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Känns vardagen jobbig efter
semestern? Sista sidan

PROFILEN Camilla Sundqvist
Jobbar halvtid som bokförare.
Bosatt i Larsmo. Familjen består
av två vuxna barn och två barnbarn. Älskar hundar och katter.

Hon sökte bli helad från sin sjukdom men fann bara tomhet. Även
om sjukdomen är kvar så har Camilla Sundqvist nu blivit hel som
människa.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

SÖKAREN FANN

C

amilla Sundqvist sade tidigare att
hon ska bli kristen när hon blir
gammal.
– Jag tror jag har varit en sökare hela livet, men i samband med
att jag blev diagnostiserad med MS
år 2004 började jag söka rent konkret, säger hon.
Hon började med chi gong för rörelsernas skull. Då
sökte hon inte andlighet utan personlig utveckling.
– När jag började chi gong fick jag frågan vad jag
ville uppnå med det. Jag svarade att jag ville hitta
den inre friden. Hade jag funnit andlighet där hade jag slutat med en gång.
Fast det ingick mycket lugn och eftertanke i chi
gong fann hon inte det hon sökte. Tomheten fanns
kvar.
Hösten 2005 gick hon igenom en skilsmässa. Då
åkte hon ensam ut till sommarstugan på en holme
i skärgården i Eugmo.
– Jag hade glömt ficklampan så jag var mestadels
i mörker. Det var givande dagar, jag läste mycket
och analyserade barndomen. Jag förlät också barndomens snedtramp. Jag insåg att vad som än gick
fel då så var det inte meningen.
Hon växte upp i en laestadianfamilj. Pappan och
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några syskon steg av rörelsen i ett tidigt skede. Mamman och ett av syskonen hölls kvar.
– När jag var tio–tolv år gammal ville jag inte längre vara med för jag upplevde att allt jag tyckte var
roligt var förbjudet. Som att se på film eller teve.
Men hon behöll sin barnatro.
– Nu i efterhand vet jag också att mamma bett för
mig. Det är jag nu tacksam för.
En av de böcker hon läste på sommarstugan handlade om helaren John of God, eller João de Deus som
han kallas på portugisiska, i Brasilien.
– Jag läste den en kväll och bara visste att jag skulle resa dit. Nästa dag beställde jag en resa till Brasilien. Jag tilltalades av att han sades ha helat miljontals människor från hela världen.
Under tre år gjorde hon årliga resor till Abadiânia, en kommun med mindre än 20 000 invånare
en dryg timmes bilväg från huvudstaden Brasilia.
– Jag såg många sjuka där, men jag såg ingen som
blev helad. Men jag tyckte om fridfullheten i dalen
där han verkade.
John of God tillbad både Gud och andarna.
– På grund av de spiritistiska inslagen godkändes
inte hans behandling i de katolska länderna, trots
att han var katolik.

Inte heller Camilla Sundqvist blev helad, snarare tvärtom. Efter andra resan gick hon på fyra penicillinkurer.
– Jag misstänker att det kom från hundarna. Jag
kan ju inte låta dem vara. Under de tre åren jag var
där såg jag inte en enda hund som var där året innan.
Där fanns också inslag som hon inte tyckte om.
– I en av behandlingarna skulle man sitta i ett
rum medan man blev dåsig. Sedan skulle man vila ett dygn efteråt. Det dygnet sov man. Nu undrar
jag om det fanns något i luften som gjorde en trött.
Slutligen insåg hon att det handlade om pengar.
– Det sades att helandet var gratis men de ville ju
sälja piller och salvor som var välsignade av Gud.
Jag insåg också att jag inte behöver betala flera tusen euro för att finna friden. Den finner jag också
på holmen i Eugmo.
Hon ser ändå inte resorna som helt bortkastade,
för hon lärde sig att be där.
– Jag kom över tröskeln att själv våga be och våga godkänna att jag ville be.
Senare har John of God, blivit fängslad. Myndigheterna har beslagtagit miljoner som han hade på
sitt konto. Han blev också anklagad för sexuella
övergrepp.
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Även om kroppen är trasig
så är Camilla Sundqvist nu
hel som människa.

INKAST
MATHIAS
ROSENLUND

Det är som
det skall

FRIDEN
»Flera gånger har jag gett
upp hoppet att bli helad,
men så återkommer Bibelns
ord: be så ska du få. Och då
fortsätter jag be.«
– Jag for till Brasilien i hopp om att bli helad. I
första hand från min MS men också som människa. Kristna här hemma sade att man inte behöver fara till Brasilien för att bli helad, men jag slog
dövörat till.
Efter att hon kommit hem från den sista resan
föreslog hennes dotter att hon skulle anmäla sig
till en Alphakurs. Dottern hade själv gått en i Vasa.
– Jag tvekade men beslöt gå med i alla fall för att
höra vad de har att säga.
Kursen blev en vändpunkt.
– Före Alpha hade jag upplevt en tomhet inom
mig som jag sökte fylla. Efter kursen upplevde jag
inte längre tomheten och jag kom in i en kristen
gemenskap. Det var guld värt.
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Sedan dess har hon fortsatt som kursledare och
fått många nya vänner.
– Jag har blivit helad som människa, men fortfarande har jag MS. Flera gånger har jag gett upp
hoppet att bli helad, men så återkommer Bibelns
ord: be så ska du få. Och då fortsätter jag be.
För tillfället tar hon bara epilepsimedicin för
MS, men också den håller hon på att trappa ner.
Bromsmedicinen för MS togs bort för den hade
ingen effekt.
– Ibland är jag besviken på Gud när han inte helar
mig eller då han inte svarar. Men det kan ju hända
att jag inte hör hans svar. Det finns ju de som blivit
helade från svåra sjukdomar, stigit upp från rullstolen, blinda som fått sin syn och döva som börjat höra. Många har fått vänta i många år på att helade.
Hon litar i alla fall på att Gud bär henne.
– Ibland blir jag arg när jag inte lyckas få upp något så enkelt som ett ostpaket. Men då jag ber Gud
om hjälp kan det lyckas. Det kan ju ha lyckats ändå, det går ju inte att bevisa.
Och böckerna om personlig utveckling – dem
har hon kastat bort.
– Jag försökte läste dem på nytt senare, men de
gav mig inget.

ETT AV MINA favoritcitat är några rader av
Nobelpristagaren Tomas Tranströmer, som i
en dikt skriver ”Du blir aldrig färdig, och det
är som det skall”.
Det är ord som jag hittar både inspiration och
tröst i.
Du blir aldrig färdig. En annan kanske tycker
att det här låter lite trist. Att inte bli färdig, klar.
Att ständigt liksom vara ... ja, vad? Bristfällig?
Jag förstår att raderna kan tolkas även på det
sättet, men min läsning av dem är annorlunda.
För mig handlar de här orden om att människan och jaget inte är något statiskt, något stillastående och slött. Tvärtom så rör vi på oss, vi färdas i
bästa fall inom oss själva för att upptäcka nya facetter, outforskade sidor som plötsligt integreras
i oss och blir en del av dem vi är. Det finns faktiskt få saker som gör mig lika irriterad som när
människor placeras in i snäva fack och liksom
blir fastlåsta vid att vara en enda sak. En människa är mer än de yttre attribut som ges henne.
Och det finns få saker som gör mig lika sprittande av iver som att betänka hur komplexa, djupa
och fascinerande människor är. Du blir aldrig färdig, tänk vilket löfte de orden innehåller! Allt du
ännu kommer att upptäcka, allt du ännu kommer
att lära dig, allt du ännu kommer att få bevittna.
Det här var den inspirerande sidan av Tranströmers ord. Sedan var det trösten.

»Du blir aldrig färdig,
tänk vilket löfte de orden
innehåller!«
UNDER DET SENASTE året har jag tänkt mycket på traumatiska erfarenheter. Både egna sådana, men även andras. Ett trauma förändrar
en människa. Ofta på sätt som man inte hade önskat sig.
Jag minns en vän som berättade för mig om
de gånger hon blivit våldtagen. Jag minns en
vän som tog till kniven för att sorgen över en
bortgången familjemedlem var så bottenlös. Jag
minns min bror som satt blödandes på trottoaren
med uppskurna handleder. Jag minns mig själv
liggandes i min säng med desperata tankar om
att jag visserligen vill leva men bara just och just.
Du blir aldrig färdig.
De här orden kan i bästa fall betyda att du
kommer att kunna överkomma mer än du någonsin hade trott möjligt. Att du en dag kommer att kunna se tillbaka och konstatera att du
inte brast den gången då du trodde att du gjorde
det. Den gång du miste en vän. Den gång någon
gjorde ett grovt övergrepp på dig. Den gång du
tvivlade på Gud. Den gången var du ännu inte
färdig. Och det var som det skall.
Mathias Rosenlund är författare och bibliotekarie.
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NOTISER

Coronasmitta på
konfirmandläger i Lojo
37 personer som deltagit i Kansan Raamattuseuras konfirmandläger har utsatts för
covid19-virus. Bland dessa finns både konfirmander och lägrets personal och de har utsatts
för smittan mellan den 22.7 och den 28.7.
Lägret hölls på Kansan Raamattuseuras kurscenter Vivamo i Lojo och deltagarna kom från
olika delar av landet. Hela gruppen har försatts
i karantän. Som en försiktighetsåtgärd har man
även avslutat ett annat konfirmandläger som pågick samtidigt på Vivamo.
Kansan Raamattuseura uppger att hälsovårdsmyndigheterna meddelat att lägrets säkerhetsåtgärder har begränsat antalet personer som utsattes för smittan.
ERIKA RÖNNGÅRD

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.

Nytt församlingshem
invigdes i Pedersöre
Den första söndagen i
augusti 1970 invigde biskop Karl-Erik Forssell
det nya församlingshemmet i Jakobstad-Pedersöre, assisterad av kyrko
herdarna Selim Melin
(Pedersöre) och Runar
Backman ( Jakobstad)
samt adjunkt Holma
från Jakobstads finska
församling.
Så här skriver Kyrkpressens redaktör: ”Församlingshemmet ligger i omedelbar närhet till
Pedersöre medeltidskyrka och Pedersöre tingslags tingshus från 1700-talet. Församlingshemmets arkitekt Erik Kråkström har lyckats ge
den nya byggnaden en yttre framtoning som
harmonierar med de två gamla byggnaderna och
tillsammans med dem bildar en vacker helhet.”
De totala kostnaderna för att bygga församlingshemmet uppgick till drygt 1,2 miljoner
mark.

EMELIE WIKBLAD

Norra Österbotten får
pilgrimsled längs Ule älv
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Uleåborgs kyrkliga samfällighet 60 000 euro
för planering av en pilgrimsled. Den 128 kilometer långa pilgrimsleden kommer att gå längs Ule
älv från Oulunsalo kyrka via bland annat domkyrkan i Uleåborg till Säräsniemi kyrka i Vaala.
Projektet genomförs i samarbete mellan församlingar och lokala företag längs leden och
planen är att öppna pilgrimsleden för vandrare i samband med Kyrkodagarna i Uleåborg 21–
23.5 2021.
ERIKA RÖNNGÅRD
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Johan Candelin ser hoppfullt på utgången av rättsprocessen. FOTO: ARKIV/JOHAN SANDBERG

Rättegång mot
Martyrkyrkans
vänner i höst
Polisutredningen gällande Martyrkyrkans vänners
insamlingstillstånd är nu klar och ärendet går till rättegång i november. Två personer i styrelsen står åtalade.
TEXT: ULRIKA HANSSON
Under vintern 2019 stod det
klart att Martyrkyrkans vänner (MKV), som grundades
1982 och har 5200 understödjare, misstänktes för brott mot
insamlingslagen eftersom insamlingstillstånd saknades.
Föreningens egna jurister
menade att föreningen inte
behöver något tillstånd då insamlingen riktas enbart till
egna medlemmar.
Polisen valde ändå att fortsätta utredningen och åklagare Kosti Kurvinen har nu valt
att väcka åtal mot två styrelsemedlemmar. Ärendet kommer att behandlas i tingsrätten den 25 november.

– Av 19 personer är 17 personer helt friade från alla misstankar om olaga penninginsamling. Två stycken ska prövas i rätten, undertecknad
och en annan, säger Johan
Candelin, som är ordförande i styrelsen för MKV.
– Styrelsen har handlat enhälligt i alla frågor och i övertygelse om att vi gjort allting
rätt, så vi är beredda att prövas i rätten.
– Vi är optimistiska och
hoppas allt ska bli klart så vi
snart kan vara i full fart igen.

