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Resolut men
inte ovänlig
”Att religionen nu är
en del av
konflikten
kommer
att prägla
de kristna
i Europa.”

KYRKPRESSEN

VÅR STATSLEDNING och politiker ska
på dagar, veckor, månader snabbt beslu
ta om vårt lands säkerhet.
Plojiga webbquiz där du kan testa om
du är en Natotyp, USA-fan, EU-europé,
Sverigebästis, sissi eller pacifist, hade va
rit roliga i en annan tid. Men inte just nu.

TWEETEN lyser på telefonen. Skydds
polisen varnar finländare för att för
falla till hot och hat mot de ryssar som
bor ibland oss. Det kan ge rysk propa
ganda näring i det krig som pågår i Eu
ropa, skriver underrättelsetjänsten.
... plus att det inte annars heller är rätt
att göra så mot medmänniskor, får vi kan
ske tillägga.
Inte heller mot dem som kommer från
länder vars regeringar inte kan hämnas
när deras medborgare blir mobbade.
NU HAR vi inte så lätta tider framför oss.
Pandemin kan i det perspektivet kännas
bara som en övning.
Ett krig i Europa kan redan med lindri
gare spill över kanterna förändra vår var
dag. Saker blir dyra. Tar slut i hyllorna.
Det vi äger minskar i värde. Människor
flyr till våra dörrar. Också då vi själva fort
farande sover tryggt i egen säng.
Skypos tweet belyser dilemmat vi är i,
när kris och krig har ryckt närmare. Ska
en göra det som ger en själv den bästa
nyttan? Eller dessutom det som är rätt
för helheten, för alla, för världen?

VI KAN både genom vardagsval, och stå
ende framför en rösturna, få avgöra hur
vi tror vi bäst tryggar livet för oss själ
va, våra barn och äldre som behöver oss.
Och står emot en allt mer totalitär stat
i öst som brutalt våldför sig på ett annat
land i Europa. Och inte ovist provocerar
det rubrikerna kallar ”Putin”.
Och vad det en dag ska få kosta att ett
kontrollsamhälle som fängslar och mör
dar sina egna oliktänkare ska få sitt slut.
Och hur vi ska agera så att också rys
sar som inte heller de har önskat sig mer
än fred och rätt på sina egna gator, och
sina soldatsöner hela hem till middags
bordet, förstår att vi är beslutsamma men
inte ovänliga.
ATT RELIGIONEN genom en rysk, vilse
faren del av den ortodoxa kyrkan nu är
en del av konflikten kommer dessutom
djupgående att prägla dagens genera
tioner av de kristna i kyrkorna i Europa.
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.
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”Ord kan inte
beskriva hur
sanslöst det är”
Vem är du? På några veckor har han tagit initiativ till
två demonstrationer.
– Också med det lilla vi har
kan vi påverka opinionen,
säger Rabbe Tiainen.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
I två veckor utanför Rysslands ambassad i
Helsingfors tände Rabbe Tiainen och hans
medmänniskor ljus för varje liv som har
slocknat i Ukrainakriget.
Du och din vän Anders Hedman var initiativtagare till ljusdemonstrationen.
Vilka känslor har du nu efteråt?
– Det var en människonära upplevelse.
Många kom för att prata, uttrycka sin oro
och sorg, men också för att göra någon
ting konkret. Det är en symbolhandling
att tända ljus. Men när vi tänder ljus kan
vi samtidigt behandla det som sker, sörja
och utagera ilska.
– Ljusdemonstrationen handlade också
om att vi med det lilla vi kan göra kan på
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

verka opinionen. Det har varit en återkom
mande och upplyftande känsla att hela Fin
land och Europa står upp tillsammans. Det
är ett helt onödigt och besinningslöst krig.
Några veckor innan kriget bröt ut demonstrerade du med en stor karikatyr
av Putin som du hade ritat. Varför?
– Upprinnelsen till mitt engagemang var
att jag kände att jag måste säga ifrån. Då
var min intention att göra en så ful bild av
Putin som möjligt. Ord kan inte beskri
va hur sanslös och hur omänsklig han är.
– Vi måste visa för Ryssland, för ryska
ambassaden, för världen, kalla fakta om de
dödstal som den här tragedin handlar om.
Putin har blod på händerna och världen
kommer att hålla honom ansvarig.
– Vi ville vara tydliga med att vi inklu
derade alla offer. De ryska soldaterna är
också offer i den här konflikten. Den rys
ka ledningen måste konfronteras med de
siffrorna. Det lever i en alternativ verklig
het. Så vitt jag har förstått så rapporteras
inte dödsoffren i Ryssland, de döljs.

Blivit mera konkret
Rabbe Tiainens farfar var soldat i kriget

GÖR:
Företagare
och arkitekt.
FAMILJ:
Min partner
Joanna samt
den familj
som jag växte
upp i.
INTRESSEN:
Jag är intresserad av allt
visuellt: till exempel att
teckna, fotografera och gå
på bio.

för 80 år sedan.
– Jag var så liten att jag inte hade en rela
tion till honom. Men han skrev en bok så
släkten skulle få läsa vad han gått genom.
– Han beskrev hur han växte upp i Kare
len i närheten av Sordavala, den del av Ka
relen som idag är Ryssland. Han blev tvung
en att fly och familjen flyttade längre in i
Finland. Sen kom han till det svenska Öst
erbotten och gifte in sig i en helt svensk
språkig släkt.
– Idag har det blivit mera konkret för mig
vad min farfars generation gick igenom.
Du är kristen. Vad betyder det för dig i
den här situationen?
– Det betyder mycket. Jag har fått hela min
värdegrund och människosyn från den krist
na tron. Vårt samhälle med fri demokrati
är byggt på kristna värderingar om mänsk
lig jämlikhet.
Vad skulle du vilja säga om du fick en
chans att prata med Putin?
– Ett uttryck som vi har i Österbotten och
min familj är ”en bra kaar kan endär se”
(en bra man kan ändra sig). Det skulle jag
försöka få Putin att förstå.
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NYHETER

Ukrainare på flykt
undan kriget, på
väg mot den slovakiska gränsen.
FOTO: YANOSH NEMESH

Nu behövs vänfamiljer
Församlingar runt om i
landet förbereder sig på
en ström av flyktingar från
Ukraina. En del är redan här.
TEXT: KP-REDAKTIONEN
Väståbolands svenska församling hör till
de första församlingarna i Svenskfinland
som tagit emot flyktingar från Ukraina. Det
beror på att engagerade Pargasbor hjälpt
till med att få omkring femtio ukraina
re till Pargas.

