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Biskopen: Vi behöver
platser som är avskilda
från vardagen

Sidan 13
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Våga protestera
när någon vill
trycka ner dig

Sidan 16

Din avund
visar dig vad du
längtar efter

Sidan 6

PRÄSTEN
SOM SKAPADE
MEDIESTORM
Sidan 2

LEDAREN: Om förlusten
i att vinna en strid Sidan 5

NINA ÖSTERHOLM: Har du hittat
din inre eftistant? Sidan 3

Vasatjej blev pingstpastor
i polkagrisstaden Sista sidan

PROFILEN Daniel Norrback
Kyrkoherde i Kristinestad svenska församling. Gift med Erica,
har tre barn. Bygger just nu egnahemshus några hundra meter från föräldrahemmet i Skrattnäs. Gillar musik och har nyligen återupptagit hobbyn körsång.
Är ordförande för OAS-rörelsen i
Svenskfinland.

Daniel Norrback berättar om de
turbulenta veckorna som började
med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en
viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i
teologiska diskussioner.
TEXT OCH FOTO: JOHANNA GRANLUND

BYGGER NYTT FÖ

A

tt Daniel Norrback skulle bli rikskändis och få samtal av biskopen för
sina uttalanden i egenskap av kyrkoherde var inget han hade räknat
med. Han har alltid tyckt om att diskutera och har tidigare gärna ägnat
sig åt teologiska debatter i sociala medier, där han
har representerat det som kanske kunde kallas kyrkans konservativa falang.
För ungefär ett och ett halvt år sedan gav han sig
– egentligen mot bättre vetande – in en debatt på en
bekants Facebooksida.
– En kommentar från en meningsmotståndare provocerade mig och i stridens hetta drog jag till med det
uttryck som sedan skulle citeras i medierna: Sodom
och Gomorra-parader.

Granskad i medierna
Ett par dagar senare försökte den första journalisten
får tag på honom för en kommentar. Daniel Norrback valde att försöka hålla låg profil, men trots det
sattes bollen i rullning och resulterade i flera artiklar i olika tidningar.
– Min kollega Markus Engström skrev då en insändare till Syd-Österbotten där han tog mig i försvar. Den insändaren resulterade i sin tur i en polisanmälan. Det var fräckt och onödigt av mig att formulera mig som jag gjorde, men jag förvånas ändå
över hur stor hela grejen blev. Det kändes helt sur-
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realistiskt och tog nästan aldrig slut.
De första dagarna och veckorna var värst. Några
nätter hade han svårt att sova och låg och grubblade på vad tidningarna skulle kunna skriva nästa dag.
– Samtidigt var det många, också finskspråkiga från
olika delar av landet, som kontaktade mig och berättade att de ber för mig och församlingen. Den omtanken gjorde att jag orkade bättre.
Daniel Norrback drog lärdom av det som hände.
– Jag insåg verkligen att jag som kyrkoherde är en
offentlig person. Även om jag vid just det där tillfället
diskuterade i ett slutet forum blev jag ändå iakttagen
och granskad. Det är förstås på gott och ont, men mest
är insikten till hjälp för mig och gör mig motiverad
att bemöta människor med en mer respektfull attityd.
Du har offentligt bett om ursäkt för ditt uttalande. Upplever du att du har blivit förlåten?
– Ja och nej. Jag vet att vissa har förlåtit mig, medan
andra inte har gjort det. Det beror förstås på var folk
själva står och hur viktig frågan om kyrkans syn på
homosexualitet är för dem.

Balans mellan nåd och sanning
Numera är Norrback väldigt försiktig med att ge sin
in i teologiska diskussioner. Han blev bränd av upplevelsen och inser dessutom att det inte alltid är läge
att ta en debatt.
– Jag är faktasökande och analytisk och vill försö-

ka hitta sanningen och stå upp för den. Samtidigt har
jag lärt mig att en diskussion med fokus på rätt och
fel där det själavårdande elementet saknas kan ställa till mycket skada.
Sanning är ett så absolut ord. Kan man vara säker
på att man själv faktiskt har hittat sanningen?
– Självfallet är det så att olika människor kan vara
hundra procent övertygade om sinsemellan motstridiga saker. Man vara helt säker i sitt hjärta, både gällande trosåskådning och annat. Men det betyder inte
att alla alltid har rätt om allt de tror är sant. I kristen
tro är sanningen inte någonting abstrakt eller teoretiskt, utan Jesus säger att han är sanningen, och var
och en kan lära känna honom.
Daniel Norrbacks konservativa bibelsyn finns kvar,
men han blivit mer eftertänksam och nådig i hur han
uttrycker den.
– Det står ju om Jesus att han var full av nåd och
av sanning. Jag tror det är just den balansen mellan
nåd och sanning som vi behöver. Jag har lärt mig
att det inte alltid är läge att basunera ut sanningen. Man kan vinna en debatt men samtidigt förlora en medmänniska.
Norrback konstaterar att ett förtroende kan raseras på mycket kort tid, medan det tar länge att bygga upp det tillbaka.
– För sådana som bara har läst om mig i tidningen
kan det vara svårt att se bortom bilden av det konser-
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Daniel Norrback kom till tro då
han gick på tvåan i gymnasiet.
Han konstaterar att hans tro
har utvecklats från att ha varit
ganska lagisk och pietistisk till att
handla mer om Guds nåd.

INKAST
NINA
ÖSTERHOLM

Röst för
pengarna
I ROLLERNA: Eftisbarnen spelar Finlands
riksdag, eftistanten talman.
Scen: En lekpark i juni.
Eftisgruppens sommarkoloni är i parken och
barnen leker glatt tillsammans. I gungan blir det
av någon anledning tal om hudfärg.
– Du är brun som choklad.
– Mmm.
– Fast också brun som något annat.
–?
– Du är brun som bajs.
Sekunden senare blir killen men den fantastiska färganalysen inkallad av sin eftistant, han
får komma och sitta med henne på en trappavsats i solen. De pratar. Länge. Publiken börjar
skruva på sig över den utdragna scenen och till
slut blir den bruna killen ledsen för lillkillens
skull, han går fram och säger: ”Det är okej, jag
är van.”
Ridå.

ÖRTROENDE
»Naturligtvis gick det ut över
min fru, mina barn och mina föräldrar.«
vativa monstret. Medierna har en väldig makt att utmåla människor som skurkar eller hjältar och det är
väldigt svårt att tvätta bort en sådan stämpel.
Det svåraste i det hela var ändå inte att själv bli
stämplad som skurk, utan att se hur det drabbade
familjen.
– Naturligtvis gick det ut över min fru, mina barn
och mina föräldrar. De led på grund av mina formuleringar. De har ändå stöttat mig genom allt det här.
Dessutom drabbades hela församlingen, bland annat
i form av en rekordstor utskrivningsvåg.

Vardagsnära församlingsgemenskap
Daniel Norrback trivs med att vara präst. Han uppskattar mångsidigheten, mötena med så många olika människor och de flexibla arbetstiderna. Att vara kyrkoherde och därmed chef har ändå sina sidor.
– Ibland måste man ta tuffa beslut. På sistone har
vi sparat in på flera tjänster och det är aldrig roligt.
Då han började som tillförordnad kyrkoherde var
han trettio år. Han kände sig ung och grön, men med
tiden har han vuxit in i rollen.
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– Min fru Erica, som jobbar som diakon i församlingen, gav mig feedback om att jag som ledare gick
i försvarsställning allt för snabbt. Det är något jag
numera försöker tänka på. Jag tror att man lättare
får de anställdas förtroende om de märker att man
inte tar saker personligt, utan istället kan diskutera
lugnt och sakligt.
Hur är det att vara chef för sin fru?
– Det går relativt bra, men ibland kan det nog vara
lite utmanande! Vi har olika arbetsuppgifter och jag
ser inte så mycket av henne då hon är ute på hembesök, men i diskussioner oss anställda emellan kan
det kännas jobbigt om hon tar någon annans parti
mot mig i någon fråga. Hallå, du är ju min fru, ska du
inte vara på min sida!? tänker jag då, berättar Norrback och skrattar.
Samtidigt konstaterar han att det är viktigt att kunna skilja på rollerna i privatlivet och på arbetsplatsen. Just nu är Erica Norrback vårdledig med parets
yngsta son.
Daniel Norrbacks vision för sin församling är att
det skulle ha formen av en levande och vardagsnära gemenskap.
– Ibland får jag känslan av att vi anställda bara ska
producera evenemang och verksamhet med församlingsmedlemmarna som konsumenter. Det skulle jag
vilja komma bort ifrån och istället arbeta mer för att
bygga upp medmänskliga relationer.

»Unkna åsikter pyr
lika glatt på svenska
som på finska.«
JAG TROR OFTA att Svenskfinland är lite tryggare än resten av landet, att minoritetens egen
erfarenhet av att vara utsatt kommer att skydda
vår storebror från rasism, åtminstone i svenska
sammanhang. Så är det naturligtvis inte. Unkna
åsikter pyr lika glatt på svenska som på finska.
Nu menar jag inte att lillkillen i gungan körde
någon politisk agenda, däremot är jag innerligt
glad över hur hans eftistant på direkten tog tag
i situationen. Det är alltid obekvämt att ingripa i andras beteende, men låt oss alla söka efter eftistanten inom oss lite oftare.
Den som tiger håller med – och när det blåser rasistiska vindar i vårt samhälle finns det
en efterfrågan på motröster. När ”invasiva arter” diskuteras på politisk nivå och det partiet som alltid förknippas med kyrkan, oberoende om vi vill det eller inte, visar tummen upp
– då finns det många som längtar efter att kyrkan skulle sätta ner foten.
JAG SER ALLT DET goda arbete kyrkan gör,
allt det fina i mathjälp, stöd för krisdrabbade,
omsorg om de mest utsatta. Men det finns ytterligare en sak som medlemmarna just nu förväntar sig att få för skattepengarna, nämligen
höra kyrkans röst i samhällsdebatten. Vi har fina ledord för vårt kommunikationsarbete i kyrkan men i själva verket kunde vi byta ut dem alla och köra fullt ut med ett enda: människovärde, människovärde, människovärde.
Nina Österholm är adoptivmamma och jobbar
med kommunikation inom kyrkan i Helsingfors.
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NOTISER

Präst med när Sverige
utvärderar hantering
av pandemin
Den svenska regeringen har tillsatt
en kommission för
att utvärdera Sveriges hantering av
coronapandemin,
skriver Kyrkans
Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns
också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.
Lif tror själv att hon är inbjuden både som en
representant för civilsamhället och för att reflektera etiskt kring människosynsfrågor i hanteringen av coronaviruset.
Kommissionen ska utvärdera hur krissamordningen fungerat och vilka effekterna blivit av de åtgärder som vidtagits av regering
och myndigheter. En jämförelse ska också göras med andra länders hantering av pandemin.
– Vi ska försöka se vad som har hänt, vad
som har gått snett och varför. Från kommissionen kommer det sedan komma olika förslag
för hur man kan rusta sig för nästa kris, säger
Camilla Lif till Kyrkans Tidning.

SOFIA TORVALDS

Söker stävja ofri
Vad kan vi göra för att motverka din ensamhet? frågade församlingen. Lågtröskelverksamhet och målgruppstänk var ett
par av svaren.
TEXT: 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.

Så fick Sideby sin nya kyrka
I slutet av juli år 1970 rapporterar Kyrkpressen
att intresserade Sidebybor fick bekanta sig med
de 83 förslag som kommit in när man utlyst planer för en ny kyrka. Den gamla kyrkan brann
ner året innan.
Det förslag till ny kyrka som sedan genomfördes planerades av arkitekt Erik Kråkström.
Han fick tredje pris av prisnämnden som skulle utse de bästa förslagen till ny kyrka – men de
Sidebybor som satt med i priskommittén som
lekmannarepresentanter meddelade att Kråkströms förslag var deras favorit.
Det blev sedan Kråkströms kyrka som byggdes, och den invigdes år 1972.
SOFIA TORVALDS
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När de svenska församlingarna i Helsingfors
försökt kartlägga var nöden bland svenskspråkiga stadsbor är störst blev svaret ofrivillig ensamhet. I höstas gick arbetet vidare
med projektet Var är du? där människor gavs
möjlighet att berätta om sina upplevelser av
ensamhet och om hur församlingen kunde
motverka ensamheten. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Johannes församling, Johannes diakoniförening och yrkeshögskolan Novia.
– Vi hoppades att vi på något vis skulle få
syn på de människor som inte själva göra väsen av sig men som har det jobbigt just med
ensamhet, och kanske med andra saker också, säger Johannes församlings kyrkoherde
Johan Westerlund.
I samband med en temavecka i Johannes församling gjorde studerande från yrkeshögskolan Novia intervjuer med församlingsbor och

samtidigt samlades svar in genom en webbenkät. Förhoppningen var att nå de människor
som inte dyker upp när församlingen ordnar
program.
– Se var de finns och kanske framför allt vad
de själva önskar och behöver – att det inte är
vi som hittar på och berättar och definierar
vad någon annan behöver och längtar efter,
säger Westerlund.
Sammanlagt fick man in 158 svar. Slutrapporten presenterades i juni av projektledare
Camilla Strandell-Laine.
De svarande hade delats in i fyra grupper:
unga under 25 år, småbarnsföräldrar, vuxna
i arbetslivet samt äldre. I alla grupper känner de flesta sig sällan eller ibland ensamma
– men nästan en fjärdedel av vuxna i arbetslivet gör det ganska ofta.
Den ofrivilliga ensamheten handlar för de
svarande bland annat om att inte ha någon att
tala, umgås eller dela saker med, om att känna sig utanför och övergiven. Den förknippas
med negativa känslor, tomhet och otrygghet.
Människor upplever också frivillig ensamhet, sådan de själva väljer och behöver, som
ofta kopplas ihop med ord som egentid.
Johan Westerlund säger att projektet gav en
del av det de hoppades, trots att metoden hade sina begränsningar.
– Vi kanske inte fick de mest passiva med
– men nog tycker jag att vi har fått material
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LEDARE
SOFIA
TORVALDS

Om att inte
hävda sin rätt

ivillig ensamhet

Det är inte vi som ska definiera vad någon annan behöver och längtar efter, säger
kyrkoherde Johan Westerlund. FOTO: ARKIV/
CHRISTA MICKELSSON

som vi kan arbeta vidare på.
Var det något som förvånade er?
– Jag tycker själv att andelen personer som
är nöjda med sitt liv, som också trivs bra i ensamhet, är glädjande stor.
Han noterar också att det är de unga som är
minst tillfreds med att vara ensamma, även om
de inte är de som känner sig ensamma oftast.
– Det är ungdomarna som i högsta utsträckning säger att det där att vara ensam inte är
kiva.