Tillgångar frysta
Tills rättsprocessen är över är

»Varje dag kommer det begäran
om hjälp, som vi inte kan besvara.
Det är det allra tyngsta.«

föreningens tillgångar, på dryga 2,5 miljoner, belagda med
kvarstad, det vill säga frysta.
– Föreningens verksamhet
är inte avstängd, men så länge
kassan är stängd kan vi inte ge
ekonomisk hjälp. Vi kan endast be för förföljda kristna
och ge information om dem.
Fattiga som lider oroar honom.
– Varje dag kommer det begäran om hjälp, människor
som ska in på sjukhus och
som behöver mediciner, som
vi inte kan besvara. Det är det
allra tyngsta.
En del understödsprojekt
har tagits över av föreningen
Operation Livbåten (se artikeln på nästa sida) som på
helt eget initiativ ville hjälpa
när MKV:s tillgångar frystes.
– De är helt fristående från
oss. De har inte tagit över vår
verksamhet på något sätt, utan ville bara hjälpa när de
kan.
Saknade medel handlar
rättsfallet inte om.
– Bokföringen för 38 år har
gåtts igenom och inte en euro
fattas, säger Johan Candelin.
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Ny förening hjälper
förföljda kristna
och judar
Martyrkyrkans vänners biståndskassa är
stängd på grund av en rättsprocess. Föreningen
Operation Livbåten har på eget initiativ valt att
understöda några av de projekt som annars
skulle bli åsidosatta.
TEXT: ULRIKA HANSSON
– När jag fick höra att Martyrkyrkans vänners medel frystes
tänkte jag att det är mest synd
om människorna ute på fältet
som inte får det understöd som
de annars skulle ha fått, säger
ordförande i den cirka ett år
gamla föreningen Operation
Livbåten Håkan Häggblom.
Han betonar att de inte är en
del av Martyrkyrkans vänner
(MKV), utan en egen förening.
– Det här var helt på vårt eget
initiativ.
I maj 2019 blev Operation
Livbåten en registrerad förening.
– Vi har hållit låg profil det
här första året. I styrelsen sitter medlemmar från olika kyrkosamfund, såsom Missionsförbundet, baptistsamfundet
och den lutherska kyrkan.
– Jag frågade Johan Candelin: Vem kan vi hjälpa? På det
viset fick vi kontaktpersoner
ute i världen.

Ligan och byaserien
Operation Livbåten har strax
under 100 medlemmar och verkar i trakterna kring Karleby,
Jakobstad och Vasa, men utan en egen föreningslokal. De

stöder kristna och judar som
förföljs för sin tro eller etniska bakgrund.
– Om Martyrkyrkans vänner spelar i ligan så spelar vi i
byaserien, säger Håkan Häggblom.
Hittills har föreningen endast förvaltat de medel som
föreningens medlemmar bistått med.
– Medlemmar får stöda sin
förening så mycket de vill,
men det är inte fråga om stora summor.
– Nu i dagarna fick vi insamlingstillstånd, säger Häggblom.
Under första året har föreningen hjälpt kristna flyktingar
som vandrat från centrala delar i Afrika till Marocko i hopp
om att kunna ta sig till Europa.
– De sitter låsta på andra sidan sundet och har det väldigt
svårt. Kvinnor är utsatta och
de har svårt att få mat. Där har
vi försökt bidra, bland annat
genom en kyrka som finns i
Tanger.
Just nu samlar föreningen
in medel för kristna flyktingar från Pakistan, som kommit
via Thailand till Kambodja.

Håkan Häggblom är företagare
och researrangör, utöver sitt
uppdrag som ordförande för
Operation Livbåten. FOTO:
PRIVAT

– De tar sig in i Thailand
med ett turistvisum för nittio
dagar. När det går ut gömmer
de sig på gator och i parker.
Om de ertappas fängslas de,
och böterna stiger hela tiden
när de är fängslade.
I Kambodja finns en församling som består av de pakistanska flyktingar som lyckats ta sig vidare.
– Vi hjälper dem ekonomiskt så de kan driva en hamburgerrestaurang som kan erbjuda arbetsplatser, vilket ger
uppehållstillstånd. Överbliven mat ges till fattiga.
I styrelsen för Operation
Livbåten sitter bland annat
Sture Nyholm, pensionerad
ögonläkare, och Ture Huhtamäki, pensionerad barnläkare, båda med lång erfarenhet av biståndsarbete ute
i världen.
– Vi besöker gärna församlingar och grupper och berättar om vår verksamhet, säger
Håkan Häggblom.

LEDARE
NICKLAS
STORBJÖRK

Pengar som behövs
WANHENA SHEKU JOBBADE ensam på sitt jordbruk i Nigeria en dag i oktober 2019 när en grupp män
dök upp på hennes gård. Männen högg kallblodigt av
Wanhenas hand och lämnade henne sedan åt sitt öde.
Med sina sista krafter lyckades Wanhena ta sig tillbaka
till sin hemby innan hon kollapsade av brist på blod.
Bybor lyckades rädda livet på Wanhena genom att föra
henne till sjukhus i den närliggande staden Makurdi.
Wanhena är bara ett av otaliga offer för det brutala
våldet i Nigeria som ingår i den granskning non-profit
organisationen Acled (Armed Conflict Location and
Event Data Project) i Washington har gjort. De kristna – och i synnerhet då kvinnorna – i Nigeria är hårt
drabbade och utöver militanta boskapsskötare från nomadfolket Fulani är det islamistgruppen Boko Haram
som står för mycket av våldet mot de kristna.
Och våldet är omfattande.

»I skrivande stund finns det
kristna världen över som
skulle behöva de pengarna.«
ACLEDS GRANSKNING VISAR att från det att
Boko Haram år 2009 gick från att ha varit en i huvudsak icke-våldsam islamistgrupp till att bli en beväpnad jihadistisk grupp har totalt 27 000 nigerianer dödats av gruppen. Siffrorna lyfts också fram i
en 311-sidig rapport av The International Committee On Nigeria som jobbar för religionsfrihet och
människorättsfrågor.
I förordet till den säger den långvarige och numera pensionerade kongressledamoten från Virginia,
Frank R. Wolf, att Boko Haram dödat fler människor
i Nigeria än Isis dödat sammanlagt i Irak och Syrien. Greg Stanton från Genocide Watch, en organisation som jobbar för att förebygga och förhindra
folkmord, hävdar att det är ett folkmord som pågår
i Nigeria just nu. Han säger att det till viss del rapporteras om våldet som om det handlade om en konflikt mellan jordbrukare och boskapsdrivare men att
det i grunden handlar om ett folkmord där de kristna är måltavlan.
SITUATIONEN I NIGERIA är tyvärr bara ett av
många exempel på konflikter i världen där kristna
förföljs. Varför lyfta fram en avlägsen konflikt när det
för gemene man kan kännas hart när omöjligt att göra något för att hjälpa? En orsak är att det är viktigt
att synliggöra det våld kristna utsätts för i Nigeria.
En annan orsak är att peka på nödvändigheten i
att rättsprocessen mot Martyrkyrkans vänner, som
vi rapporterar om i artikeln här invid, så snabbt som
möjligt får ett avslut. Martyrkyrkans vänner har under lång tid gjort ett gott arbete för förföljda kristna i världens alla hörn, men i väntan på rättegång
är föreningens verksamhet satt på is och tillgångar på 2,5 miljoner euro satta i kvarstad. I skrivande
stund finns det förföljda kristna världen över som
skulle behöva de pengarna. Bland annat i Nigeria.

Kristna och judar som förföljs är i fokus för Operation Livbåten. FOTO: OPERATION LIVBÅTEN/BROSCHYR
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Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.
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Hon var den försiktiga rellisflickan, hon försökte göra karriär
som sångerska, hon var kantor och småbarnsmor, hon blev
präst och fick cancer – och skilde sig, två gånger. Idag är
Camilla Svevar kyrkoherde i Replot och vill predika för sökarna.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

CAMILLAS
FJÄRDE LIV

N

är Camilla Svevar fyllde femtio gick hon igenom en kris.
– Se på måttbandet: hallå! Hur mycket har jag kvar?
Över hälften har redan gått.
Vem är det som kan förändra mitt liv? Det är bara jag själv som kan ta tag
i det. Men när jag sedan skulle fatta ett beslut
visste jag inte om jag gjorde rätt. Men jag fick
riktningen i ett glasklart bönesvar.
Åren mellan fyrtio och femtio hade varit hektiska. Camilla Svevar fick sitt tredje
barn, hon sadlade om och läste teologi och
blev präst, hon insjuknade i bröstcancer och
blev frisk. Och som tf kyrkoherde i Replot bröt
hon upp från sitt andra äktenskap.
När hon tog beslutet att skilja sig hade hon
träffat sin nuvarande man Tommy. Hon visste att församlingsrådet skulle fatta beslut om
kyrkoherdetjänsten, och hon ville spela med
öppna kort.
– Tommy kom med till församlingsrådet
och jag sa: ”Jag förstår om min trovärdighet
gått förlorad, men Tommy och jag har en relation. Vi kommer att gifta oss när skilsmässan är klar. Jag kan förstå om ni vill att jag söker mig bort. Jag kan inte föra er bakom ljuset, så nu gör vi så att vi föregår alla rykten.”
Flera medlemmar i församlingsrådet kramade om henne och sa: Livet är så här, det
kan gå på det här sättet.

Camilla Svevar
Kyrkoherde i Replots församling.
Gift med Tommy. Tre söner, ett barnbarn och
frassen Moses.
Tycker om att uttrycka sig i skrift och tal, idka
villaliv och utvecklas som människa.
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Det finns också de som fördömt henne, inte
minst de som stått henne närmast. Hon har frågat sig hur brusten man får vara som präst. Var
går gränsen? Vad går inte längre att förlåta?
– Vilka är de som fördömt mig hårdast? De
som vill att det ska se bra ut utåt. Men jag
bryr mig inte längre om hur det ser ut utåt.
Det tycker jag blir dubbla budskap.
Hon har fått höra: Du ska vara kristen, du
borde föregå med gott exempel.
– Jag har känt mig jätteträngd, jag har varit arg och gråtit mycket. Det har varit tydligt
för mig att folk kan acceptera en skilsmässa,
men två – det är för mycket. Men i den här
processen har jag också insett att jag velat
vara till lags i hela mitt liv, och priset har varit att jag utplånat mig själv. Det vill jag inte göra längre.

Fyra olika liv
Glappet mellan olika livsskeden kan kännas
stort om man, som Camilla Svevar, haft flera yrken och levt i flera långa relationer. Det
har konkretiserats i att hon bytt efternamn –
Svevar är hennes fjärde.
– Det är som olika liv. Det finns saker som
hänt i mitt förra liv, eller mitt förrförra liv.
Nu, i mitt nya liv, känns det förrförra livet
väldigt långt borta. Ibland funderar jag: har
jag ens levt det?
Hon växte upp bland församlingsanställda på Kyrkbacken i Gamla Vasa, intill Korsholms kyrka.
– Det var en skyddad miljö där alla trodde på
Gud, alla följde kyrkoårets rytm och klockorna klingade på söndagsmorgnarna. Först när
jag började skolan märkte jag att alla inte har
det på det sättet.
Efter gymnasiet hade hon ett mellanår i
Tyskland. Det var som att bli brutalt inkastad i
verkligheten. Efter det året flyttade hon direkt
till Helsingfors och började studera kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Men hon drömde
om att bli klassisk sångerska.