– Det är en hjärtesak att få vara med och
hjälpa. Vi deltar med att dela ut kläder och
annat som folk samlat in. Vi ska också bju
da alla dem som kommit på mat, säger Sara Grönqvist, tf kyrkoherde i Väståboland.
Kyrkan är också öppen för dem vissa
dagar, som ett önskemål från dem. För
samlingen hjälper till med inkvartering
på ett hörn.
– Jag gillar när folk tar kontakt och vill
hjälpa. Det är vår uppgift att också hjälpa
dem som hjälper, säger Grönqvist.
I skrivande stund är 24 ukrainska flyk
tingar inkvarterade på Pörkenäs lägergård
i Jakobstad. Gruppen anlände genom det

privata initiativet Jeppis 4 Ukraine.
– Det är mest kvinnor och barn i åldern
mellan sju månader och 70 år. De kan stan
na denna månad, säger verksamhetsleda
re Greger Forsblom.
Pörkenäs ger dem tillfällig inkvartering
medan stödgruppen levererar mat och sö
ker lägenheter åt dem. Forsblom tror att
de flesta fått en lägenhet när denna tid
ning utkommer.
Också grannen, samfällighetens läger
område Merilä, är beredd att inkvartera
flyktingar.
– Om Migri behöver Merilä för flykting
arna kan vi ställa det till förfogande, sä

Inte bara att ge, också ta emot
TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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När flyktingvågen nådde Finland 2015 ställde Linnea Ekstrand och hennes man upp
som vänfamilj. Upplevelsen har berikat dem, men hon
hoppas också att de misstag
man gjorde då inte görs om.
TEXT: SOFIA TORVALDS

När flyktingarna från Syrien, Irak och
Afghanistan nådde Finland år 2015 var
det mycket som var nytt.
– Alla ville så väl, ville göra så myck
et och såg behoven. Men nu efteråt har
jag tänkt att Röda korset borde ha gjort
det de var bra på och vi frivilliga kunde
ha gjort annat – och vi kunde ha koor
dinerat aktiviteterna bättre, säger Linnea Ekstrand i Borgå.
Som ett exempel nämner hon att hon
började samla barncyklar och förmed

lade dem vidare utan att alls vara i kon
takt med Röda korset.
– Det ser man också nu med Ukraina
kriget, att man packar påsar och tömmer
skåp och sedan står de påsarna kanske
oanvända någonstans. Jag har lärt mig
att det är bra att förlita sig på dem som

»Vi gav, men fick jättemycket tillbaka.«
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

FOTO: JEPPIS 4 UKRAINE

ger kyrkoherde Jockum Krokfors i Jakob
stads svenska.
Krokfors har deltagit i stadens integra
tionsenhets möte och är imponerad över
den beredskap det finns bland olika aktö
rer, föreningar och församlingar.
– I det här skedet kan församlingen er
bjuda gudstjänstgemenskap, samtals- och
förbönstjänst samt diakonala insatser. Vi
har Tehuset som är en träffpunkt för kvin
nor och barn. Men det som nu behövs är
vänfamiljer, säger Krokfors.

Många kartlägger
Helsingforsförsamlingarna har börjat kart
lägga utrymmen som skulle vara lämpli
ga för kortvarig nödinkvartering.
– Det handlar om kyrkor och andra ut
rymmen som kan användas, men vi kan
ännu inte säga var, säger Kimmo Holappa, som är kommunikationschef vid Kyr
kan i Helsingfors.
Diskussionerna om vilka utrymmen
kyrkan kunde stå till tjänst med förs till
sammans med Helsingfors stad.
Också Åbo svenska församling har
börjat kartlägga inkvarteringsmöjlighe
ter och kontaktat Åbo svenska diakoni
förening.
– Om det blir ett konkret behov finns
det folk som är redo att bistå, säger Malena Björkgren, kaplan i Åbo svenska
församling.
– Det är också jättefint att märka att det
bland de flyktingar som kom år 2015 och

har kunskap och organisationen under
kontroll.
Men det viktigaste hon lärt sig är att
det inte bara ska vara så att det är vi som
ger och hjälper och flyktingarna som tar
emot.
– De är medmänniskor på samma vill
kor som vi. De vill också ge och vi mås
te lära oss att ta emot. Det har varit en
resa för mig.
I och med den irakiska vänfamiljen har
hon fått bonusbarn och bonusbarnbarn.
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– Liksom de hjälper sina föräldrar vill
de också stöda oss och hjälpa oss med
olika praktiska göromål.
Hon tror att de har lärt sig av de miss
tag de gjorde senast.
– Det är bara att köra en gång till. Och
vi har blivit så mycket rikare under re
sans gång. Vi gav, men fick jättemycket
tillbaka. Vår vänfamilj har gett vårt liv
en ny mening.

FOTO: ARKIV

Gruppen med flyktingar som anlände med
buss till Jakobstad på måndag förra veckan.

som nu är aktiva i vår församling finns
sådana som är redo att hjälpa. De har ju
varit i samma situation själva.
I Korsholm samarbetar församlingen ak
tivt med kommunens flyktingkoordinato
rer om behov uppstår, säger diakon Hanna-Maria Hakala. I Kristinestad är Röda
korsets asylmottagning i första hand an
svarig för själva mottagandet av flykting
arna och arrangemangen av inkvartering.
– Vi bistår där det behövs hjälp, säger
Erica Norrgård, som är diakon i Kristi
nestads svenska församling.
– När de första busslasterna med flyk
tingar kom gav diakonin till exempel ett
bidrag för att de nyanlända skulle kunna
köpa telefonkort och meddela sina anhö
riga att de kommit fram och kunna hålla
kontakt med familjen.
Många församlingar uppger att de sam
lat in kollekter för Ukraina och uppmanar
församlingsmedlemmarna att stöda Kyr
kans Utlandshjälp.
– Församlingsrådet har beviljat Kyrkans
Utlandshjälp 5 000 euro för att minska den
humanitära nöden i Ukraina, uppger kyr
koherde Kristian Willis i Vanda svens
ka församling.
En stödtelefon för dem som känner oro
har öppnats av Vanda kyrkliga samfällig
het, med jourtider även på svenska.
– Man förbereder sig också på att erbju
da nödinkvartering för flyktingar på en lä
gergård och i församlingarnas bostäder om
behov uppkommer, säger Heidi Salminen
som är diakon i Vanda svenska församling.
I Borgå görs en insamling med spar
bössor till Kyrkans Utlandshjälp.
– Vi genomför insamlingen med hjälp
av frivilliga utanför större butiker. Det här
är ett samarbete med finska församlingen,
säger Irina Lemberg som är diakoniarbe
tare i domkyrkoförsamlingen.
– Vi samarbetar med staden och Röda
korset vad gäller konkreta hjälpinsatser.
Ännu har vi inte haft några konkreta upp
gifter men situationen är mycket föränder
lig, tillägger Lemberg.