Kommer synas i verksamheten framöver
De svarande fick berätta hurdana saker som
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motverkar deras ensamhet och ge förslag på
vad församlingen kunde göra.
Gruppen äldre nämner mycket sådant som
ofta hör till församlingsverksamheten: samtalsgrupper, gruppresor och utfärder, hembesök, att engagera till frivilligarbete, musik.
Unga söker både lågtröskelverksamhet, olika former av stöd och gruppgemenskaper –
som smågrupper, samlingar, hobbygrupper.
Just önskemål om verksamhet med låg tröskel är något som kommer fram i alla grupper.
Målgruppstänk när man planerar verksamhet och bättre information är saker som också nämns, i synnerhet av föräldrar och vuxna
i arbetslivet. Den senare är också den grupp
som det är mest utmanande för församlingen att möta.
– Målgruppstänkande är något vi får titta
på, hur vi gör det tydligt vem vi har tänkt att
ska se det här eller delta.
Alla idéer är kanske inte realistiska att
genomföra, Westerlund konstaterar att
människor ofta önskar att församlingen skulle ordna olika samlingar och evenemang, men
sedan är erfarenheten att så många inte dyker upp.
– Men här finns också idéer som är alldeles realistiska. Jag tror här finns sådant som
kommer att synas i vår verksamhet framöver.
Nästa steg är att samlas till workshop och
arbeta med det material som projektet gett.

ORTODOXA KYRKAN i Finland har under
en längre period kämpat med med svåra samarbetsproblem i kyrkans ledning. Många inom kyrkan har uttalat sig för medierna antingen med namn eller anonymt och vittnat om att
det finns kritik mot hur ortodoxa kyrkans ärkebiskop Leo sköter sitt jobb, och att det rasar
en konflikt mellan två av kyrkans tre biskopar:
ärkebiskop Leo och biskop Arseni, som leder
Kuopios och Karelens stift.
Det är ingen trevlig bild som utmålas. Det
handlar om slarv med pengar, om hur man ska
bokföra och använda arbetstid, om var man ska
dra gränsen mellan det som är en personlig hobby (ärkebiskopens brinnande Karelen-intresse)
och något som kyrkan ska stå för både i arbetstid och resekostnader.
Men framför allt verkar det handla om prestige. ”Ärkebiskopen kan inte leda med knytnäven i fickan”, skriver Jyrki Härkönen, diakon
i ortodoxa kyrkan, och menar att ärkebiskopen har svårt att inse var gränsen går mellan honom själv som sårad privatperson och den institution som kyrkans ärkebiskop måste vara.
Vänd andra kinden till, verkar Härkönen vilja säga.

»Ge upp dina önskningar om att ha rätt, du kan
inte vinna.«
OCKSÅ EN LUTHERAN börjar vrida olustigt på sig vid läsningen av Longplays redogörelse för ärkebiskopens kilometerersättningar
och samlandet av gåvor i egna förråd. Det är inte misstagen i sig – misstag är mänskliga – det
är också ärkebiskopens ursinniga försvar mot
varje anklagelse.
Har han inte, undrar man, lärt sig det som varje förståndig förälder till tonåringar och vuxna barn måste: Ge upp dina önskningar om att
ha rätt, du kan inte vinna. Välj alltid att bevara relationen.
DET ÄR KANSKE HÄR det gör mest ont i
den som vill kyrkan – vilken kyrka som helst!
– väl, den som tror att kyrkan har en poäng, att
den faktiskt ska försöka vara Kristi kropp på
jorden. När det grälas i kyrkan – vilken kyrka
som helst! – kan åskådaren omedelbart urskilja när det blir personligt, när det börjar handla om vem som vinner. Och då har man förlorat nästan allt.
”Man kan vinna en debatt men förlora en
medmänniska”, säger Daniel Norrback på föregående uppslag i denna tidning. Också hans
insikt verkar vara att det oftast är kontraproduktivt att alltid hävda sin rätt.
Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.
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Vi skäms över vår avund, men alla är vi avundsjuka. Avund
kan göra oss bittra, men den kan också sporra oss. Säg mig
vad du avundas så ska jag säga dig vad du längtar efter.
TEXT: SOFIA TORVALDS ILLUSTRATION: MALIN AHO

MÖRKRET
SOM FINNS
I DITT BRÖST

A

vund är en känsla som uppstår när en person saknar någon annans överlägsna egenskap, prestation eller innehav, och antingen önskar sig
det eller önskar att den andra
personen inte hade det. (Wikipedia)
Avund har av otaliga skribenter definierats
som den mest nedslående av alla de sju dödssynderna: en synd som inte är rolig alls, någonsin. Inte ett uns njutning har jag någonsin utvunnit ur en endaste stund av avund i mitt liv.
JAG HADE aldrig tänkt på att jag skulle ha
något särskilt stort problem med avund eller
missunnsamhet. Det krävdes ett test för det.
Jag fyllde i ett frågeformulär hos den psykiater som skulle avgöra om jag skulle få terapi för min ångest, och när formuläret var
ifyllt ögnade han igenom det, höjde sin klara blick mot mig och frågade: Känner du dig
ofta avundsjuk?
Jag minns inte exakt vad jag svarade, men
jag tror att jag sa ”ja”, om än följt av ett ”men”.
NÄR DET gäller avund finns det åtminstone
många att identifiera sig med. Bibeln är full
med avundshistorier. Vi har Kain och Abel.
Lea och Rakel. Jakobs söner som gnisslade
tänder över att Josef var den utvalda favoriten. Vi har, givetvis, den äldre brodern i berättelsen om den förlorade sonen.
Och vi har de avundsjuka i sagorna: Askungens elaka styvsystrar, Snövits styvmor,
den nästvackraste. Först som vuxen har jag
insett hur frustrerande Askungens uppenbarelse måste ha varit för dem som växte upp med
henne: en person med Miss Universums kropp
och heliga Franciskus själ i samma hus. Vem
skulle inte bära agg mot en som vunnit en så-

6

»Jag avundades
deras förmåga att
gå in i ett
rum och
genast
känna sig
välkomna.«

dan jackpot i det genetiska lotteriet?
Vi avundas den kärlek någon annan har. Vi
avundas att de är utvalda, någons ögonsten.
Avunden föds i jämförelsen, när vi upplever
oss vara i underläge, när vi känner oss kränkta och åsidosatta.
SOM JAG MINNS det blev jag avundsjuk i
tonåren, för det var först då jag började känna att något fattades mig.
Jag kände mig klumpig, blyg, hopplös och
malplacerad i livet – jämfört med andra jämnåriga då. Jag avundades deras vackra, solbrända ansikten och strålande leenden (själv hade jag tandställning) och deras svallande hår
(själv såg jag ut som en tofsmes) och deras söta små näsor. Jag avundades deras seglingsberättelser och moonboots och deras förmåga
att åka slalom utan att falla och vara livrädda.
Allra mest avundades jag deras förmåga att
gå in i ett rum och genast känna sig välkomna.
AVUND KAN binda oss i bitterhet, men den
kan också sporra oss. Jag bestämde mig för
att börja öva på det där med att komma in i ett
rum och inte tänka på vad andra tänker om
mig. Så jag blev bättre på det. Jag blev så bra
att den avunden bleknade, bara för att ibland
flamma upp i någon situation som fick mig
att känna mig ovälkommen.
Säg mig vad som väcker din avund så ska
jag säga dig på vilket livsområde du har ambitioner att nå lite längre.
Sådant jag nästan helt slutat känna avund
över: Människors förmåga till small talk.
Människors fina hem. Människors fina matlagning. Människors skönhet.
Saker jag fortfarande känner avund över:
Välklädda människor. Människor som ger
ut fina böcker och får fina recensioner.

Människor som får beröm för sin godhet och
medkänsla och vishet.
JAG TROR att de flesta av oss, ju äldre vi blir,
blir mindre benägna att vilja byta liv med någon annan. Vi lär oss att det finns djupa sprickor bakom polerade ytor och stor smärta bakom bländande leenden. Jag har lärt mig att tala om min egen smärta och jag har börjat förvänta mig att andra ska tala om sin, och det
är den bästa medicinen mot avund.
Ju bättre du känner en människa, desto mindre benägen är du att avundas henne. När ni
kommer varandra nära ser ni varandra så klart:
två stackars kryp, kämpande under bördan att
leva ett gott liv. Det blir uppenbart att ni gör
klokast i att hålla varandra i handen.
MEN ÄNDÅ finns sådant som får smärtan i
bröstet att vakna. Jag kan avundas andra deras förmåga till glädje. Jag, som ofta är tungsint, kan känna gnagande avund över andras
förmåga att stanna upp och se på blommor
och grässtrån och solglimtar.
Jag avundas andras förnöjsamhet.
Jag, som så ofta är rastlös, avundas andras
lugn.
MEN JAG avundas också andras prestationer.
Jag, som lever på att skriva, avundas dem som
skriver bättre. Jag avundas dem som når större framgångar med sitt skrivande.
Det här är naturligt. Vår avund fyller oss
med skam men den sporrar oss också. Allra
mest avundsjuka är vi på dem som står oss
nära: dem vars liv vi följer med, dem vi känner, dem som gör ungefär samma sak som vi
och klarar sig ungefär som vi men som är lite
yngre, lite snabbare, lite vackrare, lite gladare och lite mer uppmärksammade.
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De som kunde vara vi, men som ändå är lite mer.
EN AV MINA VÄNNER sa att så fort hon
känner avund väljer hon att välsigna. Hon har
känslan, men hon kanaliserar den i en handling som förminskar den.
Jag är inte så bra på det än, men jag övar. Jag
har gillat så många härliga sommarstugor på
Facebook nu ( jag skulle vilja ha en stuga) att
det lilla stråket av avund nästan förvandlats
till en varm känsla av medmänsklig kärlek.
Känslor är så stora att de kan fylla en med
mörker och desperation. Avunden, har jag
märkt, trivs i mörka rum. Den lever upp när
man lägger sig på en obäddad säng, uppfylld
av uppgivenhet och rädsla. I det rummet blir
man lätt bitter, men också handlingsförlamad.
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Den sporrande avunden däremot, den får
oss att jogga, skriva bättre böcker och städa
bort skit ur våra liv.
OM DU PÅSTÅR att du inte är avundsjuk
tror jag antingen att du ljuger eller att du är
den lyckligaste människan på jorden. Men
vår avund är okej, för den berättar något om
vår längtan.

»En av mina vänner sa att så fort
hon känner avund väljer hon att
välsigna.«

Det är möjligt att vi kan göra något åt den.
Vår uppgift är att älska att det går bra för våra vänner och släktingar. Att säga ”tack Gud,
vad underbart!” när folk vi känner når framgång i livet och får hundratals gillanden på
Facebook eller Instagram.
Vår uppgift är att krypa fram ur vårt mörka
rum och dra ut skiten ur vår själ, att titta på
den och säga: ”Det här finns också i mig, fy
vilken luktande sörja, jag vräker den ur mig
och lägger den i solen så alla ser den, kanske
lukten försvinner småningom.”
Att medge vår ynklighet, våra futtiga tankar, vår osvikliga förmåga att missunna andra deras framgång och begåvning, vår ledsenhet över allt det som gick oss förbi. Kanske till och med säga: ”Jag avundas dig. Men
jag önskar ändå att det ska gå dig väl.”
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BETRAKTAT

SÖNDAG 19.7.2020, Sjunde söndagen efter pingst
Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer i
bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i våra kyrkor.

Den här söndagen
påminner om att Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte upphäva dem.
Temat för söndagen är Kärlekens lag. Att följa kärlekens lag innebär att vara redo
att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra
fiender.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
1 Sam. 15:22–26

FREDRIK KASS

Förklaringsberget
och Golgata
DET FINNS VISSA STUNDER i en människas liv som
sitter kvar för alltid. Skeden som vi inte kan glömma.
Som på något sätt fastnar i vår kropp, vårt väsen, i allt
det vi är. Det är stunder som vi återkommer till i livet
och som på något sätt kan komma att definiera våra liv.
Jesu lärjunge Petrus hade flera sådana stunder. När han
blev kallad till att följa Jesus. När han blev kallad Petrus,
klippan, av Jesus. När han blev återupprättad av Jesus på
stranden. Ett annat livsavgörande ögonblick var när Petrus tillsammans med sina allra närmaste vänner mötte
Jesus som förhärligad uppe på berget.
Jesus som förhärligad, majestätisk och skinande är en
bild som vi har sett på många målningar. Det är kanske
en bild som vi själva föreställer oss Jesus som; majestätisk
och skinande. Och det är en sann bild:

ANDRA LÄSNINGEN
Jak. 2:8-13
EVANGELIUM
Mark. 10:17–27

”’Ett fattas dig. Gå
och sälj allt du har
och ge åt de fattiga;
då får du en skatt i
himlen. Kom sedan
och följ mig.’ Vid
de orden mörknade mannen och gick
bedrövad sin väg, för
han ägde mycket.”

Psalmförslag
190, 261, 884, 202.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i
Mark. 10:17–27.

”Tack Jesus för du är med mig
både i förklarings- och golgatastunder. Och hjälp mig att
leva i den stund som är nu”.
Bönen är skriven av Fredrik Kass.

»Om vi vill se Jesu gudomlighet
behöver vi också se Jesus som
lider på korset.«
Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när
en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet:
”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.” Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. (2. Petr. 1:17–18)
Men det som kan vara svårare för oss att tro på är den
andra bilden. Att Jesus också var sann människa. Att Gud
själv har vandrat på jorden.
PETRUS MÖTTE JESUS på berget och på Golgata. Han
fick med den tidiga kyrkan inse att den mest härliga,
majestätiska bilden av Kristus var den då Jesus hängde på korset, smädad, slagen, mitt i lidandet. En helt annan situation än den som förhärligad på berget. Vi kan
tycka att dessa två bilder av Jesus inte kan gå ihop, Jesus
på förklaringsberget och Jesus på korset, men de hör lika fullt ihop. Om vi vill se Jesu gudomlighet behöver vi
också se Jesus som lider på korset.

SÖNDAG 26.7.2020, Kristi förklarings dag

Nästa söndag
är en vändpunkt i Jesus liv på jorden. Nu får apostlarna med egna ögon se hans gudomliga härlighet och höra Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.
Lyssna till honom.” Temat är Kristus förhärligad.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
2 Mos. 3:9–15
ANDRA LÄSNINGEN
Upp. 1:9–18

Fredrik Kass är kyrkoherde Kvevlax församling. Han
tänker idag på att det är skönt på förklaringsberget.
Men ändå kallar Jesus oss att gå ner. Hans tips: Ta
en promenad i kvällssolen. Lämna klocka och telefon hemma.
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EVANGELIUM
Mark. 9:2–8

”Där förvandlades
han inför dem: hans
kläder blev skinande vita, så vita som
ingen blekning i
världen kan göra
några kläder.”
Läs mera i
Mark. 9:2–8.