– I många år efter att jag tog mitt sångdiplom och blev A-kantor gav jag konserter, försökte jobba för att synas. Jag slet och slet och
slet och när det kom nej efter nej insåg jag att
jag måste ge upp sångkarriären.
Hon gjorde två resor till Rom för att sjunga
för en sångpedagog, en äldre dam.
– Barnen var små då och jag var i Rom, och
plötsligt var jag ingens mamma, bara Camilla. Då började jag fråga mig vad den här Camilla ville och insåg att hon inte alls ville gå
på sånglektionerna.
Och ett annat minne: hon har fått birollernas biroll på Vasa opera, hon var utklädd till
geisha i Puccinis opera Madama Butterfly.
– Jag var vitmålad och hade peruk, jag skulle sjunga två fraser på ett språk som ingen förstod. Och jag tänkte: vad gör jag här?
När hennes yngsta son var liten kom prästen Siv Jern hem till dem för dopsamtal. Ca-

»Nu, i mitt nya liv, känns det förrförra livet väldigt långt borta.«
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verk. Hon hade bloggat i många år och hade
redan en del följare, men nu gick hon målmedvetet in för att bygga en stor följarskara.
Hon blev vän med präster från hela Finland,
och från Sverige. Hon blev vän med församlingsanställda, med diakoner och kanslister.
– Jag har sökt upp varje skäribo jag bara
lyckats hitta, och bjudit dem att bli mina vänner och gilla Replots församling. Då jag haft
dop har jag bjudit in föräldrarna, försökt öppna en möjlighet till kontakt. När föräldrarna blivit mina vänner på Facebook får jag ju
också följa med hur barnen växer. Jag tänker att vi jobbar också utanför församlingens gränser.
Replots församling har ett eget barnprogram
på Facebook, Mopparna. Och de har en egen
nyhetssändning: Skärikanaalin.
– Jag har sagt: Ni får stjäla alla våra idéer,
för vi jobbar ju för kyrkan!
Ekonomerna säger: Det går neråt för kyrkan. Det kommer bara att bli sämre.
– Och jag säger: Sjutton också, det är nu
som vi ska se till att det gör skillnad om man
hör till kyrkan eller inte, och så får vi folk att
skriva in sig!
I församlingsvalet år 2018 ökade valdeltagandet i Replot mest i hela landet.
– Folk undrade: Hur är det möjligt? Tja. Vi
grillade korv utanför församlingshemmet. Det
är inte fusk! Och vi hade konfirmandföräldramöte samma dag. Och på kaféet där folk
sitter i Björkö gick nån in och sa: Hörni gubbar, nu går vi och röstar! Vi hjälps åt. Och jag
har tutat i konfirmanderna hur viktigt det är
att man röstar.

Ville bli kyrkoherde

milla satt där och tänkte: Det där skulle jag
kunna göra.
– När jag var kantor i Malax sa jag till kyrkoherden att jag skulle behöva en kyrkohandbok. Han, Tomi Tornberg, svarade att egentligen är det bara prästerna som behöver dem.
Och så slank det ur mig: Jag borde ju ha blivit
präst. Och han svarade: Inte är det för sent.
Är du smart gör du det på tre år.

Präst för sökare
– Jag hade inte läst Bibeln mycket innan jag
började studera teologi, så jag kände att jag
låg långt efter i bibelkunskap. Jag sa till biskop Björn Vikström att jag kände mig jättedålig över det. Och han sa: Men du har andra styrkor.
Hon ville bli en präst som inte pratar över
huvudet på folk.
– Jag skulle bli präst för sökare och tvivlare,
eller för sådana som inte alls tror. För vanligt
folk. Jag är så glad att jag följt min intuition,
att jag gått in för att vara någon som vill ge
kyrkan ett naturligt ansikte, så att människor
får den trygghet som jag upplevt att jag själv
har haft.

KYRKPRESSEN NR 16 • 6.8.2020

När hon insjuknade i bröstcancer och blev
frisk igen gjorde det henne ännu modigare.
– Tidigare var jag ganska petnoga, kunde
haka upp mig på onödiga saker. Jag var också mycket mer reserverad än jag är idag. Idag
tänker jag: skit samma. Efter att ha haft cancer bryr jag mig inte. Vad har jag att förlora på att bjuda på mig själv? Att vi bjuder på
oss själva väcker intresse. Jag visar ju att den
här fjantiga prästen också kan vara allvarlig.
Första dagen som kyrkoherde i Replot niade de äldre tanterna henne och neg. Men hon
ville göra något annorlunda. När det var gudstjänst blåste hon upp guldfärgade ballonger,
och när ballongerna föll ner från läktaren sa
hon: De här ballongerna är vår bön, vi måste hjälpas åt!
Under förbönen hjälptes församlingsmedlemmarna åt med att hålla ballongerna i luften.
– Till och med nittioåriga herrar! Efteråt lär
de ha sagt att nog var det bra i kyrkan idag …

Målmedvetet på Facebook
I början av år 2020 gick Camilla Svevar med
i Facebook. Hon gick med för att knyta nät-

»Jag höll
på att bli
tokig som
församlingspastor,
när jag
bara fick
göra
sådant
som andra
ville.«

Den första tiden i Replot satsade hon mycket på att jobba med medarbetarna. Det var
en splittrad skara, där alla hållit på med sitt
på eget håll.
– Det fanns papper och grejer överallt, och
mycket av samma grejer. När man inte hittade något så köpte man nytt. Så vi tömde och
städade allt och hittade över 50 saxar! Det blev
en röjning både inombords och utombords.
Vad vill ni? frågade hon.
– Och så satt vi runt Kristusljuset, och jag
sa att om vi sätter oss vid det ljuset så börjar
det hända.
Under coronatiden började de bygga upp
sin verksamhet på nätet. Alla var inte linslusar, men alla fick prova på. Diakoniarbetaren
Leif Galls visade sig vara en naturbegåvning,
så hans roll blev större.
Camilla Svevars extroverta sida har blommat upp i det här nya livet, hennes fjärde.
– Jag visste från början att jag ville bli kyrkoherde. Jag höll på att bli tokig som församlingspastor, när jag bara fick göra sådant som
andra ville. Nu har jag medarbetare som nappar på mina idéer och kommer med egna. Det
roligaste är att jobba i team.
I ett sommaravsnitt av barnandakten Mopparna åker hon uppåt i en saxlift och ropar:
”Hallå Gud? Var är du?” Sedan konstaterar
hon att man inte behöver ta sig högre upp för
att Gud ska hitta en.
– Jag tror att du kan vara väldigt personlig utan att vara privat. Jag tror att det är min
styrka, och jag har lätt att skratta åt mig själv.
Men jag tror inte att jag skulle ha vågat göra
det här tidigare.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 9.8.2020, Tionde 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
uppmanas vi att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En
människa ska använda de möjligheter hon fått klokt och med insikt, utan att tumma på sanningen. Temat för söndagen är Trofast förvaltning av Guds gåvor.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Ordspr. 14:21–22, 25, 31

MONICA HEIKEL-NYBERG

Var placerar jag
mina talenter?
JAG HAR ETT SÄRSKILT FÖRHÅLLANDE till berättelsen om tjänarna som fick sina pund – eller talenter som det mer riktigt heter nu förtiden. Dels för att jag
en gång fått tala över den inför en stor skara bankfolk,
vilket givetvis gav sin prägel åt berättelsen om räntabla
placeringar. Dels för att texten genom åren har gett mig
många aha-upplevelser. Den första var den att punden
i den gamla bibelöversättningen faktiskt är samma ord
som talent eller talang. En ny synvinkel på programserien Talent Suomi bara det!
Men jag tror faktiskt inte att det handlar om vad vi gör
av våra särskilda talanger, vare sig det gäller yrkesskicklighet, naturlig begåvning eller genom hårt arbete förvärvade medel. Ärligt talat tror jag inte liknelsen om talenterna
handlar så mycket om Guds intresse för högriskplaceringar.

ANDRA LÄSNINGEN
2 Kor. 8:9–15

”Du har varit trogen i
det lilla, jag skall anförtro dig mycket.”
Läs mera i
Matt. 25:14–30.

Psalmförslag
467, 473, 468, 488.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Matt. 25:14–30

Gud, gör mig idag generös mot dem jag möter,
både i mina tankar och med min glädje. Amen.
Bönen är skriven av Monica Heikel-Nyberg.

»Ärligt talat tror jag inte liknelsen om talenterna handlar
så mycket om Guds intresse för
högriskplaceringar.«
BERÄTTELSEN HANDLAR INTE OM det jag har, utan det jag har fått: själva livet. När min tid är slut och jag
står inför Herren är han inte intresserad av det jag har
åstadkommit, utan av om jag har tagit tillvara och njutit
av hans unika gåva, livet självt.
De olika penningsummorna i berättelsen står för vad
jag har gjort med den gåva jag fick: har jag levt mitt liv
till dess fulla potential, så att både jag och andra har fått
dra nytta av hur med- och motgångar har format min tid?
Har jag varit försiktig med gåvan, och lite blygt hållit tillbaka också de gånger då jag har vetat om att jag har haft
något viktigt att bidra med? Eller har jag varit missunnsam mot både Gud och dem han gett mig att leva tillsammans med så att jag hellre än att dela med mig har grävt
ned mig i en grop av bitterhet?
Ingen av oss vet hur morgondagen ser ut, men just idag
lever vi. Hur stort är inte det!

SÖNDAG 16.8.2020, Elfte söndagen efter pingst

Nästa söndag
infaller nära den dag då templet enligt judisk tradition förstördes. Israels historia
visar att det finns tider då enskilda människor och hela samfund ställs inför avgöranden. Tilliten till egen förmåga och mänsklig visdom kan i dessa situationer hindra oss
från att höra Guds röst och följa hans vilja. Temat är Kallelsetider.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 6:16–19
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 11:17–24

Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling. Idag är hon nyfiken på att få börja med
höstens arbetsuppgifter och få träffa människor
IRL.
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EVANGELIUM
Luk. 4:23–30

”Sannerligen, ingen
profet blir erkänd i
sin hemstad.”
Läs mera i
Luk. 4:23–30.

Psalmförslag
815, 483, 172, 434.
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

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

Välsignat nytt skolår!
Snart är skolstarten här! Församlingarna
vill be om välsignelse på skolvägen och önska lycka till inför det nya skolåret. Många
välkomnar skolbarnen, särskilt de nya ettorna, och deras familjer till kyrkan.

DOMPROSTERIET
AGRICOLA

Sö 9.8 kl. 10: Högmässa i Liljendal kyrka
kl. 13: Högmässa i Pernå kyrka.
Sö 16.8 kl. 13: Högmässa i Lovisa kyrka.
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 9.8 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan.
Ti 11.8 kl. 18: Välsignelse av skolbarnen
som börjar på första klassen i Lilla kyrkan.
Ti och To kl. 12: Orgelkvart i Borgå domkyrka under juni, juli och augusti.
To 13.8 kl. 19: Sommarmusik i Domkyrkan.
Sö 16.8 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan.
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PROGRAMMET
under tiden 6–20.8

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

Plock ur programmet:
Tammerfors: Måndag 10.8 kl. 18: Ettornas välsignelse i Svenska Hemmet.
Ekenäs: Söndag 16.8 kl. 15: Välsignelseandakt inför
skolåret i Ekenäs kyrka. Alla skolbarn är välkomna.
Kyrkslätt: Söndag 16.8 kl. 17: Välsignelse inför skolstart i Kyrkslätts kyrka.
Grankulla: Onsdag 19.8 kl. 18: Familjekyrka och välsignelse av förstaklassare i Grankulla kyrka.

To 20.8 kl. 19: Sommarmusik i Domkyrkan.
OBS! Må kl. 10-11: Öppen diakonimottagning i Finska församlingshemmet,
Lundag. 5, bottenvåningen. Diakoniarbetarna är till för stöd och pratstunder.
Behöver du och din familj ekonomiskt
stöd för matinköp? Ring diakonin måfre 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 9.8 kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan.
Sö 9.8 kl. 12: Välsignelse av förstaklassister i Sibbo kyrka.
Sö 16.8 kl. 13: Högmässa med konfirmation i Sibbo kyrka. Juni 1-gruppen.
Strömmas på Youtubekanalen Kirkko
Sipoossa – Kyrkan i Sibbo. Länkar finns
på Facebook och på hemsidan.

VANDA

Sommaröppet med guidning
Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45) är en medeltida gråstenskyrka, den äldsta byggnaden i huvudstadsregionen, och rymmer
530 personer. Kyrkan är Vanda svenska församlings huvudkyrka.
Kyrkan har sommaröppet till och med 31.8, mådagar kl. 12–18 och
ti–fre kl. 11–19. Sommarguiden är på plats må kl. 12–18, ti–fre kl.
11–18 och söndag under evenemang. Man kan boka gratis guidning i
förväg via guiden på tfn 050 466 4202 eller via Tikkurilan seurakunta 09 8306 717 (kl. 9–14). Varmt välkomna!
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HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/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.
Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Five O’Clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan.
Klavertramp: torsdag 20.8 kl. 12 i Berghälls kyrka. En halvtimme orgelmusik
med tema Parförhållanden.
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.
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. Karin Salenius (050 380
0867) nås från 27.7 och framåt.