Lisa Enckell, Heidi Juslin-Sandin (uppe), Johan Terho
och Yvonne Terlinden vill jobba vid domkapitlet.

Fyra vill bli stiftssekreterare
för personalvård

Fyra personer har sökt tjänsten som stiftssekre
terare för personalvård vid domkapitlet i Borgå.
De sökande är Lisa Enckell, studentpräst vid
Helsingfors kyrkliga samfällighet, Heidi Juslin-Sandin, församlingspastor i Kyrkslätts svens
ka församling, Johan Terho, församlingspastor i
Johannes församling och Yvonne Terlinden, fa
miljerådgivare i Raseborg.
Domkapitlet intervjuar de sökande den 25 mars.

Sammanslagning på gång
i Malax, Petalax och Bergö
Församlingarna i Malax, Petalax och Bergö dras
in vid årsskiftet och i stället grundas en ny, två
språkig församling, föreslår domkapitlet.
– Följande steg är att församlingsråden och sam
fälligheten får säga vad de tycker. Sedan går frå
gan vidare till Kyrkostyrelsen för beslut, säger no
tarie Linus Stråhlman vid domkapitlet i Borgå.
Domkapitlet vill ha församlingarnas utlåtan
den senast den 30 april. Sedan ska domkapit
let ta ställning till frågan i maj, och därefter går
ärendet vidare till Kyrkostyrelsen. Enligt försla
get ska de gamla församlingarna dras in från 31
december 2022.

Ärkebiskop Luoma: Dialog
med Moskvapatriark på is
Finlands evangelisk-lutherska kyrka har så sent
som i år arbetat för att förbereda att den nu myck
et kontroversielle Moskvapatriarken Kirill skulle
ha gjort ett ekumeniskt besök i Finland.
I januari i år besökte Sankt Michel-biskopen
Seppo Häkkinen Ryssland för att förbereda be
söket, efter att en tidigare inprickad visit i Åbo
våren 2020 föll på grund av coronapandemin.
De två kyrkorna skulle ha firat 50 år av samtal
– som har stått stilla sedan 2011. Det säger fors
karen Heta Hurskainen, teologiskt sakkunnig
i den finländska lutherska delegationen.
Moskvapatriarkatet ska ha velat låsa samtalen
kring ett dokument från 2014 som var negativt
mot homosexualitet, men den finländska kyrkan
vägrade skriva på, säger hon.
Ärkebiskop Tapio Luoma ska i februari ha
meddelat att patriarken Kirills besök nu ligger
på is.
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– I varje krissituation i livet testas vår gudsbild, det
har jag själv fått uppleva de senaste veckorna efter
att min hustru dog, säger John Vikström. Han lider
med det ukrainska folket, men han är inte rädd.
TEXT: ULRIKA HANSSON

BARA EN
GUDSBILD
HÅLLER

K

rig föder ofta frågan:
Var är Gud nu?
– Tro och tvivel är bero
ende av vilken föreställ
ning om Gud vi har. Om
man förenklar så finns
det två gudsföreställningar som är aktuel
la i vår tid. Den ena sammanhänger med
framgångsteologin. Den guden är de lju
sa höjdernas gud, han ger framgång och
lycka och ger svar på alla frågor. Men den
här gudsbilden håller bara på de lugna höj
derna i livet, nere i dalen råkar den i kris.
I dalen föds tvivel, där är det mörkt och
vi har mer frågetecken än utropstecken.

också ett svar: Fader, i dina händer befal
ler jag min ande. Gud är ändå med. Jag har
upplevt det här mycket starkt de senaste
veckorna i min sorg när min hustru dog.
Psaltaren 139:5 har varit viktig för mig: Du
omsluter mig på alla sidor och håller mig i
din hand. Det är fråga om Guds närvaro i
dödsskuggans dal, i Ukraina i dag, bland
dem som flyr, dem som såras och dör, dem
som sörjer sina döda. Gud är där på ett oför
klarligt sätt. Men han är där.
Hans egen gudsbild har skiftat ibland.
– Jag har inte varit någon hjälte på det
området, men av Luther har jag lärt mig
om korsets teologi, som sammanhänger
med den pietistiska rörelsen.

Jag såg tåget försvinna

– Den andra gudsbilden föds nere i da
len, Psaltaren 23 talar om dödsskuggans
dal. Där är det som om Gud dolde sig för
oss. Den gudsbilden är korsets Gud. Det
finns bara en gudsbild som håller: den sår
bara Guden som delar vår utsatthet, vår
sorg och våra frågetecken.
På korset ropar Jesus: Min Gud, min
Gud, varför har du övergivit mig?
– Det är den ensamma ångestfulla frå
gan. Men där finns inte bara en fråga utan

John Vikström känner inte rädsla.
– Jag ängslas inte. Jag sörjer och lider
med människorna i Ukraina, men jag är
inte rädd.
John Vikström var åtta år när vinterkri
get bröt ut. Hans pappa deltog i båda kri
gen, under fortsättningskriget i Tigerns
sektion på Karelska näset.
– Jag minns barnabönerna under kriget,
att pappa skulle få komma hem. Jag minns
också permissionerna och de tunga stun
derna när han skulle ta farväl av oss där
hemma. Det var ofta jag som följde honom
när vi cyklade till tågstationen. Jag såg tå
get försvinna och cyklade sedan hem med
två cyklar. Det är förstås minnen som ak
tualiseras nu.