Psalmförslag
53, 122, 910, 222.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

PÅ
GÅNG I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
under tiden 17.7–6.8

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

DOMPROSTERIET
AGRICOLA

Sö 19.7 kl. 10: Högmässa i Lappträsk kyrka, som också strömmas och kan ses på
församlingens youtubekanal
- kl. 13 Högmässa i Lovisa kyrka
Sö 26.7 kl. 10: Gudstjänst i Liljendal kyrka
- kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka
- kl. 16: Gudstjänst i Strömfors kyrka
Sö 2.8 kl. 10: Högmässa Lappträsk kyrka
- kl. 13: Högmässa Lovisa kyrka
- kl. 18: Högmässa Sarvsalö kapell
Länkar till våra andakter hittas på vår
Facebooksida. Du hittar oss på hemsidan
www.agricolaforsamling.fi, på Facebook
och Youtube: Agricola svenska församling
och på Instagram: @agricolasvenskaforsamling

BORGÅ

Sö 19.7 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
Ti och To kl. 12: Orgelkvart i Domkyrkan
under juni, juli och augusti..
To 23.7 kl. 19: Sommarmusik i Domkyrkan
Sö 26.7 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
To 30.7 kl. 19: Sommarmusik i Domkyrkan
Sö 2.8 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
To 6.8 kl. 19: Sommarmusik i Domkyrkan
OBS! Må kl. 10-11: Öppen diakonimottagning i Finska församlingshemmet,
Lundag. 5, bot-tenvåningen.
Diakoniarbetarna är till för stöd och pratstund. Behöver du och din familj ekonomiskt stöd för matinköp? Ring diakonin
må-fre kl. 9-16 dejournummer 019-661
1241.
Pastorskansliet är stängt och nås per telefon 019 661 1223 eller per epost borga.
domkyrkoforsamling@evl.fi

SIBBO

Mer information på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
På grund av coronavirusepidemin är
konserterna inte öppna för publik. De
gudstjänster och konserter som strömmas kan ses på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo. Länkar finns
på Facebook och på hemsidan.
Sö 19.7 kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan.
Sö 26.7 kl. 10: Högmässa i Söderkulla
kyrka. Strömmas.
To 30.7 kl. 19: Konsert i Gamla kyrkan.
Henrik Holmström, gitarr. Strömmas
Sö 2.8 kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan.
To 6.8 kl. 19: Konsert i Gamla kyrkan. Duo
Tikkursby, kantele. Strömmas.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Varje söndag kl. 12 strömmas en svenskspråkig gudstjänst på Facebooksidan
Kyrkan i Helsingfors.
GEMENSKAP
Psalmandakt & sommarcafé: onsdagar
kl. 14–15.30 i S:t Jacobs kyrka. Andakt,
servering och gemenskap.  
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Sommarcafé i centrum: måndagar kl.
13–15. Vi sitter utomhus i närheten av Johanneskyrkan och fikar tillsammans. Om
vädret är dåligt blir det inget sommarcafé. Ändringar kan förekomma.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA
Följ @lekholmen_insta på Instagram: där
publiceras program för ungdomar hela
sommaren. Du kan också kontakta våra
ungdomsarbetsledare för att få veta vad
som är på gång.
Typ Livet: en podcast för unga vuxna om
allt mellan himmel och jord. Podden finns
på Spotify och Spreaker.
KYRKAN PÅ WEBBEN
Missa inte! Sommarkyrka – stillhet och
eftertanke, pyssel och poddar, för dig
i sommar: Under sommaren kommer
vi publicera andakter, poddavsnitt och
bloggtexter m.m på vår hemsida, Facebook och Instagram.  
Du är inte ensam!  
Pastorskansliet: är stängt under sommaren, men vi betjänar er som vanligt under
öppettiderna per telefon (09 2340 7700)
och e-post (johannes.fors@evl.fi).    
Diakoniarbetarna: är tillgängliga hela
sommaren. Nenne Lappalainen (050 469
8127) nås 14.7–26.7 och Karin Salenius (050 380 0867) från 27.7 och framåt.

MATTEUS

GUDSTJÄNSTER
Vi firar högmässa: i Matteuskyrkan på
Åbohusvägen 3 varje söndag kl. 10. Efter
gudstjänsten serveras kyrkkaffe utanför
Matteuskyrkan. Mera information hittar
du på församlingens hemsidan www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Om du inte har möjlighet att delta i
den fysiska högmässan kan du också
följa med en videogudstjänst sänd av
någon av Helsingfors svenskspråkiga
församlingar varje söndag kl. 12 via Facebook-sidan Kyrkan i Helsingfors.
BARN OCH FAMILJ
Behöver du barnvaktshjälp under
sommaren? Anställ Matteus pålitliga
barnvakter som gått hjälpisutbildningen i församlingen då du behöver gå till
butiken eller bara behöver någon som
underhåller barnen en stund. Kontakta
Matteus församlings kansli via (09) 2340
7300 eller matteus.fors@evl.fi.
Musiklek för de minsta – start 18.8:
knatte- och babyrytmikgrupperna Klapp
& Klang kl. 10 tisdag förmiddagar, Gung
& Sjung kl. 11. I Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Kontakt: Daniela Strömsholm,
050-5967769, daniela.stromsholm@evl.
fi. Mera info på hemsidan.

SOMMARUNDERHÅLLNING
Nu pratar vi böcker - välkommen med
på Matteus Bokprat-träffar online. Vi
snackar boktips, gamla favoriter och
teman till sommarläsning. Vi träffas i
live-sändning på Matteus församlings
Facebook-sida 13.8 och 27.8 kl. 12. Välkommen med och lyssna eller diskutera i
kommentarerna!

älder ute i parken några gånger i augusti.
I Malm på tisdag förmiddag och i Haga på
torsdag förmiddag. Mer info hittar du på
Facebook-gruppen Petrus Kidz. Musikleken börjar i september!
Petrus Kidz på Facebook: Petrus
Kidz-gruppen har roliga videor, andakter
och tankar för barnfamiljer. Kom med i
gruppen och hör mer!

Gå på konsert – online! 24.7 kl 12: Barnkonsert med Daniela Strömsholm och
Catarina Bärlund-Palm, 7.8 Ungdomskonsert med Viveca Kalland, Cecilia
Lindqvist och Ville Valtanen. Du hittar
dessa och tidigare konserter på Matteus
församlings Facebook-sida och via hemsidan helsingforsforsamlingar.fi/matteus.

ANDAKT OCH BÖN
Veckoandakt: Var med oss under sommaren varje onsdag kl. 9 på Petrus Facebook live och ta del av en inspirerande
tanke för veckan.
Be tillsammans: Gud inbjuder oss att
komma nära honomVälkommen med
i bönerummet på zoom kl. 21. Länken
finns på hemsidan. Någon är alltid med
och leder bönen.
Du kan skicka in dina böne- och
tackämnen till församlingen: e-post
pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.

HJÄLP OCH STÖD
Du kan alltid kontakta församlingen
anställda och diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i vardagen. Kontakta diakoniarbetarna Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson 050380 3976.
ÅRSMÖTE: Matteus församlings diakoniförening rf årsmöte sö 16.8.2020 kl. 11.30
i Matteuskyrkan, Åbohusv. 3, 00900
Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. / Styrelsen .

PETRUS

Under perioden 13.7-9.8 betjänar kansliet må, fre kl. 10-13 och ons kl. 13-16.
GUDSTJÄNST OCH GEMENSKAP
Vi är församlingen tillsammans, välkommen med i en gudstjänstgemenskap.
En del av gudstjänsterna direktsänds på
Petrus facebook-sida. Du kan se gudstjänsterna via länken även om du inte har
ett eget Facebook-konto. www.facebook.com/petrusforsamling
Gudstjänst i Petruskyrkan: Varje sö i juli
kl. 10. Sänds även digitalt på Facebook.
Välkommen!
Gudstjänst i Munksnäs kyrka: Varje sö i
juli kl. 13. Välkommen!
Gudstjänster i augusti: Fr.o.m sö 1.8 återgår vi till höstterminstider, kl. 10 Munksnäs kyrka, kl. 12 Åggelby gamla kyrka.
Puls-gudstjänst: Kl. 9 sänds söndagens
undervisning på Facebook-live där vi går
igenom Apostlagärningarna. Jämna veckor Puls-träff kl. 15.30 vid Petruskyrkan
i form av diskussion, tillbedjan och gemenskap. Vanlig Puls börjar igen 23.8.
BARNFAMILJER
Musiklek utomhus: Kom med och sjung
och lek tillsammans ute i parken. Musiklek för 0–5 åringar tillsammans med för-

EVENEMANG
Sommarcafé: Välkommen till Petruskyrkan 21.8 kl. 13 och spendera en sommareftermiddag. Kaffe, gemenskap och litet
program.
Missa inte! Utfärd till Björkebo: Kom med
på en utflykt till lägergården Björkebo i
Nummela 31.8. Start från Petruskyrkan
med bilar kl. 10. Kaffe, andakt, program och lunch. Hemfärd kl 15. Pris: 15
€. Anmälan 27.8 till Bodil Sandell 0923407227, 050-380 3925
Bibeldagar i Houtskär: Välkommen med
på Bibeldagar i Houtkskär 1-5.8.2020.
Mer info Av Stig-Olof Fernström, stiga@
bof.nu. Anmälan till kansliet.
Välsignelse inför skolstart: 12.8. i Petruskyrkan. Välkommen på pizza kl. 17 och
välsignelse kl. 18. Skolan är både roligt
och spännande! Vi som församling vill
tillsammans välsigna alla skolbarn inför
skolstarten. Välkommen med hela familjen och faddrar!
ÖVRIGT
Journummer: Ifall du behöver någon att
prata med är prästerna och diakoniarbetarna anträffbara på telefonnumret, 09
2340 7114, varje dag kl. 9–21. Tveka inte
att ta kontakt!

DEUTSCHE GEMEINDE

So 19.7. um 11: Uhr Gottesdienst (Matti
Fischer)
So 26.7. um 11: Uhr Gottesdienst
(Hans-Christian Beutel)
So 2.8. um 11: Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl (Matti Fischer)

BORGÅ

Stråkmusik i domkyrkan
Torsdag 6.8 kl. 19 bjuds det på stråkmusik i Borgå domkyrka då ensemblen Glint, som består av Elina Mieskolainen, I violin, Annukka
Nevalainen-Lius, II violin, Anette Grevberg, viol och Laura Saari, cello, ger konsert. Textläsare är Hanna Eisentraut-Söderström
Ensemblen Glint grundades 2013.
Vanligtvis är den en stråkkvartett till sammansättningen, men den
anpassar sig vid behov. Glint har framfört alla Jean Sibelius viktigaste
kammarmusikverk i Lovisaregionen (senast ”Voces intimae”-kvartetten i december 2019) och ensemblen framför också modernare
finsk kammarmusik.
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OLAUS PETRI

Sö 19.7 kl 12.00: Högmässan sammanlyst
till Johannes kyrka.
Sö 26.7 kl 12.00: Högmässan sammanlyst till Johannes kyrka.
Lö 1.8 kl 18.00: Helgsmålsbön. Leevi Lipponen, orgel.
Sö 2.8 kl 11.00: Högmässa med Timo Viinikka och Olli Saari.
Kansliet kan nås ti-to kl 10-12 på telefonnumret 050 417 9234 eller e-post
olauspetri@evl.fi. Kansliet håller helt
stängt under tiden 20.7-31.7, under den
tiden kan man i akuta fall kontakta kyrkoherde Timo Viinikka på telefonnumret
045 856 1727.
Inga helgsmålsböner ordnas i juli.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor i Esbo domkyrka kl. 12.15
Sö 19.7: Jäntti, Brunell, Kronlund, M
Malmgren.
Sö 26.7: Jäntti, Brunell.
Sö 2.8: Ertman, Brunell, E-L Malmgren.
Församlingen är välkommen, men deltagarantalet är begränsat till 160 personer. Vi håller säkerhetsavstånd och följer
hygienbestämmelserna. Inga kyrkkaffen
ordnas under sommaren.
Musik i sommarkvällen i Esbo domkyrka
varje sö kl. 19:
19.7. ROMANTIQUE. Santeri Siimes, orgel.
Ibert, Jongen, Renaud, Salomé, Siimes.
26.7. GAMLAS DANS. Teppo Lampela,
sång; Minna Kangas, barockviolin; Marianna Henriksson, cembalo & orgel Bach,
Biber, Byrd.
2.8. BÄLGATONER. Martina Brunell, accordeon; Mauriz Brunell, orgel Walther,
Mendelssohn, Rheinberger, Piazzolla,
Högberg. Fritt inträde, max. 160 deltagare. Konsertserien fortsätter t.o.m. 16.8.
Sommarsamling i postlådan:
Hallå där, alla som brukar besöka sommarsamlingarna i Olars kyrka. Tyvärr är
samlingarna inhiberade p.g.a. coronaepidemin. Därför funderade vi på diakonin
VAD GÖRA NU?
Då kom vi på att det ju går att skicka en
sommarhälsning per brev hem till Dig!
Blev du nyfiken? Kontakta Nina Wallenius, 050 432 4323, så berättar hon mera.
Diakonin stöder och hjälper: Diakoniarbetarna är anträffbara per telefon och
e-post. Ann-Christine Wiik, 050 597
3313, ann-christine.wiik@evl.fi, Taina
Sandberg, 040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi, Nina Wallenius, 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi
Diakonins öppna mottagning är stängd
t.o.m. 31.8.
Esbo svenska församlings kansli, Esbo
församlingars servicecentral och regioncentralregistret betjänar t.o.m. 31.8
endast per telefon och e-post.
Vi finns här för dig: Våra kontaktuppgifter
finns på esboforsamlingar.fi/kontakt.
Förändringar i verksamheten meddelas
på hemsidan och sociala medier.

GRANKULLA

Sö 19.7 kl. 12: Högmässa. Roger Rönnberg, Barbro Smeds.
To 23.7 kl. 10-11: Diakonimottagning med
mat- och/eller brödutdelning i kyrkans
aula. Tillgång på varor att dela ut kan
variera och vi förbehåller oss rätten till
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ändringar beroende på coronaläget under
sommaren.
Kl. 13.30: Sommarträff på kyrkans innergård.
Sö 26.7 kl. 12: Högmässa. Roger Rönnberg, Heli Peitsalo.
On 29.7 kl. 14: Musikträff i Grankulla kyrka. Anna Marte & L’Armonia, sång.
To 30.7 kl. 10-11: Diakonimottagning med
mat- och/eller brödutdelning i kyrkans
aula. Tillgång på varor att dela ut kan
variera och vi förbehåller oss rätten till
ändringar beroende på coronaläget under
sommaren.
Kl. 13.30: Sommarträff på kyrkans innergård.
Sö 2.8 kl. 12: Högmässa. Roger Rönnberg, Heli Peitsalo.
To 6.8 kl. 10-11: Diakonimottagning med
mat- och/eller brödutdelning i kyrkans
aula. Tillgång på varor att dela ut kan
variera och vi förbehåller oss rätten till
ändringar beroende på coronaläget under
sommaren.
Kl. 13.30: Sommarträff på kyrkans innergård.
On 12.8 Smyckeskväll: för vuxna i
dagklubbens kök kl. 17.30. Förhandsanmälan till Daniela Hildén tfn. 050 443
0045.