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/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 hemsida
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
19.8 Höstens första MU-mässa: kl. 18 i
Matteuskyrkan! Ungdomsmässan är en
halvtimmes mässa med bönevandring,
nattvard, dialogpredikan och mycket
musik. Här får du en chans att stanna
upp i vardagsstressen, pusta ut och
njuta av en skön stämning och gemenskap tillsammans med andra. Mässan
genomförs av och tillsammans med
Matteus församlings ungdomar. Välkommen - oberoende av ålder!
Barn och familj
Musiklek för de minsta: För de små
har Matteus församling knatte- och
babyrytmikgrupper som kallas Klapp
& Klang (för 1-4 -åringar) och Gung &
Sjung (för 0-1 -åringar). Där får man
sjunga, dansa och leka med andra
jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och
efteråt finns det möjlighet att umgås
över en kopp kaffe (eller köpa lunch i
vår lunchrestaurang). Klapp & Klang kl.
10 tisdag förmiddagar, Gung & Sjung
kl. 11. I Matteuskyrkan, Åbohusvägen
3. Kolla Matteus Musiklek-gruppen på
Facebook. Höstens musiklek börjar
den 18.8. Kontakt: Daniela Strömsholm,
050-5967769, daniela.stromsholm@
evl.fi.
Välsignelse av skolbarn, familjelördag
och knattekyrka: lördagen den 15.8 kl
10 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
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Vi sjunger lite tillsammans och prästen
Patricia säger några ord innan det blir
dags för skolbarnen att komma fram
till altaret (en förälder kan följa med).
Varje barn välsignas sen genom att de
vuxna sätter sin hand på barnets huvud
och prästen säger en kort bön. Servering efteråt och möjlighet att leka och
pyssla. Varmt välkomna – särskilt alla
nya ettor!
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.
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!
Gå på konsert – online!: 7.8 Ungdomskonsert med Viveca Kalland, Cecilia
Lindqvist och Ville Valtanen. Du hittar
konserten, liksom tidigare konserter,
på Matteus församlings Facebook-sida
och på hemsidan helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
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
050-380 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

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
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, du kan
vara del av gudstjänstgemenskapen
även under sommaren!
Högmässa i Munksnäs kyrka: Varje
söndag kl. 10. Välkommen!
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Varje
söndag kl. 12. Välkommen!
Puls-gemenskapen: Kl. 9 sänds sö
undervisning på Facebook-live där vi
går igenom Apostlagärningarna. Jämna
veckor är det Puls-träff kl. 15.30 vid
Petruskyrkan i form av diskussion,
tillbedjan och gemenskap. Puls-gudstjänsterna börjar igen 23.8 kl. 15.30 i
Petruskyrkan.
Barnfamiljer
Musiklek: Musiklek startar igen i Hagasalen torsdagar och i Malms kyrka
tisdagar kl. 10 i september.I augusti är
det musiklek ute i parken några gånger,
följ Petrus Kidz och hemsidan för att
höra mer!
Petrus Kidz på Facebook: Petrus
Kidz-gruppen har roliga videor, andakter och tankar för barnfamiljer. Kom
med i gruppen och hör mer!
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 honom. Kom med och be
i bönerummet på zoom kl. 21. Länken
finns på hemsidan. Någon är alltid med
och leder bönen.
Vi ber gärna för dig: Skicka in dina bö-

ESBO

Musik i
sommarkvällen på
sista versen
Konsertserien i Esbo domkyrka
avslutas med:
BAROCKWALD. Söndag 9.8
klockan 19: Barockensemble
Tuohi: Kirsti Apajalahti, barockviolin; Pieta Mattila, barockcello; Kaisamaija Uljas, theorb.
Mealli, Schmelzer, Matteis, Uccelini, Walther, Bertali, Bibern.
MOZART & BACH. Söndag 16.8
klockan 19: Tiia Maria Saari,
sång & piano; Petri Koivusalo,
orgel. Bach, Mozart.
Fritt inträde. Max. 160 personer.

ne- och tackämnen per e-post pray.
petrus@evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Evenemang
Sommarcafé: Välkommen till Petruskyrkan 21.8 kl. 13 och spendera en
sommareftermiddag. Kaffe, gemenskap
och litet program.
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 09-23407227,
050-380 3925
Välsignelse inför skolstart: 12.8. i Petruskyrkan. Välkommen på pizza kl. 17
och välsignelse kl. 18. Skolan är både
rolig och spännande! Vi som församling
vill tillsammans välsigna alla skolbarn
inför skolstarten. Välkommen med hela
familjen och faddrar!
Kurser
Alpha: Alla funderar på livets stora
frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med
middag, videoföreläsning och samtal.
Kursen är för helt vanliga människor,
oberoende av tidigare kunskap eller
bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan,
start 22.9. Anmälan till kansliet eller
dyk upp på första träffen. Info: Tuomas
Metsäranta.
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 9.8. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Hans-Christian Beutel)
So 16.8 um 11 Uhr: Gottesdienst
mit Pastor Matti Fischer und Pastor
Hans–Christian Beutel im Garten des
Seniorenwohnheims in Munkkiniemi,
Nuottapolku 2.

OLAUS PETRI

Lö 8.8 kl 18: Helgsmålsbön med Laura
Nurkka, orgel.
Sö 9.8 kl 11: Högmässa med Timo Viinikka och Olli Saari.
Lö 15.8 kl 18: Helgsmålsbön med Sini
Huopaniemi, orgel.
Sö 16.8 kl 11: Högmässa med Timo Viinikka och Olli Saari.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor i Esbo domkyrka kl. 12.15:
Sö 9.8: Ertman, Brunell, E-L. Malmgren.
Sö 16.8: von Martens, Brunell.
Församlingen är välkommen, deltagarantalet är begränsat till 160 pers. Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Inga kyrkkaffen
ordnas under sommaren.
Musik i sommarkvällen i Esbo domkyrka sö kl. 19:
9.8: BAROCKWALD. Barockensemble
Tuohi: Kirsti Apajalahti, barockviolin;
Pieta Mattila, barockcello; Kaisamaija
Uljas, theorb. Mealli, Schmelzer, Matteis, Uccelini, Walther, Bertali, Bibern.
16.8: MOZART & BACH. Tiia Maria Saari,
sång & piano; Petri Koivusalo, orgel.
Bach, Mozart.
Konsertserien avslutas. Fritt inträde.
Max. 160 personer.
Öppen verksamhet för barn och familjer: Olars kyrka, svenska sidan, och
Esbo domkyrkas församlingsgård. Sång,
andakt, lek & rörelse, samvaro. 3.8–7.8
kl. 9.30–11.30, må., on. & fre familjeklubb, ti. & to. öppen dagklubb för
3–6-åringar. 10.8–13.8 kl. 9.30–11.30,
må. & on. familjeklubb, ti. & to. öppen
dagklubb.
Öppen verksamhet för 7–11-åringar
3–7.8 och 10.8–13.8 kl. 12.30–14.30.
OBS! Ingen verksamhet fre 14.8!
Dagklubbar, familjeklubbar, klubbar för
skolbarn: Start fr.o,m. vecka 34, mer
info esboforsamlingar.fi/kom-med/
barn-och-familj
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.

GRANKULLA

Sö 9.8 kl. 12: Högmässa. Daniel Nyberg,
Heli Peitsalo.
To 13.8 kl. 10-11: Diakonimottagning
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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: Musikträff i kyrkan. Heli Peitsalo, orgel. Louis Vierne 150 år. Fritt
inträde, frivillig programavgift till förmån
för Finska Missionssällskapet.
Sö 16.8 kl. 12: Högmässa. Roger Rönnberg, Marcus Kalliokoski.
Ti 18.8 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
On 19.8 kl. 18: Familjekyrka och välsignelse av förstaklassare i Grankulla
kyrka. Alla förstaklassare får en egen
Barnens Bibel. Efteråt servering i övre
salen. Medverkande: Ulrik Sandell, Daniela Hildén, Marlen Talus och Heli Peitsalo samt Mammakören Änglaklang
To 20.8 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.
Kansliets öppethållningstider samt mer
information på: www.grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Församlingens mässor
Sö 9.8 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka
Sö 16.8 kl.10: Mässa i Haapajärvi kyrka,
öppen för alla. Välkommen med.
Sö 16.8 kl. 12: Konfirmationsmässa i
Kyrkslätts kyrka. Konfirmationen är för
konfirmanderna och deras inbjudna
gäster.
Sö 16.8 kl. 17: Välsignelse inför skolstart
i Kyrkslätts kyrka. Mera information hittar du på hemsidan.
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 9.8 kl. 11: Högmässa i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén, Anna Arola, kyrkkaffe
Mån 10.8 kl. 18: Ettornas välsignelse i
Svenska Hemmet, Kim Rantala, Paula
Sirén, Piu Heinämäki, ingen anmälning
behövs, hela familjen är välkommen!
Sön 16.8 kl 11: Högmässa i Svenska
Hemmet, Kim Rantala, Paula Sirén
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SÖ 9.8 kl. 10: Högmässa, Helsinge kyrka
S:t Lars, A. Paavola, Heidi Åberg.
SÖ 16.8 kl. 10: Högmässa, välsignelse i
samband med skolstart, Helsinge kyrka
S:t Lars, A. Paavola, Heidi Åberg.
SÖ 23.8 kl. 10: Högmässa, Helsinge
kyrka S:t Lars, M. Fagerudd, A. Ekberg.
Våra högmässor från Helsinge kyrka S:t
Lars kl. 10 strömmas också via vår Facebooksida www.facebook.com/VandaSvenskaForsamling
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).
Pastorskansliet sommaröppet i augusti
ti-fr kl. 9-12, må stängt. Diakonimottagning torsdagar kl. 10-11.30 under
sommarmånaderna. Andra tider enligt
överenskommelse. Prästdejour enligt överenskommelse.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Sö 9.8:
- Kl. 10: Konfirmation i Ekenäs kyrka
för konfirmander och ett begränsat
antal anhöriga. Yliportimo, Österberg,
Nygård.
- Kl. 18: Kvällsmässa i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård.
On 12.8:
- Utfärd till Ramsdals lägergård. Avfärd från Bromarvs kyrka kl. 12, via
Tenala kyrka kl. 12.20 och Ekenäs förs.
hem kl. 12.40. Hemfärd kl. 16. Den som
behöver skjuts till bussen kan meddela
om det i samband med anmälningen.
Pris: 10 € för kaffe med tilltugg och
busstransport. Kaffe, allsång och andakt
på programmet. Englund, Lupander.
Anmälan: senast 7.8 till pastorskansliet
i Ekenäs, tfn 019-2411060 vardagar kl.
9-13.
Sö 16.8:
- Kl. 10: Musikgudstjänst i Ekenäs kyrka. Yliportimo, liturg, Lindström, predikant, Nygård, kantor. Englund-kvartetten (stråkkvartett) från Finländska
kammarorkestern: Meri Englund, violin,
Annemarie Åström, violin, Lotta Poijärvi, viola, Riitta Pesola, cello. Radiering
(Yle). Fritt inträde.
- Kl. 12: Gudstjänst i Bromarvs kyrka,
Lindström, Nygård.
- Kl. 15: Välsignelseandakt inför skolåret
i Ekenäs kyrka. Alla skolbarn är välkomna och de som fyller 7 år i år får en
barnbibel som gåva.
- Kl. 18: Kvällsmässa i Tenala kyrka,
Lindström, Nygård.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 9.8:
- kl. 16.00 Andakt med musik och allsång: Prästgårdens trädgård (vid regn i
Ingå kyrka). Sjöblom, Gustafsson Burgmann samt Guldkanten Plus.