Vad säger du i dina böner nu?
– Det är en ganska kort bön jag upprepar,
den bön som inleder alla gudstjänster och
som den blinda tiggaren uttalade: Herre,
förbarma dig över oss.
Det är inte lätt att be för en fiende.
– Men vi måste be om förbarmande över
fienden. Det finns så många som strider
på Rysslands sida som inte skulle vilja det,
och som först nu inser vad de är med om.
Det måste vara en fruktansvärd situation.
Han är inte säker på att böner för att
en diktator ska fyllas av insikt har någon
verkan.

»Gud är där på ett
oförklarligt sätt.«
– Framför allt ska vi be om visdom och
mod för hans innersta krets, de som kan
påverka honom. Att de ska våga svika ho
nom med tanke på landets, Ukrainas och
världens bästa.
Vad gör du när du känner ångest över
saker du inte kan påverka?
– Min tillflykt är nog bönen och Guds
löften om hans närhet, att han har en
framtid för oss, också nu trots att det
ser svårt ut.
– När skolungdomar brukar fråga mig
om vilket mitt käraste bibelord är svarar
jag Jeremia 31:9 "Jag ska leda dem där de
går bedjande fram".

KOLU M N

Herre hjälp,
Herre låt väl gå!

T

atu Kankkonen är min dotterson. Han är 21
år. Genom honom har kriget i Ukraina flyt
tat in till mig. Och naturligtvis först och
främst till hans mamma Annika, hans
syster Henna och hans morbröder Tom
my och Michael. Sedan 5 mars lever
vi nu med en del av hjärtat i Ukraina och nyheterna
därifrån har fått och får en helt ny mening.
För en dryg vecka sedan ringde Annika och berät
tade att Tatu fattat beslutet att ansluta sig till den fri
villiga hjälpbataljonen i Ukraina. Den 5 mars tog han
avsked av sin mamma och flög iväg till Polen. Vilka upp
gifter som väntar och vad han möter vet bara Gud. Plus
att vi vet att han morgonen den 7 mars tog sig över gränsen till Ukraina.
Det behöver knappast sägas, men jag säger det ändå: att be har fått ett
helt annat djup och en helt annan bredd. Och det har också den brodera
de tavlan i sovrummet: ”Lita på Gud.”
Som det nu känns är Gud också den enda man kan lita på. Men å andra
sidan: det räcker.

»Den 5 mars tog min dotterson avsked
av sin mamma och flög iväg till Polen.
Vad han möter vet bara Gud.”«
Sedan jag via Facebook informerade om Tatus beslut att göra vad han
kan för Ukraina och ukrainarna har kommentarerna strömmat in. Alla
har varit positiva och största delen av dem kan till innehåll sammanfattas
i bönen "Herre hjälp, Herre låt väl gå".
Som teolog kunde jag kanske förväntas föra ett teologiskt resonemang
om att vända andra kinden till, om hur krig i olika historiska skeden rätt
färdigats, om krig över huvud taget kan rättfärdigas och så vidare.
I västerländsk tradition kan idén om det rättfärdiga kriget spåras till
kyrkofadern Augustinus. Han utarbetade teorin om vad han på latin kall
ade bellum iustum, ”rättfärdigt krig”. Augustinus resonemang ska ses mot
bakgrund av att våld, enligt nytestamentligt tänkande, är djupt förkast
ligt (”vänd andra kinden till”). Sett ur Augustinus perspektiv var ett strikt
icke-våldsagerande i längden dessvärre omöjligt att ställa sig bakom, var
för ett idépaket måste utvecklas för att kunna hantera de situationer som
ideligen uppstod.
Teorin om bellum iustum förutsatte att någon av parterna hade ådrag
it sig krigsskuld, det vill säga var mer skyldig till våldet än den andra par
ten. Den som försvarade sig mot en skyldig angripare kunde inte, resone
rade Augustinus, fördömas på grundval av fiendens synder.
Åtminstone här och nu känns alla sådana vidare resonemang och spe
kulationer malplacerade. Tatus beslut att åka till Ukraina för att ge den
hjälp som han kan bidra med där duger för mig. Att hjälpa sin nästa att få
ett bättre liv kan aldrig vara fel.
Stig Kankkonen
(Stig Kankkonen var under åren 2001–2010 chefredaktör för Kyrkpressen)

Ukrainas ambassadör i
Helsingfors Olga Dibrova
vid en korsprocession
som den ortodoxa
församlingen höll för att
uttrycka stöd för Ukraina.

Rysk-ortodox doktrin
eldar på Ukrainakriget
Ukrainakriget har också hämtat sin grund i den ryska ortodoxa
kyrkans nyskrivna doktrin. President Vladimir Putin har under
vägen plockat upp den som ett redskap. Patriarken talar om riket
Rus och är nog inte den som övertalar Putin om att ingå fred,
säger forskaren Heta Hurskainen.
TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK ANDELIN
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”En katastrof har ägt rum.”
Den 77-årige ortodoxa metropoliten
Onufrij av Kiev och Hela Ukraina formu
lerade sig i korta meningar. Rysslands pre
sident Vladimir Putin hade samma mor
gonnatt beordrat ryska trupper att gå in i
Ukraina.
Hans Salighet Onufrij, uppvuxen i det
som då var sydvästra Sovjet-Ukraina som
prästson, byggingenjör och senare munk,
riktade sig direkt till president Putin. Met
ropoliten bad honom ögonblickligen stop
pa ”brödrakriget” mot Ukraina.
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Ryska missiler slog ner kring flygfält
och militäranläggningar. ”En Kainssynd
grundad i avundsjuka; ett krig som varken
är rättfärdigt inför Gud eller människor”,
skrev metropoliten.
Biskop Onufrij ställde sig på Ukrainas
folk sida – och därmed mot sin egen kyr
kas ledning i Moskva. Där har Moskva
patriarkatets ledare, patriarken Kirill, 75,
under ett årtionde blivit en andlig bunds
förvant med president Putin.
– De tror väl vardera att det är de som styr,
ler forskaren Heta Hurskainen vid Östra
Finlands universitet i Joensuu.
– Kyrkan föreställer sig ha den högsta
moraliska makten, och att regenten för
verkligar den i sin förvaltning. Det är ett
slags idé om en ”symfoni”, även om jag in
te själv så gärna använder det uttrycket.
Heta Hurskainen är luthersk präst och
och forskande teolog vid Östra Finlands
universitet, med den ortodoxa kyrkans
samhälleliga världsbild som sin specialitet.