Våra högmässor kl. 10 i Helsinge kyrka S:t
Lars strömmas via vår Facebooksida
https://www.facebook.com/VandaSvenskaForsamling/

Kansliets öppethållningstider samt mer
information på:
www.grankullaforsamling.fi

Fr 17.7
- kl. 16 Kort eftermiddagskonsert i Bromarvs kyrka med Sofia Lindroos, orgel.
Fritt inträde.
Sö 19.7:
- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka, Edman, Aittola.
- kl. 10 Videogudstjänst från Ekenäs kyrka publiceras i församlingens Youtubekanal, som nås via en länk på församlingens
webbplats startsida. Gudstjänsten sänds
också i KEXTV:s kanal kl. 12. Yliportimo,
Aittola, Lindroos.
- kl. 16 Andakt i Trollshovda kapell, Tenala. Inhiberas vid regn. Westerholm,
Lindroos.
On 22.7:
- kl. 12.30 Kort lunchkonsert i Ekenäs
kyrka med Pia Nygård. Fritt inträde.
Fr 24.7:
- kl. 16 Kort eftermiddagskonsert i Bromarvs kyrka med Anders Storbacka,
orgel. Fritt inträde.
Lö 25.7:
- kl. 14 Konsert ”Lovi Ambient Arkipelag”
i Tenala kyrka. Konserten kombinerar
syntetisatorer och arkaiska instrument för
att skapa ljud- och harmonivärldar i improviserad form. Rasmus Hedlund, Heikki
Lindgren och Kristian Ekholm. Fritt inträde.
Sö 26.7:
- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka, Westerholm, Nygård.
- kl. 16 Familjen Gräsbecks sommarkonsert med andakt i Bromarvs kyrka. Fritt
inträde.
- kl. 18 Kvällsmässa i Snappertuna kyrka,
Edman, Nygård.
On 29.7:
- kl. 12.30 Kort lunchkonsert i Ekenäs
kyrka med Anders Storbacka, orgel. Fritt
inträde.
Fr 31.7:
- kl. 16 Kort eftermiddagskonsert i
Bromarvs kyrka med Pia Nygård. Fritt
inträde.
- kl. 18 Konsert ”Så lite vi behöver” i Ekenäs kyrka. Julia Korkman, sång och Patrik
Komorowski, piano. Fritt inträde, program
10/5€.
Sö 2.8:
- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Nygård.
- kl. 10, 12 och 14 Konfirmationer i Tenala
kyrka för enbart konfirmander och ett
begränsat antal anhöriga. Westerholm,
Wikström, Lindroos, Lupander.

KYRKSLÄTT

Sö 19.7 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka
med Välsignelse av sommarens hjälpledare, inför kommande konfirmandläger.
Sö 26.7 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka.
Mässan strömmas på församlingens Facebook-sida.
Sö 2.8 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka.
Mera information hittar du på församlingens hemsida.
Kyrkoherdeämbetet betjänar under
coronaepidemin endast per telefon eller
epost må-to kl. 9-15. Fredagar stängt.
Tel. 040 350 8213. Epost: kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi

TAMMERFORS

Sön 19.7 kl. 18: Söndagsmusik med nattvard i Viinikka kyrka, ”Jazz Nocturne”, Juhana Mattila (piano), Antero Niemi (bas),
Paula Sirén (flöjt), Eimer Wasström
Sön 26.7 kl. 18: Söndagsmusik med
nattvard i Viinikka kyrka, ”Orgertoner”,
Iina Katila (orgel), Eimer Wasström, Paula
Sirén
Om söndagen 2.8: meddelas på församlingens hemsida.
En videoandakt publiceras varje lördag
på församlingens Facebook-sida www.
facebook.com/tfors.svenska.
Kantor Paulas Ditt & Datt hittar du på
adressen https://paulamirja.webnode.fi/
paulafors/

VANDA

SÖ 19.7 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, Kyrkov. 45. M. Fagerudd, A. Ekberg, Mona Nurmi.
TO 23.7 kl. 19: Sommarmusik, Helsinge
kyrka S:t Lars. Konsert med Duo Joseida:
Maria Kämppi, piano, Iida-Alina Poijärvi,
cello. Fritt inträde, program 5 €.
Strömmas också via vår Facebooksida https://www.facebook.com/VandaSvenskaForsamling/
SÖ 26.7 kl.10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, J. Juntumaa, Heidi Åberg, Mona
Nurmi.
SÖ 2.8 kl.10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, M. Fagerudd, Heidi Åberg, Mona
Nurmi.

Helsinge kyrka S:t Lars sommaröppet t.o.m. 31.8. Må kl. 12 - 18, ti - fre kl.
11 - 19. Sommarguiden på plats må kl.
12 - 18, ti - fre kl. 11 - 18 och sö under
evenemang. Gratis guidning reserveras i
förväg via guiden tfn 050 466 4202 eller
via Tikkurilan seurakunta 09 8306 717 (kl.
9-14).
Barnverksamhet: vi siktar på att starta
församlingens dag- och pysseklubbar i
medlet av augusti. Info: barnledare hanna-mari.hoglund@evl.fi, 050-341 4964.
Pastorskansliet sommaröppet juni-augusti ti-fr kl. 9-12, må stängt. Diakonimottagning torsdagar kl. 10-11.30 under
sommarmånaderna. Andra tider enligt
överenskommelse. Prästdejour enligt
överenskommelse juni-aug.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

INGÅ

Sö 19.7:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka. Hellsten, Orama.
Ons 22.7:
- kl. 13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka.
Anders Storbacka, orgel.
Sö 26.7:
- kl. 12.00 Tvåspråkig skärgårdsmässa:
Stora Fagerö. Hellsten, Orama och Fagerökvartetten. Avfärd med taxibåt från
småbåtshamnen kl. 11, retur efter mäs�san. Man kan också komma med egen
båt. OBS! Anmälan senast 22.7.2020 tfn
09-2219030 eller per e-post inga.kansli@evl.fi
Sö 2.8:
- kl. 10.00 Friluftsgudstjänst: Gutsåker
gravgård, Degerby (vid regn i Degerby
kyrka). Norrvik, Orama.
Ti 4.8:
- kl. 13.00 Sommarcafé: Prästgårdens
trädgård. Tony Wuorinen och Birgitta Lindell medverkar.
Ons 5.8:
- kl. 13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka.
Christel Hellsten, sång, Marianne Gustafsson Burgmann, orgel samt Iraeliska
dansare.
OBS! Ingå kyrka är öppen varje dag kl.
12-15, t.o.m. 9.8.2020.
OBS! Ingå församlings diakonimottagning
är stängd under sommaren - ta kontakt
med oss per telefon, tfn 040-555 2090/
Birgitta Lindell (e-post: birgitta.lindell@
evl.fi) eller tfn 050-339 2200/Mira Pauna (e-post: mira.pauna@evl.fi). P.g.a.
semestrar är diakonibyrån helt stängd
20.7-24.7.2020.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

Söndag 19.7
- kl. 12: Högmässa i S:ta Katarina kyrka
i Karis.
- kl. 14: Sommarpsalmer och andakt ute
i Skarpkulla museum.
Söndag 26.7
- kl. 10: Gudstjänst i S:ta Maria kyrka i
Pojo.
- kl. 12: Högmässa i S:ta Katarina kyrka
i Karis.
Söndag 2.8
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i
Pojo.
- kl. 12: Högmässa med konfirmation i
S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Kvällsmässa, sön. 19.7 kl. 18: i S:t Petri
kyrka, Cleve & Lilius.
Högmässa, sön. 26.7 kl. 12: i S:t Petri
kyrka, Cleve & Lilius.

Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
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ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 19.7 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Backström, Lehtonen.
On 22.7 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Ollila.
Sö 26.7 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Backström, Ollila.
On 29.7 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Ollila.
Sö 2.8 kl. 12: Högmässa med konfirmation i Pargas kyrka, Lidén, Sundell,
Ollila.
– kl. 15: Konfirmationsmässa i Pargas
kyrka, Lidén, Björklund-Sjöholm, Ollila.
On 5.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Backström, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 19.7 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Esa Killström, Robert Helin.
Sö 26.7 kl. 11: Finskspråkig högmässa
i Nagu kyrka, Esa Killström; Robert
Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 19.7 kl. 18: Finskspråkig minimässa i
Korpo kyrka, Killström.
Sö 26.7 kl. 15: Sommargudstjänst i
Norrskata kapell, Killström, Helin.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 19.7 kl. 18: Högmässa i Houtskär
kyrka, Meriluoto, Söderlund.
Sö 26.7 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Meriluoto, Söderlund.
Sö 2.8 kl. 18: Kvällsgudstjänst i Houtskär
kyrka, Lagerroos, Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 25.7 kl. 17.30: Kvällsmässa med
sommarpsalmer i Iniö kyrka, Meriluoto.
Sö 2.8 kl. 13: Finskspråkig högmässa i
Iniö kyrka, Meriluoto.

ÅBO

sö 19.7:
- kl 8: Andakt för barn, med Maria
Wikstedt. ”Mot alla odds - David och
Goljat, en andakt om mod”. Kan ses på
HYPERLINK ”https://www.facebook.
com/abosvenskaforsamling” www.facebook.com/abosvenskaforsamling
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), Audas (lit), Danielsson.
Kan även ses på HYPERLINK ”http://
www.virtuaalikirkko.fi” www.virtuaalikirkko.fi

ti 21.7 kl 11: Domkyrkorunda med Jånna
Koivunen. Avsnitt 9, ”Kattspår”. Kom
med och sök var en katt tassat omkring
ipå golvet, så det blivit spår i tegelstenarna. Kan ses på HYPERLINK ”https://
www.facebook.com/abosvenskaforsamling” www.facebook.com/abosvenskaforsamling.
ons 22.7 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelias
innergård. Välkommen att träffas kring
en kopp kaffe/te/glas saft!
to 23.7 kl 11: Domkyrkorunda med Jånna
Koivunen. Avsnitt 10, ”Riddarutrustningarna”. Till slut stannar vi och ser på
riddarutrustningarna och funderar på
vad som fattas från dem. Kan ses på
HYPERLINK ”https://www.facebook.
com/abosvenskaforsamling” www.facebook.com/abosvenskaforsamling
sö 26.7 kl 12: Högmässa, Domkyrkan.
Audas (pred), Liljeström (lit), Danielsson, Juslin. Kan även ses på HYPERLINK
”http://www.virtuaalikirkko.fi” www.
virtuaalikirkko.fi.
ons 29.7 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelias
innergård. Välkommen att träffas kring
en kopp kaffe/te/glas saft!
sö 2.8:
- kl 8: Andakt för barn, med Jånna
Koivunen. ”Att vara blyg inför något
nytt”. Kan ses på HYPERLINK ”https://
www.facebook .com/abosvenskaforsamling” www.facebook.com/abosvenskaforsamling
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren, Danielsson, Juslin. Kan även ses
på: www.virtuaalikirkko.fi.
ons 5.8 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelias
innergård. Välkommen att träffas kring
en kopp kaffe/te/glas saft!
Diakonimottagning per telefon: 0403417460 kl. 9-11 tisdagar
Kyrkoherden: 040-3417466
Övriga kontaktuppgifterna finns här:
www.abosvenskaforsamling.fi/kontakt

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Kyrkan öppen mån-fre kl 10-16
Tors 16.7 kl. 14.00: Musik-picnic vid
Dammen Erlandsson, Serell
Sö 19.7. kl. 11: Högmässa Serell, Erlandsson, Rosenqvist
Sö 26.7. kl. 11: Högmässa Serell, Backman, Karlsson
Må 27.7 kl 19: Meditativ sång Vi sjunger
gregorianskt med Henrika Lax
Tors 30.7. kl. 14.00: Musik-picnic vid
Dammen Hansen, Serell
Sö 2.8 kl. 13.00: Friluftsgudstjänst vid
Dammen Serell, Hansen

SIBBO

Sommarkonserter
i Sibbo endast på nätet
På torsdag den 30 juli ger gitarristen Henrik
Holmström en konsert i Sibbo gamla kyrka. En
vecka senare är det kanteleduon Duo Tikkusrbys
tur att ta den gamla gråstenskyrkan i besittning.
Konserterna är inte öppna för allmänheten utan
de sänds på nätet i stället. Gå in på Sibbo svenska församlings hemsida: sibbosvenskaforsamling.fi, så hittar du länkar till konserterna.

MARIEHAMN

FR 17.07 kl. 14.00: Allsång till kaffet, S:t
Görans café utomhus. Vid dåligt väder –
ingen allsång.
SÖ 19.07 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Mässan livestreamas på församlingens
facebook-sida.
SÖ 19.07 kl. 16.00: Jazzkonsert i S:t Görans kyrka, Johanna Grüssner – sång,
Mathias Algotsson – piano, Karl Olandesson – trumpet.
ON 22.07 kl. 14.00: Önskepsalmen – ENDAST livestreaming på församlingens
facebooksida.
FR 24.07 kl. 14.00: Allsång till kaffet, S:t
Göranscafé utomhus.
Vid dåligt väder – ingen allsång.
SÖ 26.07 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka. Mässan livestreamas på församlingens
facebook-sida.
ON 29.07 kl. 14.00: Önskepsalmen – ENDAST livestreaming på församlingens
facebooksida.
FR 31.07 kl. 14.00: Allsång till kaffet, S:t
Görans café utomhus.
Vid dåligt väder – ingen allsång.
SÖ 02.08 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka. Mässan livestreamas på församlingens facebook-sida.
S:t Görans kyrka har öppet vardagar kl.
10-18 och lördagar kl. 10-15.
Sommarcafé S:t Göran håller öppet vardagar kl. 11-17 till och med 07.08.2020.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 19.7 kl. 19.00: Gudstjänst i Sunds
kyrka. Carolina Lindström, Marina Sapronova.
Söndag 26.7 kl. 19.00: Kvällsmässa i
Vårdö kyrka. Roger Syrén, Marina Sapronova.
Söndag 2.8 kl. 22.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. Kyrkkaffe i församlingshemmet,
avtackning av Stefan Berglund.

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö. 18.7. Utfärd till Fridskär. Vi deltar i
SLEF:s lördagssamling. Avfärd med buss
från församlingshemmet kl. 17.00. Hemkomst ca kl 20.30
Sö. 19.7. Utfärd till Stundars för både
stora och små. Avfärd med buss från
församlingshemmet kl. 12.00. Hemkomst
cirka kl 16.
Info om båda utfärderna: församlingen
står för transporten, det övriga (kaffe/
inträde/etc) bekostas av resenären
själv.
Begränsat deltagarantal: anmäl dig senast 17.7 på 044-4101821 eller korsnas.
pastorskansli@evl.fi. Närmare tidtabell
görs enligt anmälningarna.
Sö. 19.7. kl. 18: Högmässa, Janne Heikkilä, Kjell Lolax
Ons. 22.7. kl. 19: Sommarsamling i kyrkan, Guy Kronqvist, Heidi Blomqvist. Erik
Sepänaho presenterar Berit Sepänahos
dikter.
Sö. 26.7. kl. 18: Gudstjänst, Daniel Norrback, Heidi Blomqvist
Sö. 2.8. kl. 11: Högmässa, Guy Kronqvist, Deseré Granholm
Ons. 5.8. kl. 19: Sommarsamling i kyrkan. Tomas Klemets, Deseré Granholm
m.fl. Vi sjunger ur Sionsharpan.
Mathjälpen fredagar kl. 8.30 - 9.00: vid
diakonimottagningen. Pastorskansliet är
fortsättningsvis stängt. Ärendena sköts
via telefon och e-post.
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KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
Sön 19.7 kl. 12: Högmässa i Ulrika Eleonora. Engström, Bergqvist.
Sön 19.7 kl. 15: Gudstjänst på Korsberget,
Uttermossa. Engström, Bergqvist.
Lör 25.7 kl. 18: Slef:s sommarfest i Sby
kyrka. Medverkande Bengt Djupsjöbacka, Britt-Mari o.
Gun-Helen Andtfolk, Olle Nilsson.
Sön 26.7 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka.
Engström, Bergqvist.
Sön 26.7 kl. 13: Friluftsgudstjänst vid
Carlsro museum. Norrback, Olle Nilsson,
Tjöck spelmanslag.
Servering.
Sön 2.8 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka.
Norrback, Bergqvist.
Sön 2.8 kl. 12: Högmässa i Ulrika Eleonora. Norrback, Bergqvist.