Sö 16.8:
- kl. 16.00 Tvåspråkig gudstjänst med
grillfest: Rövass. Sjöblom, Gustafsson
Burgmann. Avfärd med buss från Ingå
kyrkas parkering kl. 15, retur efter grillfesten. Man kan också komma med
egen bil.
Ons 19.8:
- kl. 13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka.
Marianne Gustafsson Burgmann, orgel.
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.
Mera information: www.ingaforsamling.
fi

KARIS-POJO

Söndag 9.8
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i
Pojo.
- kl. 12: Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka
i Karis.
Söndag 16.8
- kl. 10: Högmässa i S:ta Maria kyrka i
Pojo.
- kl. 12 och kl. 14: Högmässa med konfirmation i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Medeltida mässa: lör. 8.8 kl. 11 i S:t Petri
kyrka, Cleve, Miettinen & Karlsen.
Högmässa: sön. 9.8 kl. 12 i S:t Petri kyrka, Miettinen & Karlsen.
Predikogudstjänst: sön. 16.8 kl. 12 i S:t
Petri kyrka, Malme & Karvonen.
Sommarallsång vid nedre laavun,
Sjundeå bad: to 20.8 kl. 18, Lilius.
Sommarcafé i klockstapeln: fre-sö kl.
11-14.
Kyrkan öppen: alla vardagar kl. 9-15.
www.sjundeaforsamling.fi

ÅBOLANDS
PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 9.8 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Backström, Ollila.
On 12.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Backström, Ollila.
Sö 16.8 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Backström, Ollila.
– kl. 18: Välsignelse av årets förstaklassister i Pargas kyrka, Backström, Björklund-Sjöholm, Ollila.
On 19.8 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Nuotio-Niemi, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 9.8 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.
Sö 16.8 kl. 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Eeva Granström.
– kl. 14: Högmässa i Nötö kyrka, Kjell
Granström, Eeva Granström, Robert
Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 9.8 kl. 18: Sommargudstjänst i Korpo
kyrkas St. Mikaelskapell, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 16.8 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Lagerroos, Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 16.8 kl. 13: Familjemässa i Iniö kyrka
med välsignelse av barnen inför skoloch dagisåret, Meriluoto.

sister inför skolstarten, Aurelia. Wikstedt, Koivunen, Juslin.
ons 12.8 kl 13-15: Sommarcafé, Aurelias
innergård. Välkommen att träffas kring
en kopp kaffe/te/glas saft!
to 13.8 kl 17.30: Konstens natt, Biskopsgatan 15 i Åbo. Välkommen att
träffa församlingens medarbetare på
Konstens natt!
sö 16.8:
- kl 8: Andakt för barn, med Jånna
Koivunen. ”Barnhörnan”. Kan ses på
www.facebook.com/abosvenskaforsamling
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), Wikstedt (lit), Juslin. Kan
även ses på www.virtuaalikirkko.fi.
ti 18.8:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelias innergård.
ons 19.8:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13-15: Sommarcafé, Aurelias innergård. Välkommen att träffas kring en
kopp kaffe/te/glas saft!
to 20.8 kl 9-12: Familjecafé, Aurelia.
Diakonimottagning per telefon: 0403417460 kl. 9-11 tisdagar
Kyrkoherden: 040-3417466
Övriga kontaktuppgifterna finns här:
www.abosvenskaforsamling.fi/kontakt

WWW.
KYRKPRESSEN.
FI

Tis 18.8 kl. 13.15-15.15: Tisdagsklubben
i Svenska Hemmet. Förfrågningar ungdomsarbetsledare Kaisa Niinimäki tfn.
050 337 2922, eller kaisa.niinimaki@
evl.fi
8-10.9.2020: Höstläger för seniorer och
daglediga i Ilkko om Covid19 tillåter. Anmälan till diakon Eila-Sisko Helisma före
14.8, tfn 050 527 2290.
En videoandakt publiceras varje lördag
på församlingens Facebook-sida www.
facebook.com/tfors.svenska.

SJUNDEÅ

Som på medeltiden
Medeltida mässa: lördagen den
8.8 kl. 11 i S:t Petri kyrka, Cleve,
Miettinen & Karlsen.

ÅBO

sö 9.8 kl 12: Högmässa, Aurelias innergård (vid regnväder inne i Aurelia). Wikstedt (pred), Björkgren (lit), Danielsson,
Juslin. Högmässan strömmas inte.
ti 11.8 kl 18: Välsignelse av förstaklas-

11

Arbetslöshet
är också en
erfarenhet

N

är Mikaela Steffansson blev arbetslös ville hon ta vara på tiden
för att landa i tillvaron. Hon har magisterexamen i både teologi och psykologi och många intressen, och hon ville försöka komma på
vad hon helst ville jobba med.
– Jag visste inte vad jag ville göra och
behövde fundera djupare. Vad ville jag
ha mer av, vad mindre? Vad har jag lärt
mig av de jobb jag haft?
Hon har tillbringat en stor del av
barndomen i Tanzania och familjen
flyttade ofta när hon var barn. Sedan
tog studier och jobb mycket tid, och hon
kände att det inte funnits någon tid att
stanna upp.
– När jag var yngre tänkte jag att om
jag kommit in på en studielinje som det
är svårt att komma in på – då är det vad
jag ska göra. Sedan kanske jag inte alltid trivdes så bra med de studierna.
Hon tittade på sig själv utifrån i stället
för att leva inifrån, presterade så högt
hon kunde utan att fundera över varför hon egentligen gjorde det.
– Jag tror att jag själv ofta prioriterat bort att det ska vara roligt, till förmån för att det ska vara svårt och utmanande.

»Jag tror att vi alla
vill bygga något och
göra något för andra.«
Hon är medveten om att många är
utan jobb efter det undantagstillstånd
som vi levde i under våren, och hon understryker att det här är hennes berättelse om arbetslöshet. Hon saknar erfarenhet av långvarig arbetslöshet och
säger att hennes egen situation var privilegierad bland annat eftersom ekonomin inte omedelbart blev ett problem.
– Jag drog ner på saker och hade inga
större lån. Eftersom jag inte har familj
upplevde jag att det inte drabbade någon annan än mig själv.
Hon hörde till facket och säger att
hon fick en helt okej ersättning. Dessutom hade hon haft möjlighet att spara lite på förhand. Det gav henne en
buffert som hjälpte henne ekonomiskt.

12

– Men det blev också en sak som
stressade mig efter ett tag eftersom jag
gick lite på minus varje månad.

Tungt att tvingas stanna upp
Även om hon till en början välkomnade den här pausen efter en intensiv period i livet smög sig oron ändå på småningom. Efter en ledig sommar började hon söka jobb i augusti.
– Senare på hösten började jag sakna
att ha rutiner, och det började bli jobbigt när folk frågade mig vad jag skulle vilja jobba med om jag fick drömma
fritt. Då kände jag mest att jag bara behöver ett jobb, och helst redan i går.
Den sju månader långa arbetslösheten fick henne att upptäcka hur prestationsinriktade vi är. Det var svårt för
många som träffade henne att hitta något att inleda samtalet med.
– Vi värderar en viss typ av erfarenheter. Det gör att vi inte vet vad vi ska
prata om förutom jobbet. Men det är
också en erfarenhet att veta hur det är
att känna sig utanför för att man inte
har ett jobb, precis som det också är
en värdefull erfarenhet att märka att
det även utan jobb finns mycket viktigt och roligt i livet.
Det kom en tid när hon sökt alla lediga jobb som hon kunde tänka sig och
dessutom lämnat in öppna ansökningar till alla arbetsplatser som intresserade henne. Sedan var det bara att vänta
och hantera de känslor som väntandet
gav upphov till.
– Det är tungt att tvingas stanna upp
och vara för sig själv, kanske just för
att vi ofta är så upptagna med att leva i
någon annans blick i stället för att fundera på vad vi själva mår bra av.

Att vara arbetslös lärde Mikaela Steffansson
hur prestationsinriktade vi är. Vi har svårt
att veta hur vi ska inleda samtalet om vi
inte pratar jobb.
TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

Sju månaders
arbetslöshet gav
Mikaela Steffansson möjlighet att
fundera över hur
hon ville att livet
skulle se ut.

Inte bara en ensam människa
Hon försökte öva sig i tillit, i att se att
det finns en väg framåt även om hon
just i den stunden inte kunde se den
framför sig.
– Min tro spelar en jättestor roll i att
jag kan ha tillit till att någon bryr sig
om mig och tar hand om mig även om
jag inte presterar.
När hon skulle börja söka jobb på
allvar hade hon också bett många
människor att be för hennes jobbsökande.
– Flera var sådana jag träffade via
församlingen, men också vänner, kompisars mammor, min farfar och hans
fästmö. Jag ville ha ledning. Inte bara

i jobbsökandet, utan i livet. Men jobbet är en sak man sätter mycket tid på.
– När det kändes som om jag aldrig
kommer att hitta ett jobb och att jag
inte kommer att klara mig kändes det
tryggt att veta att andra ber för mig.
Det bar mig.
Det gjorde också att hon kunde se att
hon var del av ett sammanhang, inte
bara en ensam människa som försökte ta sig upp på karriärstegen.
Samhället ser inte ut så att alla kan
välja fritt vad de vill jobba med.
– Jag tycker inte att vi borde tvinga in
folk i jobb som de inte trivs med. Det leder till andra problem i stället, utbränd-

het eller dålig stämning på arbetsplatsen. Jag tror att människor vill jobba,
eller: jag tror att vi alla vill bygga något och göra något för andra. Hur kan
vi hjälpa till att kanalisera det?
Hennes pro gradu-avhandling i teologi fokuserade på konflikthantering,
och det är också sådana frågor hon jobbar med nu. I dag jobbar hon med fredsfrågor i en internationell kontext.
– Man behöver inte se på arbetslöshet som en katastrof. Om ekonomin
håller ihop på något sätt kan man se
det som en lucka i livet när man kan
fundera över saker som man annars
inte hinner fundera över.
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Söndag 9.8 Högmässa från Svenska luth	
  
erska evangeliföreningens missionsvecka.
	
  

(med repris 9.54)
Fredag 7.8 Joanna Nylund, Helsingfors
Måndag 10.8 Sara Torvalds, Karis
Tisdag 11.8 Kati Kivestö, Helsingfors
Onsdag 12.8 Anders Lindström, Ekenäs
Torsdag 13.8 Birgitta Strandberg-Rasmus, Nykarleby
Fredag 14.8 Maria Björkskog, Esse
Måndag 17.8 Hans Växby, Vanda
Tisdag 18.8 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors
Onsdag 19.8 Yvonne Terlinden, Karis
Torsdag 20.8 Johanna Evenson, Hammarland

Predikant och liturg: Torsten Sandell. Kantor: Pia Bengts. Kollektinfo och förbön: 	
  Tua
Sandell. Välkomsthälsning: Solveig Nylund.
	
  
	
  
Sändning från Heliga hjärtats kapell i Hel	
  
singfors.

Korsholms kyrkliga samfällighet lediganslår

TJÄNSTEN SOM FÖRVALTNINGSCHEF

Aftonandakt
kl. 19.15
Fredag 7.8 Anders Lindström,
Ekenäs
Lördag 8.8 kl.18.03 Ett ord
inför helgen
Söndag 9.8 Trofast förvaltning
av Guds gåvor. Textläsare:
Alexandra Äng och Stefan Äng.
Måndag 10.8 Fred Wilén,
Helsingfors (R)
Tisdag 11.8 Stefan Salonen,
Helsingfors
Onsdag 12.8 Sarah Tiainen,
Karleby
Torsdag 13.8 Sofia Böckelman,
Vasa
Fredag 14.8 Minna Silfvergrén,
Lovisa (R)
Lördag 15.8 kl.18.03 Ett ord
inför helgen
Söndag 16.8 Kallelsetider.
Textläsare: Sofia Liljeström
och Olli Liljeström.
Måndag 17.8 Camilla Ekholm,
Borgå (R)
Tisdag 18.8 Stefan Salonen,
Helsingfors
Onsdag 19.8 Sarah Tiainen,
Karleby
Torsdag 20.8 Sofia Böckelman,
Vasa

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

	
  
	
  
Söndag 16.8 Musikgudstjänst med Ekenäs	
  
nejdens svenska församling. Predikant:	
   Anders Lindström. Musiker från Finländska	
  
	
  
Kammarorkestern medverkar.