”Både kyrkan och
Putin tror sig vara
den som styr allt.”
En tredjedel av patriarkens kyrkor
Att Ukraina för 31 år sedan blev självstän
digt innebar att också Moskvapatriarka
tet vittrade i kanterna.
Patriarkatet skildes från Konstantino
pel i slutet av 1500-talet och stärktes på
1700-talet som ett slags statskyrka av tsar
Peter den store.
Som mest ska Moskvapatriarkatet ha
haft en tredjedel av alla sina församling
ar just i Ukraina. Av ukrainarna uppgav
78 procent för några år sedan sig vara or
todoxa; motsvarande siffra i Ryssland är
lägre.
Omkring 11 000 församlingar i Ukrai
na lyder fortfarande under Moskva. I det
självständiga Ukraina har ortodoxa kyr
kohierarkier lösgjort sig och bildade 2018
en självständig ukrainsk ortodox kyrka,
som det ekumeniska patriarkatet i Kon
stantinopel har erkänt. Den har i dag om
kring 6 000 församlingar.
– Man har då och då läst om att försam
lingar byter kyrka och då ibland ockupe
rar kyrkbyggnader, rentav med våld. Ock
så statliga myndigheterna är involverade
när det diskuteras till exempel på vem en
kyrka ska skrivas, säger Heta Hurskainen.
I Ukraina har det också diskuterats om
Moskvapatriarkatet ska verka i landet med
ordet rysk i kyrkosamfundets namn.
Gränslinjen mellan de två kyrkorna är
ändå inte entydigt enligt språk. Men efter
läget på Krim 2014 har ukrainarna tydliga
re börjat välja vilken kyrka de identifierar
sig med, säger Heta Hurskainen.
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Utöver det verkar också en tredje ortodox
kyrka i Ukraina, uniatkyrkan, som har or
todox liturgi, men erkänner den katolska
påven som överhuvud.

Ryska ortodoxa i Finland rädda
Veckorna efter att kriget i Ukraina har bru
tit ut tar också den ortodoxa kyrkan i Fin
land ställning.
Uspenskijkatedralen i Helsingfors bely
ses i Ukrainas blågula färger och efter sön
dagens liturgi går en korsprocession som
en sympatiyttring till Ukrainas ambassad
på Brändö. Valet kunde också ha varit en
protestvandring till Rysslands ambassad i
Eira. Men församlingen valde så här.
– Det är mycket ovanligt att kyrkan med
en korsprocession tar ställning i en samhäl
lelig fråga, säger fader Heikki Huttunen.
Krucifixen åker metro till Brändö, bur
na av bland andra ponomaren Ilja Domnin som själv har mångskiftande släktröt
ter i såväl Ryssland, Ukraina som Belarus.
Framme på Brändö har ärkebiskop Leo
haft möte inne på ambassaden med Ukrai
nas ambassadör Olga Dibrova. De kommer
ut i den värmande marssolen och deltar i en
bönegudstjänst med elva ortodoxa präster
på rad och ett kyrkfolk om på mellan 200
och 300, bedömer en polisman.
De allra flesta ryskspråkiga medlemmar
stöder själva sympatiyttringen, men är räd
da för att delta offentligt, säger en källa
inom församlingen till KP. Det kan med
föra svårigheter för släktingar i Ryssland.
– Det är förfärligt. Ryskspråkiga i Fin
land blir också mobbade i skolor och på si
na arbetsplatser. Ibland känns det att sank
tionerna har gått för långt när de drabbar
anställda och enskilda, säger personen KP
har talat med.
Ambassadör Olga Dibrova håller ett kort
tal på engelska och tackar kyrkan och fin
ländarna för allt stöd. När hon håller sam
ma tal på ukrainska brister hon för ett ögon
blick i gråt vid mikrofonen.
Senare ska också de finländska ortodox
as ärkebiskop Leo fördöma ett tal som pa
triaken Kirill samma dag som processio
nen har hållit i Moskva. Den ryska kyrko
ledaren har sagt att Rysslands krig i Ukrai
na är rättfärdigt för att det motsätter sig
Västs förfall som bland annat yttrar sig i
”pridemarscher”.
”Jag är verkligen besviken över att pa
triark Kirill fortfarande inte fördömer kri
get utan [...] gör president Putins lögner till
lärosatser i den kyrka han leder”, säger är
kebiskop Leo i ett uttalande.

Socialetik som Putin snappade upp
Den ryska ortodoxa kyrkan har ändå inte
alltid gått i takt med Putin under hans 22
år vid makten.
I början ville Ryssland ivrigt orientera sig
mot väst. Vladimir Putin höll 2001 tal på

Teologie doktor Heta Hurskainen har deltagit
i finländska ekumeniska förhandlingar med
Moskvapatriarkatet. De har legat på is sedan
2014.

Kyrkokamp om Ukraina
78 procent av ukrainarna betecknade sig
som ortodoxa i en rundfråga av forskningsinstitutet Pew. Största religiösa minoritet i landet är den grekisk-katolska
uniatkyrkan, dit var tionde ukrainare hör.
Ukraina har en religiös mångfald med en
aktiv judisk minoritet och evangelikala
kyrkor som får verka friare än i Ryssland.
71 procent i Ryssland betraktar sig som
ortodoxa. Det ortodoxa Moskvapatriarkatet omfattar också Ukraina. Trots Krim
2014 och Donbassupproret 2015 lyder
områdena fortfarande under den ryska
kyrkans metropolit i Kiev.
En självständig, autokefal ortodox kyrka bildade 2018 av ortodoxa som under
Ukrainas självständighetstid brutit med
Moskva. Den har i dag omkring 6 000
församlingar. Patriarkatet i Konstantinopel
erkände 2019 Ukrainakyrkan, vilket har
skapat en schism i den ortodoxa världen.