VÄSTÅBOLAND

Aftonandakt på
Bläsnäsudden
Sommaren är halvvägs och så
är även serien med aftonandakter varannan tisdag kl. 20
på Bläsnäsudden i Pargas. Ännu återstår två andaktsstunder
vid Vapparns stränder, den
28.7 och 11.8. Båda andakterna
firas med kyrkoherde Harry S.
Backström (bilden). Ett sittunderlag kan vara bra att ha med!

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
To 16.7 kl. 18: Töjby bönehusförenings
årsmöte i bykyrkan
Sö 19.7 kl. 12: Gudstjänst Jacobsson, Rosengård
Ti 21.7 kl. 18: Kyrkogårdsvandring på kyrkogården. Guidning i mindre grupper och
kaffeservering i coronastyle. Deltagaravgift 5€. Arr. Närpes Guideklubb r.f.
Sö 26.7 kl. 12: Gudstjänst på Frank Mangs
Center. Audas-Willman, Rosengård
Ti 28.7 kl. 18: Kyrkogårdsvandring på finska i kyrkan och på kyrkogården. Guidning i mindre grupper och kaffeservering
i coronastyle. Deltagaravgift 5€. Arr. Närpes Guideklubb r.f.
Sö 2.8 kl. 12: Gudstjänst Jakobsson,
G.Lindén
Övermark
Sö 19.7 kl. 10: Gudstjänst. Jacobsson,
Rosengård
Sö 2.8 kl. 10: Gudstjänst. Jacobsson,
G.Lindén
Forts. ---

v

Högmässa, sön. 2.8 kl. 12: i S:t Petri kyrka, Miettinen & Lilius.
Sommarcafé i klockstapeln: fre-sö kl.
11-14.
Kyrkan öppen alla vardagar kl. 9-15.
www.sjundeaforsamling.fi
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LARSMO

Våfflor och
gemenskap
Välkommen på kaffe och nygräddade våfflor med sylt och
grädde! Sommarcaféet vid Holm
bönehus är öppet ännu torsdag
23.7 och 30.7 kl. 13-15. Vi samlas utomhus ifall vädret tillåter.
Intäkterna tillfaller diakonin.

Pörtom
Sö 19.7 kl. 14: Samling vid kyrktorpet.
Sundqvist, Varblagruppen
Sö 26.7 kl. 10: Gudstjänst Audas-Willman, Rosengård
To 6.8 kl. 20: Musik i augustikvällen i
kyrkan. Kristoffer Streng, Sonja Biskop,
Stefan Jansson, G.Lindén

KORSHOLMS
PROSTERI
BERGÖ

Sö 19.7 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson,
Lax.
Sö 26.7 kl. 14: Gudstjänst. Isaksson,
Lax
Sö 2.8 kl. 14: Gudstjänst.
Tf. Kyrkoherde Tomi Tornberg har semester 13.6-26.7. Hans vikarie Kristian
Norrback nås på tel.nr. 050 598 1700.
Kansliet har sommarstängt v. 28-29.

KORSHOLM

Gudstjänst 19.7 kl.11: i Korsholms kyrka.
Ruth Vesterlund, Susanne Westerlund.
Gudstjänst 26.7 kl. 11: i Korsholms
kyrka och kl. 13 i Smedsby församlingsgård. Ruth Vesterlund, Susanne
Westerlund.
Konfirmationsmässor 2.8 kl. 11 och kl.
15: i Korsholms kyrka. Rune Lindblom,
Ruth Vesterlund, Susanne Westerlund
och Tommy Rannanpää.
Diakonin stängd 29.6 – 24.7.

KVEVLAX

Högmässa: sö 19.7 kl.10. Medverkar gör
Emilia Kontunen och Yngve Lithén.
Mathjälpen: ti 21.7 kl.10 i drängstugan.
Gudstjänst: sö 26.7 kl.10. Medverkar
gör Camilla Svevar och Yngve Lithén.
Mathjälpen: ti 28.7 kl.10 i drängstugan.
Högmässa: sö 2.8 kl.10. Medverkar gör
Emilia Kontunen och Yngve Lithén.
Mathjälpen: ti 4.8 kl.10 i drängstugan.
Pastorskansliets sommaröppethållningstider från 8.6-2.8: må kl.9.15-12
och on kl.9.15-13.

MALAX

Sö 19.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Norrback, Lax.
Sö 26.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Norrback, Lax.
Sö 2.8 kl. 10: Tvåspråkig högmässa i
kyrkan. Kyrktaxi.

PETALAX

Sö 19.7 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson,
Lax.
Sö 26.7 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Lax
Sö 2.8 kl. 12: Högmässa.
Tf. Kyrkoherde Tomi Tornberg har se-
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mester 13.6-26.7. Hans vikarie Kristian
Norrback nås på tel.nr. 050 598 1700.
Kansliet har sommarstängt v. 28-29.

REPLOT

Gudstjänst: Sö 19.7 kl. 18 i Replot.
Björklund, Lång.
Gudstjänst: Sö 26.7 kl. 18 i Björkö. Svevar, Lång.
Högmässa: Sö 2.8 kl. 10 i Replot. Svevar, Wargh.

SOLF

Gudstjänst 19.7 kl. 10: Mats Björklund
och Heidi Lång.
Gudstjänst 26.7 kl. 10: Mats Björklund
och Karolin Wargh
Högmässa 2.8 kl. 10: Mats Björklund
och Karolin Wargh.
Lovisas missionsstuga har öppet alla
lördagar kl 11-14. Varmt välkomna på
loppis! (Adress: Västersolf 12. (Mellan
församlingshemmet och prästgården.)

PEDERSÖRE
PROSTERI
JAKOBSTAD

SÖ 19.7 kl. 13.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Björk,
kantor Borgmästars, sång Roy Pettersen, textläsare Katarina Vestersund.
Radieras direkt i YLE.
OBS! Tiden.
SÖ 19.7 kl. 15.00: Sommargudstjänst
vid Ådö fiskehamn, Ådövägen 470,
Björk, Borgmästars. Ta med egen stol
och psalmbok.
TI 21.7 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TO 23.7 kl. 18.00-20.00: Jakobstads
kyrka öppen för bön och samtal.
LÖ 25.7 kl. 19.00: Sommarkonsert med
vokalgruppen Mrs Bighill Singers utomhus i lekparken vid Församlingscentret,
andakt Turpeinen. Ta egen stol med om
du vill sitta.
SÖ 26.7 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, predikant och liturg Turpeinen, kantor Wester.
SÖ 26.7 kl. 15.00: Sammankomst i
Skutnäs bönehus.
TI 28.7 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TO 30.7 kl. 18.00-20.00: Jakobstads
kyrka öppen för bön och samtal.
SÖ 2.8 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester.
SÖ 2.8 kl. 15.00: Sommargudstjänst vid
Nabba kapell, Turpeinen, Wester. Vägbeskrivning: Skyltning från Fäbodavägen. Ta med egen stol och psalmbok.
TI 4.8 kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka
öppen för bön och samtal.
TO 6.8 kl. 18.00-20.00: Jakobstads
kyrka öppen för bön och samtal.

KRONOBY

Kronoby
LÖ 18.7 kl. 18.00: Konsert i kyrkan,
Seeli Toivio, solosång och cello, Maria
Ellfolk-Lasén, orgel och piano. Också
svenskspråkiga sånger. Kollekt.
-kl. 19.30: Ungdomssamling vid Sommarhemmet.
SÖ 19.7 kl. 10.00: Mässa i Kronoby kyrka,
Kavilo, Ellfolk-Lasén.
LÖ 25.7 kl. 19.30: Ungdomssamling vid
Sommarhemmet.
SÖ 26.7 kl. 10.00: Gudstjänst i Kronoby
kyrka, Boris Salo, Ellfolk-Lasén.
SÖ 2.8 kl. 10.00: Mässa i Kronoby kyrka,
Store, Ellfolk-Lasén.
TI 4.8 kl. 18.00: SLEFs Missionsfestsamling vid Sommarhemmet.
Terjärv
SÖ 19.7 kl. 18.00: Gudstjänst i Terjärvs
kyrka, Store, Ellfolk-Lasén.
SÖ 26.7 kl. 10.00: Mässa i Terjärvs kyrka,
Store, Smedjebacka.
TI 28.7 kl. 19.00: Bach-konsert i Terjärvs
kyrka, Ester Vidjeskog, violin, Anna Maria
Böckerman, sång, Marko Kupari, orgel,
Stefan Lönnquist, orgel.
SÖ 2.8 kl. 13.00: Gudstjänst i Terjärvs
kyrka, Store, Ellfolk-Lasén.
-kl. 19.00: Andakt och gemenskap i
Kortjärvi.
Nedervetil
SÖ 19.7 kl. 10.00: Mässa i Nedervetils
kyrka, Store, Julia Hansson.
SÖ 26.7 kl. 13.00: Gudstjänst i Nedervetils kyrka, Store, Smedjebacka.
ON 29.7 kl. 14.00: Sommarsånger på
gården vid pensionärshemmet, Smedjebacka.
-kl. 19.00: Sommarsånger på gården vid
församlingskansliet, Smedjebacka.
TO 30.7 kl. 19.30: Sommarkväll i kyrkan
med orgelmusik, Smedjebacka.
SÖ 2.8 kl. 14.00: Friluftsgudstjänst hos
Helmer Lundström Loulusvägen 59, pred.
Carola Salo-Back, Smedjebacka.

LARSMO

Fre 17.7 kl. 20 Öppet hus för ungdomar:
vid prästgården.
Sö 19.7 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Wiklund, sång Mathias Svenfelt. Kyrkvärd:
Murmästar. Strömmas även via församlingens YouTube kanal Larsmo Församling
Live.
- kl. 13 Konfirmationsmässa I: i kyrkan
med LFF:s skriftskola, Pöyhtäri, Eklund,
Ahlskog
- kl. 16 Konfirmationsmässa II: i kyrkan
med LFF:s skriftskola, Pöyhtäri, Eklund,
Ahlskog
To 23.7 kl. 13-15 Sommarcafé: vid Holm
bönehus. Välkommen på kaffe och nygräddade våfflor! Vi samlas utomhus ifall
vädret tillåter.
Fre 24.7 kl. 20 Öppet hus för ungdomar:
vid prästgården.
Sö 26.7 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Forsman, sång Johanna Lill-Thylin. Kyrkvärd:
Furuholmen. Strömmas även via församlingens YouTube kanal Larsmo Församling
Live.
To 30.7 kl. 13-15 Sommarcafé: vid Holm
bönehus. Välkommen på kaffe och nygräddade våfflor! Sista tillfället i sommar!
Vi samlas utomhus ifall vädret tillåter.
Fre 31.7 kl. 20 Öppet hus för ungdomar:
vid prästgården.
Sö 2.8 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman. Kyrkvärd: Vikarholmen. Strömmas
även via församlingens YouTube kanal
Larsmo Församling Live.

NYKARLEBY

Lö 18.7 kl 18: Helgmålsbön: Nykarleby fh,
Edman, Näs.
Sö 19.7 kl. 10: Högmässa: Jeppo kyrka,
Edman, Åke Lillas, Näs.

kl. 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Edman, Näs.
Ons 22.7 kl. 19-23: Sommar Droppen:
Nykarleby fh, gemenskap, andakt och
skoj.
To 23.7 kl. 18: Föräldrasamling för skriftskola 1: Jeppo fh, Östman, Häggblom,
Vesternäs.
Lö 25.7 kl. 18: Helgmålsbön: Munsala fh,
Östman, Lönnqvist.
Sö 26.7 kl. 12: Högmässa: S:ta Birgitta,
Östman, Lönnqvist.
– kl. 14: Friluftsgudstjänst: hos Rael och
Henrik Östman, Jeppo.
Ons 29.7 kl 18: Sånger i sommarkvällen:
kyrkbacken, Nykarleby. Östman, Hellman.
kl. 19-23: Sommar Droppen: fh, gemenskap, andakt och skoj.
To 30.7 kl 13: Sommarträff vid Jeppo bönehus.
Lö 1.8 kl 18: Helgmålsbön: Jeppo fh, Edman, Lönnqvist.
Sö 2.8 kl 12: Högmässa: Munsala kyrka,
Edman, Lönnqvist.
kl 18 Kvällsgudstjänst: Nykarleby fh, Edman, Lönnqvist.
Må 3.8 kl 19: Föräldrakväll för skriftskola
2: fh, Edman, Esselström, Hellman.
Ti 4.8 kl. 18: Föräldratalko inför konfirmationen: Munsala kyrka, Häggblom.
Ons 5.8 kl 18 Sånger i sommarkvällen:
Castréns villa, Tunnolmen, Munsala. Edman, Hellman.

PEDERSÖRE

Fre 17.7 kl 14 Andakt i webbradion: från
Pedersöre kyrka, Portin, Pandey
- Kl 20 Ungdomssamling utomhus: Esse församlingshem, Svenfelt
Sö 19.7 kl 10 Högmässa i Esse kyrka:
Portin, Ravall, sång av Familjekompet,
textläsare Kerstin Forsblom
- Kl 10 Högmässa i Pedersöre kyrka:
Erikson, Pandey. Strömning via youtube
och webbradio
- Kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, Rune Östman
- Kl 18 Gudstjänst i Purmo kyrka: Erikson, Ravall, lovsångsteamet, textläsare Mathias Forsblom
- Kl 18 Ungdomskväll vid Hällsand: Nyfelt, Svenfelt
To 23.7 kl 19 Spelmansgudstjänst vid
Rosenlunds prästgård: biskop Bo-Göran
Åstrand, Häggblom, Ravall, Pedersöre
spelmanslag, Sångens vänner
Fre 24.7 kl 17.30 Andakt i webbradion:
från Esse kyrka, Häggblom, Pandey
- Kl 20 Ungdomssamling utomhus: Esse församlingshem, Nyfelt
Sö 26.7 kl 10 Gudstjänst i Esse kyrka:
Portin, Ravall, textläsare Elisabet Smeds
- Kl 10 Högmässa i Pedersöre kyrka:
Erikson, Pandey. Strömning via youtube
och webbradio
- Kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, Staffan Snellman
- Kl 18 Högmässa i Purmo kyrka: Häggblom, Pandey, textläsare Marianne och
Johan Eklöv
To 30.7 kl 17.30 Andakt i webbradion:
från Pedersöre kyrka, Kållby fridsförening, Ravall
Fre 31.7 kl 20 Ungdomssamling utomhus: Esse församlingshem
Sö 2.8 kl 10 Gudstjänst i Esse kyrka:
Granlund, Ravall, textläsare Bengt Forsblom
- Kl 10 Högmässa i Pedersöre kyrka:
Häggblom, Pandey. Strömning via
youtube och webbradio
- Kl 15 Sammankomst: Flynängens bönehus, Fredrik Snellman
- Kl 18 Gudstjänst i Purmo kyrka: Granlund, Ravall, textläsare Therese Granvik
To 6.8 kl 19 Sång- och musikafton: Esse
kyrka, Ravall, tvärflöjt Ida Pettersson,
sång Sara Ray, saxofon och klarinett
Håkan Ahlvik
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RADIO & TV
Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris 9.54)
Fredag 17.7 Katarina Gäddnäs, Mariehamn
Måndag 20.7 Luisa Tast, Malax
Tisdag 21.7 Henna Liljeström, Borgå
Onsdag 22.7 Karl-Gunnar Martin, Ekenäs
Torsdag 23.7 Maria Pettersson, Jakobstad
Fredag 24.7 Pamela Granskog, Helsingfors
Måndag 27.7 Hans Växby, Vanda
Tisdag 28.7 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
Onsdag 29.7 Yvonne Terlinden, Karis
Torsdag 30.7 Johanna Evenson, Hammarland
Fredag 31.7 Jan Edström, Esbo
Måndag 3.8 Sofia Torvalds, Esbo
Tisdag 4.8 Birgitta Udd, Karis
Onsdag 5.8 Björn Wallén, Ingå
Torsdag 6.8 Luisa Tast, Malax
Fredag 7.8 Joanna Nylund, Helsingfors