LEDIGA TJÄNSTER

ARKIV/CHRISTA MICKELSSON

	
  

Ekonomiegatan	
  1	
  
AX-‐221	
  00	
  	
  MARIEHAMN	
  
info@nocturne.ax	
  
www.nocturne.ax	
  
	
  

Gudstjänst kl. 13.03

Andrum kl. 6.54

Joanna Nylund pratar i Andrum fredagen den 7.8. FOTO:

	
  

Vi söker en förvaltningschef till ekonomikontoret
i Gamla Vasa vars viktigaste uppgifter är ekonomi-,
personal- och allmän kyrklig förvaltning och som i
sitt arbete vill föra fram kristna värderingar i en av
de största samfälligheterna i Borgå stift.
Är du intresserad, gå in på evl.fi / Lediga tjänster
för att se arbetsannonsen.
En fritt formulerad ansökan med CV sänds elektroniskt
till e-postadressen frej-erik.sikstrom@evl.fi senast
23.8.2020 före klockan 24:00.

Trespråkighet Gränsland
Turism Mångkultur

Vad varje nära anhörig

borde veta?

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

MANGSVECKAN 13-16 augusti
”Lägg ut på djupet!”

Torsdag 13.8
19.00 Kvällsmöte ”På din befallning, Herre” (Rauno Karmitsa)
Fredag 14.8
13.30 ”Kasta era bekymmer på Herren” (Karmitsa)
16.00 ”Jag skall göra er till människofiskare” (Karmitsa)
19.00 Kvällsmöte. ”Lägg ut på djupet” (Håkon Fagervik)
Lördag 15.8
10.30 ”Bed och ni skall få” (Fagervik)
13.30 ”Mangsväckelsens frukt i norsk kristenhet” (Asbjørn Johansen)
16.00 ”Väckelse som förändrar den andliga maktbalansen” (Johansen)
19.00 Kvällsmöte.”Kasta ut era nät till fångst!” (Fagervik)
Söndag 16.8
12.00 Högmässa i Närpes kyrka (Fagervik)
För sång och musik står Minna och Rauno Karmitsa, Ellinor Grahn och
Aron Pratt. Möjlighet till middag (fre, lö 17.30) och lunch (lö 12).
www.frankmangscenter.fi

Kristinestadsvägen 884, 64240 Böle

Människor

Rennäring

Sveriges nordligaste
församlingsherde
till Karesuando
För mer information:
www.svenskakyrkan.se/kiruna/lediga-tjanster

Karleby kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som

FÖRVALTNINGSDIREKTÖR
Tjänsten förutsätter lämplig högre högskoleexamen, gedigen erfarenhet av
ekonomi och ledarskap samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och åtminstone nöjaktiga i det andra.
Lön betalas enligt lönesättningsgrupp J50, KyrkTAK. Tjänsten tillsätts 1.3.2021 eller enligt
överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas.
Ansökan och CV lämnas in senast ti 25.8 kl. 15.00 via den elektroniska rekryteringstjänsten
KirkkoHR. Direkt länk med ytterligare information hittas via hemsidan på adressen:

Semesterdagar för
närståendevårdare
och omsorgstagare
på Härmä Spa i Ylihärmä
19–23.10 eller 9–13.11.2020
på Lohja Spa & Resort i Karislojo
23–27.11 2020
Vill du och en närstående som du har
omsorg om åka på semester tillsammans?
Information och ansökningsblankett:
www.semester.fi/start
www.folkhalsan.fi/semesterstod
Sista ansökningsdag är 6.9 (Härmä) och 9.10 (Lohja).
Svenska semesterförbundet:
Susanna Stenman...tfn 050 304 7642
Folkhälsan:
Eva Björkqvist ..........tfn 040 516 5679, Åboland
Jonna Skand..............tfn 046 810 5037, Nyland
Pia Nabb.....................tfn 050 542 8175, Österbotten

www.karlebykyrkligasamfallighet.fi/information-kansli/arbetsplatser
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KULTUR
Ulla Heikkilä inspirerades av sin
egen tonårsupplevelse och gjorde
en film om en lägervecka full av
gemenskap, livsfrågor, konflikter
och förälskelse.
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD

F

ilmen Eden följer ett konfirmandläger genom fyra av konfirmanderna och den unga präst som
är lika ny på lägerön som konfirmanderna. Varvat med undervisning om den kristna tron
och med lägrets fritidsprogram visas de ungas möten med lägerverkligheten och varandra. Eden rymmer både förälskelse, konflikter, ifrågasättande och förlåtelse.
– Konfirmandlägret som koncept har snurrat runt i mitt undermedvetna ända sedan mitt
eget läger, säger Ulla Heikkilä, som både skrivit manus till och regisserat Eden.
Heikkilä minns sitt eget konfirmandläger
som en intressant upplevelse även om den inte var omvälvande. Hon var en kritisk människa redan då, och blev ibland irriterad över
hur undervisningen genomfördes.
– Det kändes som om vi inte öppnade upp
de teologiska frågorna på den nivå som jag
själv skulle ha velat diskutera dem.
Konfirmandundervisningen handlar om
stora existentiella frågor, till exempel orden
i trosbekännelsen.
– Trosbekännelsen innehåller löften med
enormt stor tyngd, men vi lärde oss den utantill
utan att egentligen diskutera den och fundera
över om vi verkligen kan lova de här sakerna.
Medan undervisningen aktiverade en ifrågasättande sida i Heikkilä var gemenskapen
något hon landade överraskande väl i.
– Efter en lång period av ensamhet förstod
jag både att jag behöver andra människor och
att jag tycker om människor i min egen ålder.
Hon växte upp i Tammerfors, och det var
också där hon gick skriftskolan.
– Lägerdeltagarna kom från flera olika skolor
och jag lärde känna många nya människor. För
mig blev lägret en påminnelse om att världen
är större och om att jag inte för alltid kommer
att sitta fast i den klass jag gått i hela skoltiden.
Konfirmandlägren berör så många av oss
att Heikkilä kallar dem en nationell institution. När hon berättat om sitt filmprojekt för
människor som hon mött i olika sammanhang
reagerade alla genom att börja berätta om sina egna minnen från konfirmandlägertiden.
De som inte varit på konfirmandläger berättade i stället om hur det kändes när kompisarna for på läger utan dem.
– Det gjorde att jag förstod att det finns en
beställning på den här filmen och att den har
relevans.
Konfirmandlägret innebär många olika saker för dem som deltar. Man får vara borta från
sina föräldrar, pröva vingarna och känna på
en ny frihet, mycket hör ihop med sexualiteten – många blir förälskade och det är mycket hormoner i luften.
– Kärnan i upplevelsen är ändå att man får
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Konfirmandlä
inhemska film
»Övergångsritualer är
världens
äldsta grej.«

Ulla Heikkilä kallar konfirmandlägren för en
nationell institution. FOTO: ANNIKA MIETTINEN
uppleva en plats och en gemenskap utanför vardagen, och där man kan gå bortom den roll
man vanligtvis tilldelas. Hierarkin är annorlunda, och stämningen är också annorlunda.

Nåden kom med av bara farten
Heikkiläs farmor var gammallaestadian, och
som barn fascinerades hon av farmoderns

tro och av laestadianismen.
– När jag var tio önskade jag mig en bibel
i julklapp av farmor. Jag tilltalades av ritualerna i kyrkan, estetiken och vissa teaterliknande element. Kyrkor är viktiga platser för
mig än i dag.
Hon hade en egen version av kristen tro som
barn, men i tonåren började hon se kritiskt på
kyrkan och lämnade kyrkan när hon var femton.
– Det är inte omöjligt att jag blir medlem i
kyrkan en dag igen, och under coronavåren har
jag lyssnat på Gamla testamentet som ljudbok.
Eden bygger inte endast på Heikkiläs tonårsminnen, utan hon har läst mycket under arbetet med manuset till filmen för att sätta sig in
in vad konfirmandläger och kyrkan är numera.
Nåd är centralt i den kristna tron, och under filmens läger ser vi en del exempel på nåd
– och brist på den – i praktiken. Det var ing-

KYRKPRESSEN NR 16 • 6.8.2020

KOLUMN
EMELIE
WIKBLAD

Vems tankar
skulle du läsa?

Ungdomarna i Eden får
pröva vingarna i nya
sammanhang under sin
lägervecka – men alla bär
de med sig tankemönster
från sin vanliga vardag.
FOTO: SAMI KUOKKANEN /
TEKELE PRODUCTIONS

ger i fokus i
en Eden
et som Heikkilä aktivt planerat.
– Men den kristna teologin är mycket bekant för mig och det gör också att viss tematik har kommit med omedvetet, som om den
kommit från ett undermedvetet plan.
Vad är det som gör att vi har så svårt att visa varandra – och oss själva – nåd?
– Ofta handlar det om osäkerhet och om en
rädsla för hur andra människor ska se och bemöta en. Det här leder lätt till ett kontrollbehov som till och med kan visa sig som grymhet mot andra människor.
Även om Eden inte är en självbiografisk berättelse talar Heikkilä öppet om att hon använt
sig av sina egna upplevelser när hon skrev rollen för filmens Alisa.
– Det kändes naturligt att skriva in en rollfigur som påminde om mig själv.
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En sak som är viktig för Ulla Heikkilä är
att det finns många sanningar – om livet, om
tron och också om kyrkan.
– Det har varit viktigt för mig att hålla fast
vid det när jag gjorde Eden, och det var också
därför jag valde att ha flera huvudpersoner.
Det var deras gemensamma upplevelse, men
alla tog de väldigt olika saker med sig från lägret. På sätt och vis kan man säga att konfirmandlägret är filmens huvudperson.
Med åren har Heikkilä börjat sätta allt större
värde på ritualer, bland dem konfirmationen.
– Konfirmationen är en övergångsritual, och
övergångsritualer är världens äldsta grej. Som
ett rituellt steg från barndom till vuxenliv är
de så arkaiska att jag inte tror att de kan förlora sin betydelse. De kanske hittar nya former, men vi människor behöver sådana här
förenande upplevelser.

FÖRESTÄLL DIG DET HÄR: Du lägger dig bekvämt och trär en mask och hörlurar över huvudet.
Plötsligt glider du fram över isen med säkra skär. Svetten rinner i nacken under den blåvita tröjan och benmusklerna bränner, men det är
med lätthet du för pucken framåt med klubban.
Skottet glider in under målvaktens benskydd, publikens vrål ringer i öronen … Euforin brusar genom hela kroppen, ni har vunnit guld!
Min sommarläsning bjöd på en dos science fiction. Just den här idén om en superavancerad virtuell verklighet – som låter användaren stiga in i
andra människors verkliga upplevelser och minnen – blev kvar och snurrade i mina tankar en
lång stund efteråt. (Tack bara för det Hank Green
och boken A Beautifully Foolish Endeavor.)

»Ta den där människan
som du verkligen inte förstår dig på – tänk dig att
du för en stund på riktigt
kunde se världen genom
hennes ögon.«
Tänk dig att du i stället för att läsa en självbiografi verkligen kunde vara med om det som en
annan människa upplevt. Tänk dig att du kunde lära dig spela piano, måla, eller tala ett främmande språk genom att kliva in i någon annans
huvud – och sedan stiga upp utvilad som efter en
god natts sömn.
Eller, ta den där människan som du verkligen inte förstår dig på (Hur kan någon ha sådana
åsikter?) – tänk dig att du för en stund på riktigt
kunde se världen genom hennes ögon. Skulle du
göra det? Vad skulle det göra med dig? Och vad
skulle det betyda för mänskligheten?
I BERÄTTELSENS VERKLIGHET är den fantastiska uppfinningen ingen utopi: tillgången
begränsas till dem som har resurser, människor
fångas i spelberoende och tillbringar all sin
tid i den virtuella världen. Och det visar sig att
människor kanske inte är så ivriga att ta till sig
upplevelser långt från deras egna.
Är det pessimistiskt att föreställa sig att de flesta skulle välja en bestigning av Mount Everest eller att stå på scenen i en stor arena, framför färden över Medelhavet i en gummibåt eller en vaccinforskares arbetsdag? I ett scenario där varje upplevelse kostar pengar, skulle lockelsen från
det glamorösa och spännande vinna över det utmanande och potentiellt ögonöppnande?
Kanske det ändå är bäst att vi aldrig får veta.
Emelie Wikblad är redaktör.
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AUGUSTIKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

JULIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris
som kommer på posten. Vi gratulerar: Arla Holmqvist-Österberg,
Karleby, Sverre Slotte, Vasa och Christina Portin, Sundby.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 25 augusti 2020 till:
Kyrkpressen, Tölötorggatan 2 vån. 8, 00260 Helsingfors. Märk
kuvertet ”Augustikrysset”. Du kan också ta en bild av krysset och
skicka till layout@kyrkpressen.fi. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel
2000. Lycka till!
Namn & adress:
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• Ekologinen
majatalo
• Kahvila ja
kokouspalvelut

Köpes antikviteter

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

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

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

DÄCK!
R
A
M
M
O
S

• Ekologiskt
värdshus
• Café och
mötestjänster

TERVETULOA!
www.majatalobox.fi
VÄLKOMMEN!
Spjutsundintie 103 Spjutsundsvägen
01190 Box (Sipoo, Sibbo),  050 592 4255

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!
Fyll tork- och farmartanken inför skördesäsongen.
Snabba och säkra transporter.

talningsOlika be
alternativ

Massörsmottagning

★
✰

SUNE
EKSTRAND

★
★✰
★✰
✰

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

ESSPART
Leif Rådmans

Essevägen 312, 68820 Esse

GSM 050-562 2491
GSM 040-703 9164
VÄLKOMMEN!

