?”
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Vi undertecknade medlemmar 
i Borgå stifts församlingar är 
bekymrade inför kyrkomö-
tesvalet 11.2. Grundvalen och 
kännetecknet för den luther-
ska kyrkan sedan reforma-
tionen har varit bundenhet-
en vid Guds ord och bekän-
nelseskrifterna som kyrkans 
högsta norm för lära och lära-
re. Detta stadgas också i kyr-
kolagen och kyrko-ordning-
en. Vid prästvigningen lovar 
prästerna att följa dessa skrif-
ter i sin prästgärning.

Inför detta kyrkomötesval 

verkar det finnas krafter som 
vill frigöra kyrkan och präs-
terna från att vara bundna 
av dessa kyrkans grundpela-
re och ersätta dem med sina 
egna tolkningar. Detta är vårt 
bekymmer. Därför uppmanar 
vi de röstberättigade lekmän 
som delar vårt bekymmer att 
rösta på Göran Stenlund, nr 
61, med hänvisning till hans 
26-åriga erfarenhet av arbe-
tet i kyrkomötet, hans akti-
va arbete till förmån för kyr-
kan och hans bibeltrogna lin-
je. Han presenterar sin linje 

på nätadressen ehdokasgal-
leria.evl.fi/sv 

ULF EMELEUS, 
GUN-MAY CEDERGREN,

 BENGT MALMBERG, 
ARVID ÅDAHL, 
FRIDA ÅDAHL, 

GUNILLA ÅDAHL-SENE, 
DORIS DJUPSJÖBACKA, 

ULF PAKALEN, 
RAIMO SAARINEN, 
VERNA SAARINEN, 

KARL VON SMITTEN, 
TAPANI HENKOLA,

 GUNNEVI HENKOLA.

Kyrkomötesval

Vi stöder  
Göran Stenlund



NÄSTA KP 
utkommer  
den 13.2.

D
et var en försam

lingsm
edlem

 som
 tyckte att predikan var för lång, så han gick ut. D

et tyckte pastorn inte om
, så när han nästa gång träffade honom

 frågade pastorn varför han gick ut m
itt i predikan. 

–
 Jag gick till barberaren, sa m

annen. –
 Kunde du inte ha gjort det före gudstjänsten? frågade pastorn förvånat. 

–
 Då var m

itt hår ännu kort. (Kyrkpressens 50-årsjubileum
 till ära kör vi vitsar i repris. D

en här publicerades ursprungligen i oktober år 2008.)

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

Sportlovsresor
Nyland 15–21.2

Österbotten 22–28.2

Ny Adress! 
Fontana Media, Kyrkpressen 
och Församlingsförbundet 
flyttar till nya lokaler den 
1 februari. Vår nya adress:
Tölötorggatan 2 B, vån. 8

00260 Helsingfors
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