Fredag 17.7 Gustav Björkstrand, Åbo (repris från 11.4.2019)
Lördag 18.7 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 19.7 Kärlekens lag. Textläsare:
Sofia Liljeström och Olli Liljeström.
Måndag 20.7 Karolin Högberg, Kökar
Tisdag 21.7 Anna Maria Böckerman, Helsingfors
Onsdag 22.7 Cecilia Paul, Helsingfors
Torsdag 23.7 Rea Anner, Helsingfors
Fredag 24.7 Gustav Björkstrand, Åbo
Lördag 25.7 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 26.7 Kristus förhärligad. Textläsare:
Caroline Sandström och Karl Sällström.
Måndag 27.7 Karolin Högberg, Kökar
Tisdag 28.7 Kjell Frisk, Hammarland
Onsdag 29.7 Sarah Tiainen, Karleby
Torsdag 30.7 Rea Anner, Helsingfors
Fredag 31.7 Anders Lindström, Ekenäs
Lördag 1.8 kl. 18.03 Ett ord inför helgen.
Söndag 2.8 Sanning och sken. Textläsare:
Sofia Böckelman och Henrik Böckelman.
Måndag 3.8 Sissel Lund-Stenbäck, Esbo
Tisdag 4.8 Stefan Salonen, Helsingfors
Onsdag 5.8 Johanna Evenson, Hammarland
Torsdag 6.8 Sofia Böckelman, Vasa
Fredag 7.8 Anders Lindström, Ekenäs

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 19.7 Gudstjänst med Jakobstads svenska
församling. Predikant: Jan-Gustav Björk.
Söndag 26.7 Spelmansgudstjänst från Rosenlunds prästgård i Jakobstad. Predikant: Bo-Göran
Åstrand. Musiker: Pedersöre spelmanslag. Kör:
Sångens Vänner, dirigent Bill Ravall. Gudstjänsten
spelades in den 23 juli 2020.
Söndag 2.8 Gudstjänst med Larsmo baptistförsamling. Predikant: Daniel Victorzon.

KOLUMN
BO-GÖRAN
ÅSTRAND

Vi behöver
heliga platser
”DET DÄR ÄR JU STADENS heligaste plats!” hörde jag en Jakobstadsbo utbrista när jag gjorde ett
sommarbesök i staden. Talar hen om Pedersöre kyrka? hann jag tänka innan jag förstod att det var klipporna vid havet i Fäboda man upprört diskuterade. Orsaken till diskussionen som snart berör hela staden är att några företagare vill bygga s.k. iglon
på klipporna. Tanken är att den som vill och har råd
ska kunna boka några dygn i en stor kuvösliknande sak av glas för att kunna se ut över havet och den
norrskensbelysta himlen.
Fäboda är allas ställe. De solvarma klipporna som
är en bit av urberget, de kilometerlånga sandstränderna och dynerna med utsikt över havet rakt mot Sverige ägs av staden Jakobstad. Här finns inga hotell eller
konferensanläggningar eftersom varje försök att exploatera området hittills stupat på en sällsynt kraftig
vilja att bevara ett för alla öppet område till havet och
stränderna. Hit söker sig stadsborna och turisterna alla tider på året. Den enda serveringen finns i ett café
inrymt i en stockbyggnad.

»I solnedgångens spegling
gömmer sig tidens och livets
gång. Vackert. Märkligt.«

Spelmansgudstjänst vid Rosenlund

Spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård i Jakobstad är en långvarig sommartradition. I
år hålls gudstjänsten torsdagen den 23 juli kl. 19. Medverkar gör Pedersöre spelmanslag och kören Sångens vänner. Biskop Bo-Göran Åstrand predikar, Hans Häggblom är liturg och Bill Ravall
är kantor och dirigent för kören. Vid regn flyttas gudstjänsten till Pedersöre kyrka. Gudstjänsten
sänds i radio söndagen den 26 juli kl. 13.03.

Sommarläger i Digimäki

MINI-BIBELSERIE

Lämna in din
hyresannons
via webben

ANDERS SJÖBERG RIGMOR HOLST

KYRKPRESSEN.FI

29.7–1.8.2020

KU:s Sommarläger hålls i år
digitalt. Program dagligen på

www.kyrkansungdom.fi
Barnprogram: Pricken Levälahti
Tweensprogram: Alexander Nykvist,
BarnOas. Ungdomsprogram: KUngteamet Ida Granfelt & AnnaWesterlund
Dagens lovsång: Heidi Storbacka,
Susanna Sandell, Fanny Sjölind &
Lavi Öst, Jenny Pulkkinen m.fl.
Kursvideon: Grilla med Ville Kavilo,
måla akvarell med Linnea Ekstrand,
baka hälsosamt med Jeanette Huldén,
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BORIS SALO

MATS NYHOLM

motionspass med Annika Löfqvist &
Johanna Hjulfors, kreativa pyssel med
Sofia Kass, ”mamma-tankar” med
Amanda Audas-Kass.
Sommarprat: Pamela Granskog,
Anna-Lena Särs

Och spara 5 euro
i serviceavgift!

MEN EN HELIG PLATS? Något som är lika eller
mer heligt än det vita resliga templet av sten med en
kyrkspira som syns ända ut till havet för inkommande sjöfarare? Ja, uppenbarligen. Så är det eftersom vi
behöver våra heliga platser. Ställen dit vi får komma
när som helst, antingen för oss själva eller med någon som står oss nära. Heliga platser som är avskilda
från vardagen och ger oss oförglömliga minnesbilder
att återvända till när livet känns motigt eller bara vardagsgrått. Platser som ger kraft och frid.
Den som någon gång ställt sig på en slät och varm
klippa vet känslan. Här står lilla jag på en yta av material från universums tillblivelse. Sandkornens antal
på stranden är långt färre än himlakropparnas antal
ovanför mitt huvud. Här är jag med mitt korta, men
ändå så dyrbara liv. Jag lever och finns just nu. Men
klipporna och havet kommer att vara kvar mycket
längre. Här ute minns jag orden ur psaltaren: ”Gud,
du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand.”
Här ute på klipporna öppnar sig en dörr till något
större och djupare. I solnedgångens spegling gömmer
sig tidens och livets gång. Vackert. Märkligt.
JAG SATT EN JULISÖNDAG i Lovisa vackra kyrka.
Under valven som bärs upp av högresta pelare ljöd
den vackra och mäktiga orgelmusiken. Jag hade nyss
tagit emot nattvarden. Jag såg upp mot den stora
Kristusstatyn framme i kyrkan. För en stund befann
jag mig i en djupare dimension av tillvaron. Det var
samma känsla som ute på klipporna vid sandstranden. Jag kände mig trygg.
Bo-Göran Åstrand är biskop i Borgå stift.
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Solelpaket 3,3 kWp

Solelpaket 5,5 kWp

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

KARLEBY
SEINÄJOKI

KORSHOLM 040 678 2750
NÄRPES
044 294
2350 040 678 2750
KORSHOLM
040
678 2730
NÄRPES
044 294 2350
040
678 2740
www.jakobetoni.fi

KORSHOLM 040
678 2750
JAKOBSTAD
040 678 2720
NÄRPES
044 294 2350
www.jakobetoni.fi
www.jakobetoni.fi

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

SLEF:s missionsfestvecka 4–9.8.2020 – lokal och digital!
SLEF:s missionsfestvecka 4–9.8.2020 – lokal och digital!
I stället för en större missionsfest ordnar SLEF i år en serie lokala missionsfester i Svenskfinland.
delta
fysiskt lokalt
ellerSLEF
via direktsänd
och
bildstreaming!
(Festen i Åboland
IVälkommen
stället för enatt
större
missionsfest
ordnar
i år en serieljudlokala
missionsfester
i Svenskfinland.
endast i digitalattupplaga!)
Välkommen
delta fysiskt lokalt eller via direktsänd ljud- och bildstreaming! (Festen i Åboland
endast
i
digital
upplaga!)
– Delta fysiskt i de lokala festerna i Kronoby, Keskis, Övermark, Vårdö och Helsingfors!
– Alla
Deltasex
fysiskt
i de streamas
lokala festerna
i Kronoby,
Övermark,
Vårdö
Helsingfors!
festerna
med ljud
och bild.Keskis,
Sändningarna
4–8.8
kl. 19och
hittas
på SLEF:s
YouTubekanal
eller streamas
via SLEF:smed
webbplats.
i Hfrs nås
via kl.
SLEF:s
webbplats
(eller på Sleys
–
Alla sex festerna
ljud och Högmässan
bild. Sändningarna
4–8.8
19 hittas
på SLEF:s
YouTube-kanal).
Alla
blir kvar på
webben och
kannås
sesvia
ochSLEF:s
höras iwebbplats
efterhand. (eller på Sleys
YouTubekanal
eller
viaprogram
SLEF:s webbplats.
Högmässan
i Hfrs
YouTube-kanal). Alla program blir kvar på webben och kan ses och höras i efterhand.
Tisdag 4.8 kl. 19 i Sommarhemmet i Kronoby
Tisdag
4.8Magnus
kl. 19 i Dahlbacka,
Sommarhemmet
i KronobyGerbykvartetten. Kantor Göran Stenlund.
Anna och
Östen Dahlskog,
Anna
och5.8
Magnus
Östen Dahlskog, Gerbykvartetten. Kantor Göran Stenlund.
Onsdag
kl. 19 Dahlbacka,
i Keskis bönehus
Onsdag
kl. 19 Bo-Greger
i Keskis bönehus
Ingemar 5.8
Klemets,
Nygård, Peter Åbacka, karasträngband. Kantor Niklas Lindvik.
Ingemar Klemets, Bo-Greger Nygård, Peter Åbacka, karasträngband. Kantor Niklas Lindvik.
Torsdag 6.8 kl. 19 i Övermark, lutherska bönehuset
Chamilla 6.8
ochkl.
Kristian
Sjöbacka, Rut
Åbacka,
Mats Åbonde, missionärssträngband.
Torsdag
19 i Övermark,
lutherska
bönehuset
Chamilla och Kristian Sjöbacka, Rut Åbacka, Mats Åbonde, missionärssträngband.
Fredag 7.8 kl. 19 Missionsfest från Åboland (OBS: endast digitalt!)
Fredag
7.8 kl. 19 Missionsfest
Ingvar Dahlbacka
med flera. från Åboland (OBS: endast digitalt!)
Ingvar Dahlbacka med flera.
Lördag 8.8 kl. 19 i Vårdö bönehus
Alf Wallin,
Lördag
8.8 Ingrid
kl. 19 Mutai,
i Vårdösträngband,
bönehus Maria Boström. Kantor Maria Sjölund.
Alf Wallin, Ingrid Mutai, strängband, Maria Boström. Kantor Maria Sjölund.
Söndag 9.8 kl. 13 (OBS: tiden!) i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors
Högmässa.
Sandell,
Tua Sandell,
Nylund.
Pia Bengts. Direktsänd i Radio Vega.
Söndag
9.8Torsten
kl. 13 (OBS:
tiden!)
i HeligaSolveig
Hjärtats
kapellKantor
i Helsingfors
Högmässa. Torsten Sandell, Tua Sandell, Solveig Nylund. Kantor Pia Bengts. Direktsänd i Radio Vega.

Streamat barnprogram under SLEF:s missionsfestvecka
Streamat
barnprogram
underingår
SLEF:s
Måndag
4.8: Bibelöversättning
med Anna Dahlbacka,
som en del missionsfestvecka
av det fysiska mötet i Kronoby.
Måndag
4.8: Bibelöversättning
med Anna Dahlbacka,
ingår
som en del(endast
av det digitalt).
fysiska mötet i Kronoby.
Onsdag 5.8–lördag
8.8: Missionsprogram
varje kväll kl.
18.45–19.00
Onsdag 5.8–lördag
8.8: Missionsprogram
kväll kl.
18.45–19.00 eller
(endast
– Barnprogrammen
hittasvarje
på SLEF:s
YouTubekanal
viadigitalt).
slef.fi –
– Barnprogrammen hittas på SLEF:s YouTubekanal eller via slef.fi –
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GENAST IBRUKTAGNINGSBARA MASKINER FÖR SKÖTSEL AV TRÄDGÅRDEN!

KOLUMN
ERIKA
RÖNNGÅRD

Okej, jag
gräver väl då
ÅNGEST NÄR MAN har semester är så irriterande. Det är sommar, livet ska vara semesterskönt
och avslappnat, jag ska sova bra om nätterna och
ta vara på stunden – vad ska ångesten komma
och blanda sig i det för?
Ångest på sommaren känns som ett misslyckande. Vad är det jag har gjort fel? Tittade jag på
skärmens blåa ljus för sent på kvällen? Lyckades
jag inte planera mitt arbete tillräckligt bra för att
kunna trappa ner inför semestern i lagom takt?

Går du i byggtankar? Vi erbjuder

• Arkitektplanering
• INFRA planering
• Konstruktionsplanering
• Övervakning
Hör av dig så förverkligar vi dina drömmar!