flytande tyska inför förbundsdagen i Ber
lin. De åren var det till och med tal om att
Ryssland kunde ha gått med i Nato.
Samtidigt pågick en helt annan utveck
ling i den ryska ortodoxa kyrkan. År 2000
kom patriarkatet ut med en unik första so
cialdoktrin byggd på traditionella värde
ringar.
År 2008 byggdes den på med rysk-orto
doxa omtolkningar av de mänskliga rät
tigheterna – en samtalsöppning som blev

Forts. på följande sida.
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Mellan 200 och 300 personer kring den ortodoxa församlingen deltog i början av mars i en korsprocession och en sympatiyttring för Ukraina. Vandringen leddes
av biträdande biskopen i Helsingfors ortodoxa stift, Sergej av Fredrikshamn. Ukrainas ambassadör Olga Dibrova deltog i bönen.

till ett patriotiskt program, skriver Heta
Hurskainen i en artikel. Allt mera utmå
las dagens värderingar i Väst som en pa
rentes, innan ordningen återställs.
– Det beskrivs som avfällighet från sann
kristendom, som en falsk illusion om in
dividualism, frihet och rätten att välja sitt
eget liv. Har kyrkan har lärt att homosex
ualitet är fel, så kan man liksom inte bara
välja annorlunda, förklarar hon.
Och någonstans under vägen har presi
dent Putin plockat upp det och sett att kyr
kan kan ge honom stöd som en god part
ner, säger Heta Hurskainen.
Kyrkan började tala om ”den ryska värl
den” på ett sätt som nu är som ett slags
grund för strävandena att införliva Bela
rus, Ukraina och Moldova i ”den stora rys
ka freden”.
Men Finland hör alltså inte till det?
– Nej. Det är en slavisk-ortodox värld.
Patriarken Kirill har offentligt börjat an
vända ordet Rus i stället för Ryssland – det
anspelar på Rysslands kristna förhistoria.
Dåtida ledare döptes till kristendomen i
slutet av 900-talet, i det medeltida Kiev
rus-riket, i floden Dnepr.
Efter Maidanhändelserna 2013 och in
vasionen av Krim 2014 avtog den storrys
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ka retoriken, men har återkommit nu, sä
ger Heta Hurskainen.
Gränserna för Vladimir Putins Ryssland
är inte helt de samma som kyrkans. Trots
att Krim har annekterats av Ryssland lyder
halvön kyrkligt fortfarande under Ukrai
nadelen av Moskvapatriarkatet. Det sam
ma gäller Donbass.
– Kyrkan har väl velat visa att den be
stämmer om sina kanoniska gränser själv.

Krig om värderingar
Den österrikiska forskaren Kristina Stoeckl
har forskat i den rysk-ortodoxa ”konserva
tismens internationella ekumenik”.
Inne i Ryssland ser forskare falanger inom
kyrkan: fundamentalister, traditionalister
och liberaler. Flera hundra präster och dia
koner lägre ner i kyrkhierarkin har till ex
empel skrivit på protester mot kriget.
Patriarkatets har däremot i sin ”utrikes
politik” i mer än ett årtionde sökt konserva
tiva samtalspartner, bland annat kring frå

”De beskriver det som vår falska illusion om individualism
och frihet, att välja sitt liv.”

gorna om gender eller familjevärden.
Enligt källa med god insyn i europeisk
ortodox kyrkopolitik ska kyrkan inte bara
ha etablerat kontakter till den katolska kyr
kan, utan också till moderata muslimer el
ler evangelikala i USA.
Kristina Stoeckl har visat att Mosk
vapatriarkatet är aktivt genom sände
bud och representanter vid den Europe
iska människorättsdomstolen, Europarå
det och i konservativa medborgarrörelser
i Västeuropa.
En annan mycket historisk markering var
när patriark Kirill, på väg till Brasilien, och
påve Franciskus, på väg till Mexiko, efter
flera års hemliga förberedelser år 2016 – möt
tes i ett vip-kabinett på flygplatsen i Havan
na på Kuba. Ett sådant möte har inte skett
sedan skolbokens kyrkosplittring i öst och
väst för snart 1 000 år sedan.
Omvärlden hoppas nu på att någon av
de inre kretsarna kring Vladimir Putin ska
övertyga honom om att tagga ner kriget i
Ukraina och söka fred.
Kan den ryska ortodoxa kyrkan vara
den som gör det?
– Det tror jag inte. Frågan är om den alls kan
göra det, i en stat där allting är kontrollerat,
säger Heta Hurskainen.
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

I N K AST

Vårt land,
vårt land

ren och barnen. Hennes krig genom att
leva i ständig oro men vara ensam med
allt ansvar. Det finns många brev beva
rade. Med vacker handstil uppmanas
fyraåringar att sköta småsyskon och ta
in ved. Tillbaka skrivs det om hopp om
att snart få ses igen.

DET FANNS ett diplom av Manner
heim på väggen, utmärkelsetecken i
en låda, ett sorgset soldatporträtt på
en skänk. Ibland cyklade vi till begrav
ningsplatsen och tittade på ett stort
monument. Det stod Pro Patria i mit
ten av korset och i stenfoten fanns
namn på unga män och de orter där de
hade stupat. Jag stavade högt till Hog
land och Teikari och morfar berättade
lågmält om bybor som vinkat av fruar,
mammor och barn men som återvänt i
kistor. Det fanns inte några barnböck
er hos min mormor och morfar men
det fanns många berättelser. Tidigt lär
de jag mig ord som vinterkriget och
Karelska näset men alltför sent för
stod jag att kriget inte bara var morfars
krig utan att det också hade varit mor
mors krig. Hennes krig som att bli en
sam med att ta hand om gården, dju

J AG HAM NADE PÅ ...