Ny fiskbutik i Närpes!
Stort urval lokal fisk,
Sundomrökt fisk,
lax, torsk, sill,
fiskprodukter
och skaldjur!
Butiken öppen 10-18
Torsdag & Fredag
Nämpnäsvägen 142
64510 Nämpnäs
info@polarfile.fi
@polarfile
Inhemska kräftor och skaldjur stort urval.
VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN:

Målning av fasader
Inomhusmålning av
tak och väggar
Spacklingsarbeten
Tapetsering
Kakelarbeten

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

Kunde man tänka sig en mera inbjudande
idyll att tillbringa sin ålderdom i, knappast.

ANNONSERA I

Mera information om Hedvig Sofiahemmet får du av
hemmets föreståndare Johanna Börman-Långström
eller disponent Björn Sundqvist (tel 0400 444 393)
www.kyrkpressen.fi
KYRKPRESSEN NR 16 • 6.8.2020
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Skötsam heltidsstuderande söker hyresbostad
i södra Helsingfors. Jag
röker inte och har inga
husdjur.
Tel: 0449701499 benjamin.
airava@hifkfotbol l.fi
ETTA HYRES! Skötsam,
ung kvinna söker studentbostad i Åbo centrum.
Tel. 050-5689905 el mejl:
rebecka_holmback@hotmail.com
Skötsam och rökfri kvinnlig
studerande vid Helsingfors
universitet söker etta eller
tvåa i Helsingfors. Tel
045-1368981 / Ilon
Adlercreutz
Manlig skötsam och rökfri
förstavårdarstuderande
söker etta i
huvudstadsregionen.
044-0373834/Emil
Är en 21-årig åländsk
rökfri, djurfri och mycket
skötsam tjej som skall
börja studera vid Uppsala
Universitet till hösten.
Söker därmed en
hyresbostad i Uppsala
snarast. Allt är av intresse.
Min e-mail är
caroline99th@gmail.com
Ansvarsfull och skötsam
20-årig man från Vasa
önskar hyra etta i
Helsingfors. Gärna i
närheten av Svenska
Handelshögskolan men alla
förslag och områden
beaktas. Rökfri och inget
husdjur.
Tfn: 045-3541501/William
Skötsam,rökfri åländsk kille
söker 1a eller liten 2a i
H:fors,gärna nära
Arabiastranden.aspbacken
@aland.net, 04575232977
Önskas hyra en etta eller
tvåa i Helsingfors. Fr.o.m.
augusti eller början av
september. Helst nära
Arcada, men allt beaktas.
Rökfri och skötsam. Frida
Björklund, 0400- 647501.
Skötsam, rök- och
husdjursfri studerande med
stabil ekonomi önskar hyra
etta i Åbo centrum, gärna i
närheten av ÅA. Även köp
kan övervägas!
0400-918085/Wilhelmina

Vår dotter ska börja
studera statsvetenskap vid
Soc&kom och söker nu
hyreslägenhet i centrala
Helsingfors. Hon är glad,
trevlig och skötsam och vi
hjälper till med
hyreskostnaden. Tag
kontakt med Lina tel
044-967 2910 eller hennes
mamma tel 050-527 6832

UTHYRES
Distans-Arbetsrum.
Konala. 200€/mån.
www.studioxhelsinki.fi
Lasse Federley
0400-413 622
Uthyres 1r+kv, 28m2,
Vasa Centrum, åt rökoch djurfri studerande .
Ring 040 707 6223 för en
diskussion.
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga pensionärsbostäder (ettor) i
Nordsjö, ej serviceboende.
0505903780 tis-to 9-12.
Rymlig tvåa med balkong i
Olars (Esbo) ledig från och
med 1.10.2020. Bra
förbindelser till Helsingfors
med buss och metro. Hyra
890e/mån, inkl. vatten.
Egen parkeringsplats.
Tel: 040-7481818 / Jessica
Tvåa I södra Haga. Hyra
780 € inkl. Vattenavgift för
2 pers.
Tel: 0405079177
Etta på 43kvm i lummiga
trä-Kottby, Helsingfors.
Hyra: 850e/mån.
Tel:
+358405353900/André
ETTA i centrala Åbo,
Nylandsgatan 8. 28 kvm
med kokvrå och inglasad
balkong. Ledig fr.o.m.
1.september, ev. tidigare.
tel. 0400720097 epost:
ostman.gerd@gmail.com
Etta i Munksnäs med
balkong uthyres.
Tel. 040 7685 415
Trevlig tvåa, 49,5 m2,
inglasad balkong,
Hyra 880/mån. vatten
17/mån. Bilplats vid behov
12/mån. Nära Iso Omena
och Metron. Ledig 1.9.20.
Tel. 0400-605246

Din marknadsannons lämnar du enklast in via www.kyrkpressen.fi.
För annonser som lämnas in på numret 040 831 6614 eller via epost
till annons@kyrkpressen.fi tillkommer en servicekostnad på 5€.

PINK CEREUS
Det hjärtliga konfirmationssmycket i silver
Designat och tillverkat i Finland

148 euro
www.pinkcereus.com
Tel. 0400 601 623
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OPINION
Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Tölötorggatan 2 B vån. 8, 02600 Helsingfors. E-post:
redaktionen@kyrkpressen.fi. Glöm inte namn, adress och telefonnummer. Standardlängden för de
kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.

Jesuscitat

Varför så tuffa ord?
Varför var Jesus så tuff i sina
uttalanden: ”Jag är världens
ljus”, ”jag är livets bröd” ...
(då kände man ännu inte Den
Helige Anden) – en trashank
som tycktes leva i nöd?!!
”Den som äter mitt kött,
dricker mitt blod har evigt
liv” – hur skulle man kunna
ta till sig det?!? Och ”sälj allt
du äger och följ mig” var nog
inget giv för den rike, så mån
om sitt eget.
Ville Jesus inte ha många

följeslagare då han stötte bort
folk med sina ord? Han ville
nog ha goda, pålitliga dragare, lärjungar som spred hans
ord på vår jord.
”Jag är vägen, sanningen
och livet. Ingen kommer till
Fadern utom genom mig.”
Hans lärjungar tog detta för
givet. Därför finns Jesus också hos mig och dig.
”Vi är hans verk, skapade
genom Kristus Jesus till att
göra de goda gärningar som

Gud från början har bestämt
oss till.” (Ef 2:10)
”Ödmjukhet i det andliga livet handlar inte om
människor som inte har ryggrad, människor som låter andra fatta beslut åt dem. Det
handlar om sådana som har
en så djup kärlek till Jesus att
de är beredda att följa honom
vart han än leder dem.”(Henri Nouwen)

Jesus är enda vägen till himlen. ( Joh 14:6) Många vill inte
riktigt acceptera det här, utan
snickrar hellre ihop sin egen
lilla ”lära”. Man ”står inte längre ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall
de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem
i öronen. De vägrar att lyssna
till sanningen …” (2 Tim 4:4-5)
Men att fuska till sig en plats i
himlen går inte. (Gal 6:7)
En del biskopar, präster,
falska herdar – ”besiktningsmän” – försöker lura oss att tro
att allt är okej. De skickar oss
gärna ut på vägarna – så fort
som möjligt. Dessa ”hyggliga”
lurendrejare har inte velat eller vågat vara ärliga mot oss, av
rädsla för att bli illa omtyckta
och förlora kunder/medlemmar.
Hundratusentals ”bilister”
där ute har varken körkort eller bilen i skick. Ändå har de av
någon konstig orsak fått ”godkänt” av sina så kallade kyrko-”herdar” och ”besiktningsmän”. ”Allt står inte rätt till!”
( Jer 8:11) Det är något allvarligt fel på teologin.
Ryktet har snabbt spridit sig:
”Kom, kom, här får du billig
frälsning, krävs ingenting, alla
får godkänt!” Det har smugit
sig in ”falska lärare och förödande läror. Många skall följa dem i deras utsvävningar,
och för deras skull kommer
sanningens väg att smädas.”
(2 Petr 2:1-2)
På grund av bristfällig och
falsk information, obiblisk
undervisning kryllar det av

icke-fungerande, vilseledda
”låtsas-kristna” i vårt land,
människor som nog är medlemmar i en kyrka men som
aldrig blivit frälsta på riktigt.
(Se 2 Kor 5:17).
I stället för att göra lärjungar, har kyrkan ofta fokuserat
på kyrkoskattebetalande medlemmar och att, till vilket pris
som helst, hålla dem kvar.
Ja, vissa är t.o.m beredda att
strunta i en del av Bibelns sanningar för att alla skall ”trivas”.
Se vad Galaterbrevet 1:6-8 har
att säga om det här!
Låt inte lura er! ”Se till att
ingen rövar bort er med sin
tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte
på Kristus.” (Kol 2:8) Lev inte
ett låtsas kristenliv, vackert på
ytan, men utan liv på insidan.
För att få Guds ”godkänd”-stämpel behöver du
öppna hjärtat för Jesus. ”Om
du bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror, skall du
bli frälst.” (Rom 10:9) ”Åt alla
som tog emot honom gav han
rätt att bli Guds barn, åt dem
som tror på hans namn.” ( Joh
1:12) ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn!”
(Apg 2:38) Låt Gud ta hand om
all ”rost”, synd och allt mörker i ditt liv. Han vill vara din
Besiktningsman, Läkare och
Herde, den som kollar din
”bil” och gör dig klar för avfärd och alltid går vid din sida. Då kan jag lova att din resa slutar lyckligt.
Gud välsigne dig!

HÅKAN STRENG,
Jakobstad

Synd

Godkänd?!
Det svider att inte få sin bil godkänd i besiktningen. Värre är
det ändå om besiktningsmannen ser mellan fingrarna, slarvar och inte berättar hela sanningen för dig, utan i stället
tänker att ”kunden har ju betalat besiktningsavgiften, så
klart vi ska ge bilen godkänt!”
Ryktet hade då spridit sig
att här blir man lätt godkänd –
med den påföljd att halva stan
snart hade kryllat av otrygga,
söndriga, rostiga, icke-fungerande, livsfarliga skrällen!
Nej, ingen omsorgsfull besiktningsman släpper igenom
en bil som inte är i kördugligt
skick!
Det är som med synden:
Bra att någon säger till om
vi är på fel väg, inte bara låter oss ”gå vidare”. Inte säger
vi heller ”dumma dig!” till läkaren som upptäcker cancer i
vår kropp (besiktning) och ordinerar operation (reparation).
Nej, vi är tacksamma över att
läkaren bryr sig, berättar sanningen för oss – och har en lösning på problemet!
Varför blir folk så sura då vi
talar om synd? Varför känner
många sig kränkta och sårade
och suckar ”dumma dig!” då
man ju bara vill hjälpa och visa på ”lösningen”: Jesus Kristus! (Rom 6:23)
Varför är en del människor
så viktiga med att bli ”accepterade” och ”godkända”, bara för
att så fort som möjligt komma
ut på vägarna? Varför vill man
inte ställa sig själv frågan innan man åker iväg: ”Kommer
detta att sluta bra?”

MÅRTEN STRENG, Kvevlax
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Dubbelmoral

Kassera förtrycket
Kyrkan ser jag som en destilleringsbordell av samhällets alla positiva och negativa sidor.
Allt finns. Men dubbelmoralen är starkare i kyrkan och
religiösa miljöer än utanför.
Däri den hårfina och drabbande skillnaden. I religiösa miljöer är det lätt hänt att man
säljer sin moraliska rättvisa åt
högstbjudande i hopp om gemenskap och himmelsplats.
Dubbelmoralen tycker jag är
värst. Tät och intensiv och samtidigt osynlig för de som praktiserar den. Men jo. Det går att
förändra förtryckande system.