JAG HAR gjort en ångestkarriär i mitt liv. Först
saknade jag ord för känslan. Sedan lärde jag
mig att den kallas ångest. Jag lärde mig att alla
har den i någon mån, och ibland har man mer
av den. Just för att jag tycker att jag lärt mig

NÄRPESVÄGEN 19 64200 NÄRPES Tel. 010 5019 840 WWW.BYGGBOTNIA.FI

Köpes antikviteter

»Ångesten gör mig till en
människa som fokuserar
på fel saker.«

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

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

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

Barman Anders FMA

* Diamantborrning och sågning
* All byggnadssanering

040 728 7339
Rosenlundsvägen 83, 10710 Snappertuna

BÖCKER ATT SE FRAM EMOT
På avstånd
ser man
klarare
Gustav Björkstrand

En självbiografi

Två boknyheter från Fontana Media i höst. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare och i augusti utkommer
Christa Mickelssons bok Ett blodkärl som brast där hon berättar om vägen
tillbaka efter att hon som 33-åring drabbades av en massiv hjärnblödning.
www.fontanamedia.fi
info@fontanamedia.fi
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ganska mycket om ångest blir det ännu mer irriterande att den dyker upp just när jag trodde
att jag mådde bättre, just när allt är upplagt för
att vara bra. Varför kommer ångesten och stör?
Ångesten gör mig till en människa som fokuserar på fel saker. Men den har en rot i något
större och djupare än det som tankarna börjar
snurra kring, det som jagar upp mig. Ångesten
växer ut från en ryggmärgsreaktion. Förnuft
och logiska argument är som ett plåster – för
stunden kanske ångesten lättar, för stunden
känns det bättre. Och det är okej att använda
plåster, det är okej att ta till sig förnuftiga tankar. Men en av de viktigaste saker jag lärt mig
om ångest – en sak som tog tid att lära sig – var
att den ångest som känns som mest onödig oftast har ett budskap.
DEN KOMMER inte för att irritera mig. Inte
för att straffa mig. Inte för att peka ut mig. Den
kommer för att påminna mig om att jag ska gå
lite djupare, leta efter känslan, fundera på vad
rädslan egentligen handlar om. Kanske kommer den för att jag ska öva mig i att inte tänka att jag är lyckad när jag inte har ångest. Den
kommer för att jag i stället ska öva mig på att
säga till mig själv: Så otrygg du varit. Jag förstår
att det präglat din uppfattning om livet.
Det är sant att ångest är en del av livet, en del
av att vara människa. I viss mån måste vi leva
med den, till och med om det råkar vara sommar. Men ångesten är inte bara ett störningsmoment, den är en vägvisare: Här kan du gräva, här finns något som gör ont och som du
stoppat undan.
Erika Rönngård är redaktör på Kyrkpressen.
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SÄG IFRÅN NÄR NÅ
Har du en vag känsla av att något inte stämmer
i en social situation? Då kan det hända att du
stött på en härskarteknik, det vill säga att någon vill ta makt på bekostnad av andra.
TEXT: ULRIKA HANSSON ILLUSTRATION: MALIN AHO

Vad är härskartekniker?
En härskarteknik är ett maktmedel
och en typ av verbalt våld, subtilt eller tydligt.
Den norska politikern Berit Ås kategoriserade fem härskartekniker
på 1970-talet: 1) Osynliggörande, 2)
Förlöjligande, 3) Undanhållande av
information, 4) Dubbelbestraffning,
5) Påförande av skuld och skam.
Senare har Ås kompletterat med: 6)
Objektifierande, 7) Hot eller hot om
våld, 8) Förminskning.
En härskarteknik kan vara ett
omedvetet eller medvetet sätt att
bemöta andra och förekommer på
individplanet, i grupp och strukturellt.
Nätverket ENSU vid Stockholms
universitet har tagit fram konkreta
sätt att bemöta och förebygga härskartekniker.

E

n härskarteknik innebär alltid att köra över.
Härskartekniker är uttryck för ett fult spel,
där makt tas, inte delas, säger Malin Gus-

tavsson.
En kompis lockade med Malin Gustavsson på en kurs i genusvetenskap
vid Åbo Akadeför tjugo år sedan, och
på den vägen är hon. Hon har ägnat
sitt yrkesverksamma liv åt att synliggöra ojämliket och maktstrukutrer, inte minst härskartekniker. Hon anlitas
som föreläsare, rådgivare och utbilda-
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Malin Gustavsson säger att härskartekniker finns överallt i vårt samhälle.
FOTO: JULIA JOHANNA PORTRAITS

re för företag, kommuner, föreningar
och många andra.
– Kyrkan och församlingar är också mina kunder. Härskartekniker existerar även där, eftersom det överallt
finns människor som vill ha makt, säger Gustavsson.
Härskartekniker går ofta hand i
hand med diskriminering och förstärker orättvisa kopplad till etnicitet, kön,
utseende, språk, funktionsnedsättning
och så vidare.
– Härskartekniker kan också slå mot
religiösa grupper, till exempel mot sådana som inte förväntas ha åsikter och

som står i minoritet till den evangelisk-lutherska kyrkan. De kan bli utsatta i insändarspalter eller på sociala medier.
Ofta kan vi känna en rädsla för att säga ifrån, stå upp för oss själva eller andra i en situation där någon vill mästra.
– Det tigande folket behöver ta bladet från munnen. Vi behöver mer civilkurage! Det är så vi åstadkommer förändring. Hur står vi upp för de svaga?
Det är en viktig fråga i kyrkan. Därför hoppas jag att vi vågar vara modiga, inte bara för oss själva, utan för en
större sak.
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GON VILL HÄRSKA
HÄR FÖLJER fiktiva exempel på hur härskartekniker används mot en individ. Malin Gustavsson reflekterar kring och kommenterar exemplen. En motstrategi är
det omedelbara agerandet för att synliggöra härskartekniken. En bekräftelseteknik är en strategi för att motverka att ett osunt mönster upprepar sig.

EXEMPEL 1: FÖRLÖJLIGANDE

EXEMPEL 4: OSYNLIGGÖRANDE

När vi har möten på jobbet och jag uttrycker en åsikt om något är det en kollega som
ofta tar ögonkontakt med ytterligare en kollega till oss. De höjer på ögonbrynen i samförstånd och ser roade ut, som om jag var ett litet barn som säger något fånigt. Det här
gör mig osäker och ledsen.

Vi är ett kompisgäng som brukar träffas regelbundet. Jag har
en stark känsla av att inte bli sedd av speciellt en i gänget. Hon
söker nästan aldrig ögonkontakt med mig, ser otålig ut om jag
berättar något, skrattar inte om jag skämtar och vänder hela sin uppmärksamhet mot de andra när hon berättar något.
Det får mig att känna mig fel och osynlig.

Motstrategi: Ifrågasätt!
– Det viktiga är att ifrågasätta och att namnge vad som händer. Man kan tillexempel
säga: ”Hej, vad ni ser roade ut där i hörnet! Är det något ni kan berätta för oss andra?”
Och om det händer på nytt ska man också ta upp det på nytt, exempelvis genom att säga: ”Är det någon annan i rummet som märker det här?” Man kan också passa på att
vara självkritisk och säga: ”Om jag gör så här så vill jag att ni säger till.”
– Du kan prata med en kollega, som kan ifrågasätta i stället för dig. Det kan vara tillräckligt jobbigt att känna sig kränkt.
Bekräftelseteknik: Respektera!
– Prata alltid med och om människor med respekt. Skapa en kultur där man inte förlöjligar andra. Fundera också på vad som är ditt sätt att respektera en annan människa,
så att bekräftelsetekniken känns naturlig. Det kan till exempel vara att gå mot strömmen och inte delta i jargongen.

EXEMPEL 2: PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM
När jag lagt upp foton av mig själv på sociala medier har det hänt att jag fått osmakliga
kommentarer eller privatmeddelanden av okända män. Men varje gång jag klagat över
det här till mina vänner säger de att jag ju valt att lägga ut bilderna själv och ”den som
sig i leken ger får leken tåla”.
Motstrategi: Intellektualisera!
– Man kan säga: ”Vänta nu! Vem gör egentligen fel i den här situationen? Lyssna till vad
ni säger. Hur ska vi kunna förändra ett samhälle när vi resonerar så här?”
– Alla ska vi ha rätt att lägga ut bilder på oss själva och bli bemötta med respekt, så
länge vi inte kränker någon med våra bilder. Det är bedömningen och de osmakliga kommentarerna som är problematiska. Att inte få stöd av sina vänner i det här är att påföra
skuld och skam på den som inte gjort något fel.
– Det är klassiskt att kvinnors rätt till integritet och respekt ifrågasätts. Tyvärr har vi
en berättelse där kvinnor ses som medskyldiga.
– Säg till den som blivit utsatt och uttrycker sin besvikelse: Du har helt rätt!
– Förändring får vi till stånd om tillräckligt många vågar säga till. Det är inte åsiktsfrihet att kränka någon.
Bekräftelseteknik: Bekräfta!
– Tolka människor med välvilja, fundera alltid
på vad eller vem som egentligen är problemet.

EXEMPEL 3: HOT
Min chef har gett mig många nya uppgifter på sistone. Jag får saker gjorda, men det finns en gräns. När
jag försökt sätta ner foten och påpekat att det blir för mycket
säger chefen saker i stil med: ”Men om du känner att du inte vill ta det ansvaret så …”
utan att avsluta meningen, eller så antyds det att jag är väldigt känslosam. Det känns
som om ett vagt hot eller en besvikelse placeras över mig.
Motstrategi:
– Lyft frågan och kräv en förklaring! Säg: ”Så vad händer då?” eller ”Nu känns det här
lite som ett hot.”
Bekräftelseteknik:
– Vi måste vara tydliga och inte använda oavslutade meningar, utan säga vad vi menar.
Undvik hot. Vi måste också vara tydliga med vad vi förväntar oss.
– Som chef behöver vi alltid fundera över vilken position vi lägger den anställda i. En
chef har kanske press på sig från en ännu högre chef, men borde fråga sig: Hur mycket
press för jag vidare utan att opponera mig mot min chef?
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Motstrategi: Ta plats!
– Motstrategin här handlar om att ta plats eller att någon annan ger en plats. Uppmärksamma det som händer i situationen: ”Du ser lite otålig ut, är det något du vill säga?” eller ”Hej,
se hitåt lite också, annars känner jag mig som en vägg” eller
”Det känns som att du aldrig ser mig i ögonen när vi pratar,
är det något jag borde veta?” Om jag själv vågar öppna upp så
vågar kanske den andra också göra det.
– Det finns många exempel på osynliggörande, både verbalt och icke verbalt.
Bekräftelseteknik: Synliggör!
– För att inte vara den som gör så här måste jag fundera på
hur jag kan få alla att känna sig värdefulla i den här gruppen.
– Om en inte har roliga skämt kan jag försöka uppmärksamma den personen på andra sätt, genom att exempelvis fråga:
”Vad tycker du om den här saken?”
– Vi kan också osynliggöra oss själva. Bekräftelsetekniker
kan städa bort sådant. Var uppmärksam på dig själv och andra.

EXEMPEL 5: FÖRMINSKNING
Jag var singel länge innan jag träffade min partner. Han har
haft flera förhållanden innan vi träffades, och ibland när
jag tar upp något i vårt förhållande som jag känner mig obekväm med hänvisar han till att det är så här det är i förhållanden och att han vet eftersom han har erfarenhet. Jag har sagt
att jag haft långa vänskapsrelationer, men han säger att det
är en helt annan sak.
Motstrategi: Kom ihåg din storlek!
– Säg i det här fallet: ”Jag har ändå en erfarenhet av att vara
obekväm. Om man har en relation ska man väl få känna sig trygg? Inget blir bättre av att du förminskar mina andra relationer.”
– Det finns många sätt man kan hävda sin ståndpunkt
på. Vissa gör det med humor, andra läser på, frågar en
psykolog eller forskar i relationer.
Bekräftelseteknik: Se alltid människors värde!
– Vi ska helt enkelt inte gå in i en sådan diskussion.
– Visa uppskattning för olika erfarenheter: ”Så intressant
att du jämför med en vänskapsrelation. Jag har inte tänkt på
det, men det finns ju många likheter.”

DE ÖVRIGA
Dubbelbestraffning: Du ställs inför ett val, men ifrågasätts
hur du än väljer.
Undanhållande av info: Du blir till exempel utan kallelse till
ett viktigt möte eller så är beslutet redan fattat.
Objektifierande: Din kompetens förbises och fokus läggs på
din kropp och ditt kön.
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OPINION

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Jag önskar hyra en etta i
Helsingforsregionen från
september för mitt barnbarn som påbörjar sina
provisorstudier i Vik. Ta
gärna kontakt med Ellen
Kolu för mera information, 040-5941222, ellen.
kolu@gmail.com.
Stadigt anställd bibliotekarie söker tvåa i Helsingfors fr.o.m. augusti. Max.
hyra 790€. samu.eeve@
hel.fi / 040-6898099
Skötsam ung kvinna önskar hyra 2 r+k i centrala
Helsingfors fr.o.m. augusti.Maxhyra 950 euro. tel:
050-5440522
Önskas hyra!
Dottern börjar studera
Biologi vid universitetet i
Helsingfors och behöver
en liten lägenhet. Gärna
nära Campus Vik så hon
har nära till skolan. Rökfri
och skötsam.
Maria 0503392480
Skötsam kvinna med
katt söker hus att hyra
i Malax.
Tfn. 0405680048
Två studerande söker
kompisbostad 2r+k i
Drumsö alt. Tölö. Tel.
0458521612 / Robin Kronqvist (Hanken) & Axel
Hedman (Aalto)
Jag är en skötsam och
lugn kille från Korsholm
som skall börja studera
vid ÅA och behöver en
studiebostad i centrala
Åbo från mitten av augusti. jonas_cw@gmail.
com eller Alice Backström
050-3377432

20-årig ung rökfri kvinna
från Pedersöre önskar
hyra en etta i Helsingfors, gärna i området
kring Arabiastranden och
Sörnäs. Påbörjar studier
vid Arcada nu i höst. Tel.
044-5493230/Ellen.
Jag inleder mina ekonomistudier vid ÅA i höst
och söker en etta el.
motsvarande fr.o.m. 1.8,
gärna nära Akademin.
Vänligen ring el. sms, tel:
0403528582/Isa från
Lovisa
Önskas hyra etta i Helsingfors centrum, gärna
nära Arcada. Skötsam o
rökfri 25-årig kvinna. Tel:
0407367917/Andrea
Skötsam kvinnlig studerande med arbetsplats
söker lägenhet fr.o.m 1.9 i
södra Helsingfors.
Hyra max 750€
Tel:0408341434
Två studiekompisar söker
trea i centrala Helsingfors.
Vi är skötsamma, röker
inte och har inga husdjur.
Tel: 050-3291221/Mats
Söker bostad i närheten
av Arcada, Helsingfors. Är
skötsam och ordningsfull
tjej, röker inte.
Tel. 040 6735322/Julia
Pålitlig och skötsam blivande studerande vid
Aalto-universitetet önskar hyra bostad i Esbo/
Helsingfors. Vänligen
kontakta Theo
tfn 045-2658142.
2:a sökes i västra H:fors av ungt par. Båda
diplomingenjörer, djuroch rökfria. Från 1.9.
Tel.0505327971/Petter

Trevlig etta 28 m2 (kokvrå
med fönster) i Åbo Tallkottsvägen 2 på grönområde ca 2 km från
Domkyrkan. Hyra 480 euro
inkl. el och vatten. Tel 0407623509.

UTHYRES
Distans-Arbetsrum.
Konala. 200€/mån.
www.studioxhelsinki.fi
Lasse Federley
0400-413 622
Etta i Åbo centrum lämplig för studerande. Hyra
450€ + vatten 25€ + el.
Email: blindstr@gmail.
com
2r+kv 47 m2 Rådhusgatan
47 i Vasa. Inglasad balkong. Bilplats.
Hyra: 610 €+ vatten 20 €/
person och el.
Tel: 040-8329670
Uthyres stor tvåa i gott
skick med bra planlösning och läge i Åbo. Nära
till studieinrättningar.
För mera information
och visning tel. 0500368456.
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga pensionärsbostäder (ettor) i
Nordsjö, ej serviceboende.
0505903780 tis-to 9-12.

TACK

VARMT TACK

till alla Er som på olika sätt
har hedrat minnet av vår kära
Asta Särs.
För diakoniarbetet i Senegals lutherska kyrka inbetalades 5815 €.
Göran och barnen
Din marknadsannons lämnar
du enklast in via vårt webbverktyg som finns på
www.kyrkpressen.fi.
Priset är 4,50€ per rad.
För annonser som lämnas in
per telefon på nummer
040 831 6614 eller via
epost till adressen annons@
kyrkpressen.fi tillkommer en
servicekostnad på 5€.