DET VAR krig, det blev fred och sen
blev allt stilla. Det var inte bara bomber
na och granaterna som slutade att smäl
la, även människorna hade tystnat. De
döda var självklart stumma men de som
överlevt hade inte heller några ord för
vad de hade upplevt. De som levde med
de ordlösa blev också tysta för de vågade
inte fråga och de barn som hade förts till
ett annat land hade dessutom tappat sitt
språk. Ungarna hade förskonats fron
tens helvete men deras hem var nu kan
ske en emotionell krigszon där vuxna
människor teg, söp och slog. Slog sön
der skulden, skammen och sina smärt
samma minnen. Teg sönder möjlighe
terna till närhet och tröst.
Ingen vinner krig. Alla är förlorare. In
te bara de som besegras utan även deras
barn och barnbarn. Inte bara de som be

segrar är förlorare utan även deras barn
och barnbarn. Vi kan bygga nya hus på ett
år men att få en ny stabil generation kan
ta 50 gånger längre. Det vet vi finländare
när vi på tv ser ukrainska farsor kyssa bil
rutan på överfulla Fiatar och Fordar när
deras familjer försöker fly. Ryska fäder
vinkar förstås också hej då till sina ungar
men de ryska pappor som överlever åter
vänder ändå inte som vinnare för ingen
som förlorat och förstört är en segrare.
MAN TALAR mycket om hur barnen
upplever nyhetssändningarna, men
även för dem som faktiskt tvingats läm
na sina hem på natten, dem som sovit i
skyddsrum, dem som köat vid gränser
och vandrat i skräck, är krigsrapporte
ringen tortyr. Men även för oss som ba
ra har känt någon som mist sin pappa,
sin son eller sin man i kriget kommer re
portagen från Kiev, Cherson och Mariu
pol smärtsamt nära. Om någon kan för
stå ukrainarna är det vi. Om någon mås
te hjälpa är det vi. Och Du Gud. Typ nu!
Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut, präst och publicist.

Under vinjetten ”Jag hamnade på” hamnar vi på överraskande ställen, antingen fysiskt eller mentalt.

Konstmuseum
Vad gör folk som inte går i kyrkan om söndagarna? Många går på konstmuseum. Konstnären Bill Viola är intresserad av liv, död och
återfödelse. Personerna i hans videokonstverk
uppstår, försvinner bakom slöjor av vatten, ser
sig tillbaka som Lots hustru. Vi ser på, tysta i
mörkret, och känslor slår ut i oss som blommor.
Sofia Torvalds
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Lekmannagudstjänster
under utredning
Kan en lekman i framtiden leda en regelrätt gudstjänst?
Den frågan söker nu domkapitlet och Pedersöre församling svar på. Kyrkoherde Mia Anderssén-Löf i Pedersöre
överväger att göra initiativ i frågan till kyrkomötet, kyrkans
högsta beslutande organ.

finns ett system för hur man ska gå tillvä
ga ifall de förkunnar något som strider mot
kyrkans lära, men inte för lekmän.
– Det borde gå att lösa så att de som ord
nar gudstjänsterna meddelar kyrkoherden
vem som leder dem och när. Genom att god
känna den listan tar kyrkoherden ansvar.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Kan undantag bli möjlighet?

I

dagens läge känner vår kyrkoord
ning inte till begreppet lekmanna
ledda gudstjänster. Men inget hin
drar att lekmän ordnar samlingar
där element från gudstjänsten in
går, något som till exempel väckel
serörelserna gjort sedan de bildades, men
man kan inte kalla samlingarna gudstjänst.
– Den här frågan har diskuterats länge i
Pedersöre församling. Det finns också för
samlingar som inte mäktar med att hålla
gudstjänst i den utsträckning församlingen
vill. Det skulle kännas värdefullt för dem
att få kalla det en gudstjänst när man upp
lever att det är det man samlas till, säger
Mia Anderssén-Löf.
Lekmannaledda gudstjänster är något
hon vill ska utredas och av rätt instanse
er, i det här skedet av domkapitlet och se
nare kan kyrkomötet kopplas in.
– Jag ser stora möjligheter till att lekman
naledda gudstjänster kan ge ett dynamiskt
och livskraftigt gudstjänstliv som bärs av
flera axlar. Men jag ser också risker att de
kan få konsekvenser när man planerar eko
nomin och arbetsrutiner som tvärtom kan
försvaga gudstjänstlivet.
Hur hon tänker sig att en gudstjänst ut
an präst ser ut har hon ännu inte svar på.
– Själv tycker jag utvecklingen att för
samlingsmedlemmarna är med och bär an
svar för sitt eget gudstjänstliv är rätt och de
bör ges både möjlighet och redskap för det.
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Med tanke på gudstjänstens kärndelar
ser hon i detta skede inga hinder att en lek
man kan inleda med välsignelsen i Faderns,
Sonens och den helige Andes namn. Eller
läsa ett bibelord där Jesus försäkrar att vi är
förlåtna i hans namn efter att församling
en tillsammans bekänt synderna.
Vem som helst kan läsa Bibeln och re
flektera över det man läst. Vem som helst
kan också leda församlingen i bönen Fader
vår och gemensamt kan man be om Her
rens välsignelse.

»Det kan ingjuta ny
kraft i gudstjänstlivet.«
– Det tycks finnas en teologisk skillnad
i att nedkalla välsignelsen och att tillsam
mans be om den. Nu tänker vi oss att det är
prästen eller biskopen som nedkallar väl
signelsen. Den teologiska grunden för den
praxisen bör utredas.
Det som är förbehållet prästerna är altar
tjänsten.
– Jag vill se sakkunniga sammanställa
en teologisk analys över på vilka grunder
gudstjänstens liturgi gör att den är förbe
hållen prästerna.
Hon antar att det handlar om kyrkoher
dens ansvar för att Bibeln förkunnas rent
och att den lutherska kyrkans ordning följs
i gudstjänstlivet. För kyrkans anställda

Redan nu finns formulär för gudstjänst där
prästen fått plötsligt förhinder. Då ska i för
sta hand en annan tjänsteinnehavare, som
kantor eller diakoniarbetare, leda den eller
i andra hand en förtroendevald.
– Formuleringen tyder på att vi redan
har funnit oss i att vi kan fira en fullgod
och giltig gudstjänst utan präst. Vad gör
att den ska betraktas som ett yttersta un
dantag och inte en möjlighet bland andra?
Den diskrepansen vill jag utreda, säger Mia
Anderssén-Löf.
Hon har vänt sig till domkapitlet för att
höra om hon förstått kyrkoordningen rätt.
– När jag bildat mig en uppfattning om
möjligheten att lekmannaledda gudstjäns
ter harmonierar med gudstjänstens teolo
gi och ämbetssynen inom vår kyrka, och
när jag skapat mig en bild av huruvida det
skulle tjäna församlingslivet, kan jag gö
ra ett initiativ till kyrkomötet om att änd
ra kyrkoordningen.
I den utredning kyrkomötet då låter göra
ser man sannolikt om det finns teologiska
eller organisatoriska hinder, eller om det
finns risker att församlingarna börjar pri
oritera bort personalen.
– Lekmannagudstjänster funkar så länge
lekmän är redo att bära ansvaret. Men det
skulle kunna äventyra gudstjänstlivet
om personalresurserna i församlingarna
krymptes så att gudstjänstlivet vilar på lek
männens axlar.
– Ingen vill en utveckling där gudstjänst
livet äventyras – men det tycks mig som om
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Mia Anderssén-Löf vill utreda om kyrkan kan
öppna dörren för lekmän att leda gudstjänster.