Det förtäljer historien. Så vi ska
inte ge upp. Därför saknar jag
intensivt en sakruta i anknytning till artikeln i KP juliveckan 29 om hur Norrback Daniel
nu lärt sig att ”inte basunera
ut sanningen”. Sakrutan borde nämna att kyrkan inte godkänner diskriminering av homosexuella och kvinnor och
att läran om sexuell mångfald
och könsmångfald som synd
nu är lika förlegad som slaveri en gång var accepterad som
biblisk men numera kasserad.
MONIKA PENSAR,
Regnbågsmissionen

Insändarsvar

Engelska i gudstjänsten
Svar till Margareta Nummelins insändare gällande språket i långfredagsgudstjänsten.
Margareta Nummelin uttrycker i sin insändare i KP
15/2020 sin besvikelse över att
hon inte fått svar på sin fråga
om varför det sjöngs på engelska i vår svenska långfredagsgudstjänst. Jag beklagar att
Nummelin fått vänta på svar
i KP i en fråga som är viktig
för henne. Jag insåg först då
jag och Nummelin talades vid
i telefon att det var den televiserade långfredagsgudstjänsten från Sibbo kyrka som avsågs. Jag svarar gärna Nummelin också på KP:s sidor.
I gudstjänsten sjöngs det enbart svenskspråkiga psalmer
men gudstjänsten avslutades
med en engelskspråkig sång,
Were You There uppförd av en
herrkvartett. Were You There
är en traditionell gospel/spiritual som handlar om Jesu korsfästelse. I våra gudstjänster använder vi varierande musikstilar och sångerna uppförs ofta
på originalspråk; som jämförelse sjöngs det en sång på latin
i påskdagens gudstjänst. Were

You There är ett musikstycke
som berikar gudstjänsten. Musiken är hoppingivande, texten berörande och i sin enkelhet kopplar innehållet ihop till
ens egen person och nutid. Av
den orsaken sjöngs sången på
långfredagens gudstjänst.
Musiken är ett starkt känslospråk som berör oss på djupet
och därför förstår jag behovet
av att få höra sånger på sitt modersmål. Långfredagens gudstjänst med sitt alldeles speciellt
gripande och viktiga budskap,
gör känslospråket ännu viktigare. Samtidigt är användandet av sånger på olika språk inkluderande. Detta då samhället är alltmer mångkulturellt.
Det engelskspråkiga sångvalet
handlar inte om ett förringande av det svenska språket. Vår
egen finlandssvenska psalmbok är en värdefull skatt som
vi månar oss om. Av den orsaken var också enbart en sång
av långfredagsgudstjänstens
sammanlagt åtta sånger på ett
annat språk än svenska.
CAMILLA EKHOLM, kyrkoherde
i Sibbo svenska församling

Fråga

Olika uppfattningar i vår herres hage
Tack, Johanna Granlund för
din artikel om kyrkoherde Daniel Norrback i KP den 16 juli.
Vi får läsa hur han blev hudflängd av pressen och liberalteologiska tyckare, men också uppmuntrad och tröstad av
meningsfränder i stora delar
av landet.
Det framkommer inte i artikeln att Norrback och Engström inte stannade vid Bibelns fördömande av utövad
homosexualitet. De lyfter
också fram Jesu försoningsgärning och framhåller att
Gud älskar syndaren men hatar synden, och att Jesu försoningsgärning räddar alla
syndare som vänder sig till
honom. I 1 Joh.1:7 står det:
”Men om vi vandrar i ljuset,
liksom han är i ljuset, så har
vi gemenskap med varandra,
och Jesu, hans sons, blod renar oss från all synd.”
Gud älskar alla människor
men hatar synden.
I din artikel nämns polisanmälan. Hur blev det med
den anmälan som professor
Nynäs lämnade in, med understöd av många likatän-
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Kyrkoherde Norrback och
kaplan Engström var alltså
inte de första att nämna Sodom och Gomorra! Hur mår
Mäkinen idag, och har han
återfått förtroende ? Och hur
mår professor Nynäs ?
Daniel Norrback uppger att
”vissa har förlåtit mig, medan
andra inte gjort det.” Min allvarliga hälsning till den senare gruppen: ”Ty om ni förlåter människorna deras överträ delser, skall er himmelske
Fader också förlåta er. Men
om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser,
Matt 6: 14-15.”
Till sist en uppfordrande fråga inte endast till liberalteologerna utan också till
kyrkoherde Norrback, kaplan Engström, till alla som uttryckt sitt stöd till dessa två
och inte minst till mig själv:
Kan vi alla av hjärtat inför
Gud säga ett tveklöst JA till
senare delen av Matt. 6:12 i
Herrens bön: ”såsom också vi förlåta dem som står i
skuld till oss?”
WILHELM BONN, Malax

Diskussionsklimat

Vilket samhälle vill vi ha?
Jag blev mycket beklämd när
jag läste intervjun med Daniel
Norrback i Kp15/2020. Det är
framför allt det han säger om
hur han blivit bränd av upplevelsen att tvingas löpa gatlopp
som är beklämmande. ”Numera är Norrback väldigt försiktig med att ge [sig] in i teologiska diskussioner. Han blev
bränd av upplevelsen och inser dessutom att det inte alltid är läge att ta en debatt.”
Min undran när jag läste intervjun är om det faktiskt är
ett sådant samhälle och en så-

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN 
Redaktionen i Helsingfors
Tölötorggatan 2 B vån.8
00260 Helsingfors
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redaktionen@kyrkpressen.fi

kande personer från olika
håll i Svenskfinland? Anmälan gjordes då polisen enligt
polischef Kari Puolitalvas redogörelse om läget inom Österbottens polisinrättning var
underbemannad, och hade 5
873 öppna brottsärenden och
måste dessutom lägga ned tid
och kapacitet på en intern utredning angående en polis
som på en inspelning bl.a. uttryckt sig mycket nedvärderande om nyfinländare. Tala
om hets mot folkgrupp!
Förslagsvis kunde du eller
någon annan på KP skriva en
motsvarande artikel om pensionerade ärkebiskop Kari
Mäkinen, som gav sitt stöd för
lagen om könsneutrala äktenskap, vilken trädde i kraft den
1 mars 2017. Mäkinens tilltag
väckte starkt motstånd bland
konservativa kristna personer, som förde fram Sodom
och Gomorra som ett varnande exempel för hur det kan gå
om vi fjärmar oss från Gud.
De fick ganska snart ihop
över 2 200 underskrifter på
en namnlista där man krävde ärkebiskopens avgång.
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dan kyrka vi vill ha? Ett samhälle och en kyrka där biblisk
etik och dess hållning i moraliska frågor inte längre får synas och höras och där de som
framför dessa skräms till tystnad genom hot om att utsättas för maktmedel och framför allt genom hotet om att
tvingas löpa gatlopp i media
och i synnerhet i sociala medier? Hur kan vi ha ett öppet
samhälle med frihet att tänka och yttra sig om vi alla på
detta sätt tvingas till tystnad
och till att idka självcensur?

Hur kan vi som kristna hålla
fram Bibelns och kyrkans syn
också i svåra och kontroversiella frågor i ett sådant samhälle? En kyrkoherde, och en
pastor överlag, har ansvar för
sin församling och för att predika lag och evangelium. Hur
kan de överhuvudtaget sköta
sitt jobb i ett sådant samhälle?
Är det verkligen så här vi
vill ha det? Är det verkligen
så här det ska vara?
KRISTIAN NYMAN,
Esse
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14-20.9 start från
Nyland och Österbotten

Annette Nyholm, psykoterapeut, tycker att det är viktigt att reflektera över
vad det är som gör att det känns tungt
att återvända efter semestern.
– Är det något i själva jobbet, eller
handlar det bara om att det har varit
så skönt att vara ledig?
Till en viss grad är det förstås normalt att det tar emot att återgå till jobbet, men det finns varningstecken som
tyder på att det rör sig om mer än att
man vant sig av med vardagen.
– Om man har rejäl ångest, sömnsvårigheter och känner starkt obehag
för att återvända till jobbet behöver
man fundera över varför det känns
så obehagligt och om det indikerar
att man behöver göra någon form av
förändring i sitt liv.
Ett stort varningstecken är om du
känner att semestern inte räckte till
för att göra dig utvilad.
– Men det beror också på hur man
lagt upp sin semester. Om den varit
prestationsinriktad och inte gett
utrymme för att bara vara är det svårt
att hinna vila ut.
Allt roligt behöver inte ta slut bara
för att semestern gjorde det.
– Finns det något att se fram emot
under arbetsdagen, till exempel en
trevlig lunch eller kaffepausen?
Det är också viktigt att planera in

Plötsligt tog semesterns frihet slut och jobbvardagen ramlade över oss. Hur ska vi orka komma igång igen? Och var
går gränsen mellan normalt motstånd mot vardagen och
verklig ångest över att återvända efter ledigheten?
TEXT: ERIKA RÖNNGÅRD
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trevliga saker under hösten.
Fundera över vad det är som fått dig
att må bra under semestern. Kan du ta
med dig något av det till vardagslivet?
Här handlar det om att prioritera, men
det kan förstås vara svårt om man upplever att det redan nu är svårt att få
tiden att räcka till – till exempel om

Sittdynor för kyrkbänkar
Bekvämare och varmare
med sittdynor. Vi har
specialiserat oss på tunna
sittdynor för kyrkbänkar.
Kontakta oss för mer
information.
Tel. 06 7898100, Fax 06 7898199
e-post essma@multi.fi
www.essma.fi

Kvarnstigen6,6,68810
68820Ytteresse
Esse
Leverantörsv.

Jakobstads kyrka

man jobbar heltid och har små barn.
– Men vi människor fastnar också
väldigt lätt i tankemönster av att det
här är den enda möjligheten. Vi har
blivit lite itutade att det ska gå att göra
alla de här sakerna samtidigt, men det
går inte alltid.
Då kan man behöva fundera över
om det till exempel går att dra ner på
arbetstiden eller göra en del av jobbet på distans.

Man behöver inte vara så duktig
Att ekorrhjulet stannade upp under
våren hoppas hon har fått oss att fundera över hur vi vill leva.
– Många, både arbetstagare och arbetsgivare, har upptäckt möjligheten
till distansarbete. Men jag tror också att
man börjat reflekteraöverom manverkligen måste resa så mycket och spendera så mycket pengar på olika saker.
Hon tror att speciellt familjer skulle
må bra av att se över vardagen efter
coronavåren.
– Kanske många under våren lärde
sig att man klarar sig inte bara med
mindre lön utan också med mindre
hobbyverksamhet. Det lönar sig att
tillsammans fundera över om man
måste prestera alla de här sakerna.
– Sänk ribban. Man får fuska lite och
ta genvägar, man behöver inte vara så
duktig hela tiden.
Annette Nyholm möter många
utmattade i sitt arbete. Det har lärt
henne att det kan ta lång tid att erkänna för sig själv att man behöver göra

Annette Nyholm är psykoterapeut
och uppmanar oss att känna efter om
vi verkligen måste prestera så mycket.
FOTO: RIITTA SOURANDER

en förändring.
– Jag har sett ganska allvarliga fall
där människor pressat sig tills kroppen inte längre orkat med. Det är viktigt att lyssna på sig själv och sin kropp,
vad är det som känns bra på riktigt?
Nyholm jobbade under många år
som lärare och var psykoterapeut på
deltid. För ett år sedan blev hon företagare på heltid.
– Nu tycker jag att det är jätteskönt
att få bestämma över min arbetstid. Jag
var klar med mitt förra arbete och redo att gå vidare. Vi behöver våga ta lite
risker, så att vi inte fastnar i att göra
något bara för att vi tror att vi måste.
Hon rekommenderar att vi reflekterar över livet kontinuerligt, och påminner om att den goda vardagen handlar
om små saker – till exempel en picknick
på en filt i vardagsrummet.

Vad är det för likhet mellan en biskop och en grammofon? Svar: båda har stift.
(Kyrkpressens 50-jubileum till ära kör vi vitsar i repris. Den här publicerades ursprungligen i augusti 2012.)

Hjälp, vardagen är här!