Etta 28,5 m2 uthyres i
Munkshöjden. Kokvrå m.
fönster. Inglasad balkong.
Badkar o. tvättm. ansl. i
bdr. Bastu o. tvättstuga i
huset. Hyra 670 € + vatten. Tfn 050-3080297.
Ljus, rymlig etta uthyres
i Borgå centrum. Kokvrå,
badrum, alkov, bra förvaringsutrymmen, inglasad
balkong.
Hyra 670€ + vatten.
Tfn 0500-715 906/Nanne
Hfors ö. Strandgårdsvägen.
Nära Metro. Lugnt. 33 m2.
620 euro. Tel. 050 300
9312

NÅ 75 000
HUSHÅLL I
SVENSKFINLAND
MED EN ANNONS!

LÄMNA IN DIN
RADANNONS PÅ
KYRKPRESSEN.FI
www.kyrkpressen.fi

Vi erbjuder bygg och renoveringstjänster
till både privatpersoner och företag!

LEDIG TJÄNST
FÖRSAMLINGSPEDAGOGTJÄNST
inom barn- och ungdomsarbetet i Larsmo församling
Larsmo församling förlänger härmed ansökningstiden för församlingspedagogtjänsten inom barnoch ungdomsarbetet att sökas senast torsdagen den
20.8.2020 kl. 16.00. Tidigare ansökningar beaktas.
Närmare uppgifter om tjänsten finns
på Larsmo församlings hemsida:
www.larsmoforsamling.fi

Kultur för alla på Kimitoön
Sagalunds museum &
Dalsbruks Bruksmuseum

Det hjärtliga konfirmations-

Björkboda låsmuseum

148 euro

Måndagar stängt 2.6-30.8
Öppnar efter midsommar

Mer info på www.sagalund.fi
02 421738
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PINK CEREUS

0407219535

smycket i silver
Designat och tillverkat i Finland

www.pinkcereus.com
Tel. 0400 601 623

Skicka insändaren till: redaktionen@kyrkp
Standardlängden för de kortare insändarn

Välmående

Dags att ta
För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell
omständighet. Men för andra hör social isolering och
ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av
Finlands befolkning upplever
fortgående ensamhet. Över 1
miljon människor lever i dag
i ensamhushåll.
Ensamhet är lika skadligt
som rökning, får man ofta
läsa. Ändå har vi de senaste
åren sett hur ensamhet breder
ut sig som ett växande samhällsproblem. De senaste tio
åren har ensamboende ökat
mest bland yngre och äldre
personer. Enligt de senaste
siffrorna från Statistikcentralen var andelen ensamboende ifjol 45 procent av alla bostadshushåll.
Ensamboende är idag vanligast bland personer över 75
år, varav varannan person lever ensam. Av de som fyllt 90
år var totalt 30 107 ensamboende, vilket var en ökning
med 5,4 procent från året innan. Den ökade ofrivilliga ensamheten som coronakrisen
har medfört riskerar att drabba äldre särskilt hårt.
Det är viktigt att skilja på
frivillig och ofrivillig ensamhet. Det finns de som väljer att leva avskilt, som finner ro i att inte ha så mycket
människor omkring sig. Ensamhet kan fungera som en
resurs för att hantera stress
och för återhämtning. Enligt den amerikanska sociologen Eric Klinenberg vittnar
ökat ensamboende även om
ett starkt välfärdssystem. Ett
system inom vilket individualism och självförverkligande uppmuntras.
Långvarig ofrivillig ensamhet, däremot, utgör ett
hot mot vår hälsa. Forskning visar att social isolering har långtgående effekter på människors fysiska
och psykiska hälsa. När vi
upplever ofrivillig ensamhet
och isolering kan vårt stressystem aktiveras. Ett kontinuerligt påslaget stressystem
ökar risken för bland annat
hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och tidigare utveckling
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Beroende

ensamheten på allvar Våga prata om problemen
av demens. Ensamhet kan
även skapa känslor av ångest och oro samt minska vår
kognitiva förmåga.
Under coronakrisen har
den ofrivilliga ensamhetens
negativa effekter på den psykiska hälsan uppmärksammats i den offentliga diskussionen. Det är positivt att se
en ökad medvetenhet om de
sociala kontakternas livsviktiga betydelse för människor.
Samtidigt har känslan av
samhörighet och delat ansvar
på många sätt fört oss närmare varandra. Vi har sett detta
uttryckt i en vilja att hitta nya
innovativa sätt att umgås och
att hjälpa andra människor.
För många av oss har digitaliseringen möjliggjort upprätthållandet av sociala relationer och nätverk, men att träffas via en dataskärm passar
inte alla. Digitala kaffestunder är inte något som alla har
vant sig vid eller nödvändigtvis uppskattar. Polariseringen mellan de så kallade ”diginativa” och de som inte är det
riskerar därför att öka.
I sin bok ”Att höra till:
Om ensamhet och gemenskap” konstaterar ensamhetsforskaren och läkaren Peter
Strang att människor känner
sig mindre rädda i en gemen-

skap. Han menar att ”få dela
en svår upplevelse med någon
som har erfarenhet känns välgörande”.
Enligt Strang finns det
betydande kunskap om ensamhetens negativa inverkan på hälsan, men problemet är att vården och omsorgen inte planeras utifrån denna kunskap.
Många viktiga insatser har
gjorts de senaste åren för att
bekämpa ensamhet och social isolering, i synnerhet inom
tredje sektorn. Frågan är inte heller obekant för politiker
och beslutsfattare. Men detta
problem behöver ges fortsatt
strålkastarljus. Det hot som
ensamhet och social isolering
medför för människors fysiska och psykiska välbefinnande måste tas på allvar.
Hälsoriskerna av ensamhet
måste beaktas inom kommunen och vården. Det behövs
satsningar på förebyggande
arbete, samt ett nära samarbete mellan den offentliga
sektorn och tredje sektorn
– inom vilken den mellanmänskliga kontakten sker.
CHRISTER RÖNNLUND,
ordförande.
BODIL VIITANEN,
verksamhetsledare
PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF

Språkfråga

Frågan fick inte svar
Det finns tydligen inget svar
på min fråga: Varför engelska i vår svenska långfredags-

gudstjänst? Besviken.
MARGARETA NUMMELIN, Esbo

Wolfgang Hermanns vittnesbörd (KP 18.6) och hans vilja att hjälpa andra ur porrträsket är en ljusglimt och ett
steg i rätt riktning. Men träsket är tyvärr stort och djupt. I
det här träsket av pornografi,
sexchattar och prostitution
ser vi med sorg hur allt fler
människor, äktenskap och
familjer går under.
Som kristna måste vi ta
starkt avstånd från pornografi/-sexindustrin och också våga stå för det. På Bibelns
grund och det människovärde vi vill försvara, så kan vi
aldrig godkänna sexuellt utnyttjande av andra människors kroppar. Det som inte sker av kärlek i sexuellt beteende mot en annan människa, det sker av själviska och
onda begär. Det handlar inte om hur ofta eller vilka sorters porrsidor vi besöker. Utan det handlar om att vi aldrig någonsin kan anse oss
ha rätt att utnyttja en annan
människas kropp för att tillfredsställa våra egna sexuella begär. Vare sig det sker via
skärmen eller fysiskt.
Inte ens den allra bästa försvarare av pornografin kan
väl tänkas vilja se sitt eget
barn hamna i denna smutsiga industri? Vågar vi då se
sanningen som den är? Att
bakom varje kropp, som visas upp på skärmen, så finns
faktiskt en annan människa.
En människa som är någon
annans älskade barn, syster
eller bror.
Det finns knappast någon
annan synd, som Guds Ord
varnar oss så mycket för, som
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”Personligen vill jag vädja till alla ledare
i Guds församlingar. Våga börja prata om
problemen med pornografin och ta upp
kampen mot detta!”
just otukten. För att sex är en
underbar gåva av Gud. Det är
det högsta uttrycket av kärlek
mellan två människor som
älskar varandra. Men Herren vet att börjar vi missbruka den gåvan och leka med
lössläppthet, då kommer vi
att göra oss själva och våra
medmänniskor väldigt illa.
”Detta är Guds vilja: att ni
helgas, att ni avhåller er från
otukt, och att var och en av er
vet att han skall skaffa sig en
hustru på ett helgat och hedervärt sätt.” (Första Korintierbrevet 4.3)
Du man eller kvinna som
redan lever i ett äktenskap;
håll ditt äktenskap i heder.
Respektera din make/maka
och hens kropp så mycket att
du aldrig börjar ta för dig av
andras kroppar vid sidan om.
Då statistiken från Sverige visar att över 90 procent
av unga män konsumerar
porr, så anser jag att vi har
ett enormt stort problem. Det
är befängt att tro att man kan
titta på pornografi; sex eller
våldshanslingar på skärmen
utan att påverkas av det. Våra hjärnor påverkas av allt vi
”matar” oss med. Det i sin tur
påverkar våra tankemönster
och vårt beteende.
Om vi inte kommer åt det
här porrsurfandet och tar upp
kampen mot det på allvar, så

kommer Metoo- kampanjen
bara att vara en blek föraning
om det som komma skall. En
ökad mängd sexuella trakasserier och övergrepp kommer
att bli ett tragiskt faktum.
Du kära unga (eller äldre)
vän som vet att du fallit in
i de här groparna, av sexanvändning på nätet: Ryck dig
genast lös! Erkänn dina problem, ta kontakt med någon
kristen medmänniska, som
kan hjälpa dig. Sök kraft hos
Gud i bön och i Hans ord. Om
du bara visste hur högt älskad
du är i Guds ögon! Ta tag i Jesu utsträckta hand, han vill
befria dig och ge dig ett liv i
sann frihet och glädje.
Personligen vill jag vädja
till alla ledare i Guds församlingar. Våga börja prata om
problemen med pornografin
och ta upp kampen mot detta!
Det allra högsta ansvaret
ligger ändå på oss föräldrar.
Det är vi som måste skydda
oss själva och våra barn. Vi
får be om vishet från Gud att
skilja på det som är gott och
det som är ont. Vi får be om
hjälp att behandla andra som
vi själva vill bli behandlade
och att Gud ska förbarma sig
över oss, våra barn och deras
framtid.
TANJA HOLMBORG, Pedersöre
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14-20.9 start från
Nyland och Österbotten

Pingstförsamlingen i småländska Gränna får till
hösten en österbottnisk
pastor. – Det är en stor utmaning, men känslan
att Gud kallat, förberett
och utrustat mig övervinner rädslan, förklarar Ida
Karlsson, 36.
TEXT: SÖREN VIKTORSSON
En Karlsson, hemma från Vasa, kan
väl knappast vara annat än finlandssvensk? Intrycket förstärks vid första
telefonkontakten.
– Båda mina föräldrar är finskspråkiga men jag har alltid haft svenska som skolspråk. Så jag ser mig som
tvåspråkig, berättar hon.
Uppfödd i ett kristet hem har hon
inte behövt företa någon vandring
till Damaskus. Men väl ett år som
au-pair i Venezuela, efter gymnasiet,
samt en fyra månaders praktikperiod i New York (internship på Metro
World Child).
Hur kom hon då till Gränna?
– Sommaren 2014 var Marina Andersson från Pingst Sverige gästtalare
på finlandssvenska pingstvännernas
sommarkonferens i Ekenäs.
– Hon frågade om jag ville komma
till församlingen i Gränna och hjälpa
till med några projekt. Så våren 2015
gjorde jag en praktik där i samband
med mina pågående textilartesanstudier på Axxell i Ekenäs.

Ida Karlsson, uppvuxen i
Vasa, står inför ledarutmaningar i Gränna.
FOTO: JENNY ANTONSSON

domspastor i Gränna Pingst och i höst
alltså dess föreståndare.
Under karismatiske, men kontroversielle, ledaren Lewi Pethrus (1884–
1974) hade pingstväckelsen i Sverige inga kvinnliga pastorer. Men sedan några
decennier tillbaka blåser nya vindar
– Pingst Sverige har sedan 90-talet medvetet arbetat med att bereda
plats för kvinnor i ledande roller. År
2015 startades ett nätverk för kvinnliga ledare och minns jag rätt har antalet kvinnliga föreståndare sedan dess
fördubblats till omkring 30.
Från att år 2008 blott ha haft ett 15tal aktiva medlemmar är man idag i
Gränna Pingst på pappret drygt 110.

Nätverk för kvinnliga ledare
Efter bland annat en tid som barn- och
ungdomsledare i Betel i Karis samt
förskollärare vid Vaasan Kristillinen
Koulu blev Ida Karlsson år 2018 ung-

Det borde väl vara enkelt att vär-

va proselyter här i småländska bibelbältet?
– Gränna hör inte till bibelbältet, vi är
första staden utanför. Folk har generellt inte någon koll på vad en frikyrka är eller att vi finns.
Vad skiljer en svensk pingstförsamling från en finländsk?
– Varje församling är unik och jag har
inte märkt några generella skillnader.
– Däremot har man i Sverige kommit längre i processen med frikyrkan
som arbetsplats. Jag tänker på rent arbetsgivarmässiga frågor som fackförbund, kollektivavtal och sådant.
Hur känner du inför att den första
augusti tillträda som föreståndare?

– Det har varit väldigt blandade känslor. Men min känsla av att Gud har
kallat mig till detta, att han har förberett mig och utrustat mig till tjänsten,
den vinner över rädslan och insikten
om att jag står inför stora utmaningar.
– Jag får stor tröst av psalm 23 – vissheten att Herren är min Herde, Han
leder mig och Han leder församlingen.
– Och så citerar jag ofta Marina Andersson, som brukar säga ”Herren leder när vi beder.” Det är sant!
Gränna är ju snudd på världsberömt
för sina polkagrisar. När inmundigade du senast en sådan?
– I februari blev det några över från vår
konferens ”Kyrka i Småstad”. Då åt jag
en med specialdesignat omslagspapper.

TID FÖR FÖRDJUPNING
EN GÄSTFRI GUD,
EN GÄSTFRI KYRKA
Björn Vikström formulerar en
gästfrihetens teologi. Han visar
också på hur gästfriheten kan
hjälpa oss att med öppna ögon
och bevarat hopp möta det okända som framtiden för med sig.
Fontana Media, häftad
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JAG ÄR INTE LÄNGRE RÄDD
Med avstamp i sina egna upplevelser
utmanar Tommy Hellsten vår tillrättalagda gudsbild och inbjuder oss att
vidga våra sinnen i riktning mot den
Gud vars namn är Kärlek. I en tillvaro
där kärleken är verklighetens grund
finns ingenting att frukta.
Libris, inbunden

Fontana Media har semesterstängt i juli, men näthandeln
www.fontanamedia.ﬁ är öppen hela sommaren!
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www.fontanamedia.fi
tfn 040 831 5897 • info@fontanamedia.fi

LITA PÅ
ATT DET LJUSNAR
Tomas Sjödin samlar 71
texter om livet och att möta
tillvarons mörker med hoppet om att vi omges av goda
krafter, tankar, blickar och
sammanhang.
Libris, inbunden
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Det var invigning av de nya kyrkklockorna och kyrkoherden förklarade entusiastiskt: Klockorna ska naturligtvis ringa inför varje högmässa, dessutom, som traditionen bjuder, vid oväder, eldsvåda, när biskopen kommer eller när
det inträffar någon annan olycka. (Kyrkpressens 50-jubileum till ära kör vi vitsar i repris. Den här publicerades ursprungligen i februari 2002.)

Ida från Vasa är pastor i Gränna