det på sina håll äventyras redan nu, om för
samlingen inte kan fira gudstjänster i den
utsträckning den önskar och behöver. Där
för vill jag att det ska prövas av våra hög
sta instanser, för stiftets del av Borgå dom
kapitel och för kyrkans del av kyrkomötet.
Hon vill ge utredningarna tid.
– Jag har heller inte fått svar på alla frå
gor jag behöver för att bereda ett initiativ
till kyrkomötet. Det här kan få stora kon
sekvenser för vår kyrka. Men det kan ock
så ingjuta ny kraft i gudstjänstlivet och för
djupa församlingen i gudstjänstens teologi.

Långsiktigt arbete
På domkapitlet har Pia Bengts gudstjänst
livet på sitt bord. Också hon vill skynda
långsamt.
– Vi arbetar hela tiden med gudstjäns
ter på olika spår, bland annat mässor med
lätt språk och gudstjänster för barn. Nu
kommer vi också att börja jobba lite mera
systematiskt med lekmannagudstjänster.
Hon ser att vi kan ställas inför att avlöna
de yrkesutbildade anställda, alltså präster
och kantorer, inte räcker till för att regel
bundet hålla gudstjänst varje vecka.
– Det kan finnas trakter där det finns
en kyrka, men det inte funnits en präst på
långa tider. Mot den bakgrunden ska vi
börja fundera på hur det ska lösas och hur
man kan upprätta de befintliga gudstjänst
gemenskaperna som ger hembygden och
församlingen en identitet. Det ser jag som
ett långsiktigt komplext arbete.
Någon tidtabell för de lekmannaledda
gudstjänsterna har domkapitlet inte.
– Vi har nu en arbetsgrupp som funde
rar på gudstjänstutbildningen men tan
ken är att vi ska tillsätta en referensgrupp
som ska stiga till med tanke på gudstjäns
ter med barn och familjer samt lekmanna
gudstjänster. I bästa fall har vi en grupp
färdig före sommaren.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 20.3.2022, Tredje söndagen i fastan
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
har också namnet Oculi (Mina ögon eller Min blick). Det centrala motivet
för söndagen är berättelsen om utdrivningen av onda andar. Vi manas att
framför allt tänka efter på vilken sida vi står på. Temat för söndagen är Jesus
segrar över ondskans makter.

Helgens texter
ROGER RÖNNBERG

Från mörker till ljus
”NÄR JAG är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig
uppe, Herre.” (Psalt. 94:18)
Det latinska namnet för den tredje söndagen i fastan är
Oculi. Det betyder ”mina ögon”. Söndagens tema har med
min inre blick att göra. Jag kan med hjälp av Guds ord och
hans Ande våga tro på ljuset och lära mig urskilja mörkret
från ljuset. Inte så att jag tror mig kunna se människors on
da gärningar och börjar döma dem. Men så att jag inte ham
nar i panik och blir förlamad när det onda sker ute i världen
eller i närheten av mig. Målet ligger ju inte i att kunna se och
döma det onda utan på att älska och göra det goda synligt.
Gud öppnar min inre blick så att jag vågar lita på hans god
het vad som än sker omkring mig. I fastetiden vandrar jag
från mörkret emot ljuset.

»Han går lidandets väg av fri
vilja. För världens skull.«
JESUS SER inte ondskan enbart som en avsaknad av det go
da. Han möter ondskan öga mot öga och som en fiende till
Gud. Han kallar ondskan för Djävulen. Och när han tar upp
kampen mot Djävulen då vet han redan från början att den
kommer att föra honom ända in i döden. Jesus måste ge sitt
liv för att kunna föra fram ljuset till en seger över mörkret.
Han går lidandets väg av fri vilja. För världens skull. Och för
att det eviga ljuset ska segra.
NÄR JAG döptes utrustades jag med ljuset i mitt hjärta. Det
är trons ljus och den gåvan får jag värna om. Den hjälper mig
att se och göra något åt otron i mitt eget liv. Gud har gett mig
tron och bönen som ljusets redskap i kampen mot mörkret
omkring mig. Han påminner mig om betydelsen av de vän
liga tankarna och de goda orden och gärningarna. Och när
jag börjar tvivla på mina egna krafter, då håller Guds godhet
mig uppe. För han har blivit människa och är därför nära mig.

FÖRSTA LÄSNINGEN
Sak. 3:1–5
ANDRA LÄSNINGEN
Ef. 5:1–11
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Läs mera i
Ef. 5:1–11.

Psalmförslag
844: 1–3, 7
265
268
260
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Luk. 11:14–23 (24–26)

Herre Jesus Kristus,
tack för din seger
över all ondska och
död! Öppna min inre
blick för din godhet
och kärlek. Hjälp mig
att tjäna mina medmänniskor. Amen.
Bönen är skriven av Roger Rönnberg.

SÖNDAG 27.3.2022, Marie bebådelsedag

Nästa söndag
handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. Ängelns budskap till
Maria har också gett namn åt denna helg på olika språk. Maria ställer sig till
Guds förfogande med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig
som du har sagt.” Temat är Herrens tjänarinna.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 7:10–14
ANDRA LÄSNINGEN
Rom. 9:2–8

Roger Rönnberg är pensionär och prost. Just nu
drömmer och ber han om fred i länder där det krigas
och om ljusets seger över allt mörker på jorden.

”Ta inte del i
mörkrets ofruktbara
gärningar.”

”I den sjätte månaden
blev ängeln Gabriel
sänd från Gud till en
ung flicka i staden
Nasaret i Galileen.”
Läs mera i
Luk. 1:26–38

Psalmförslag
58
57
809
227
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

EVANGELIUM
Luk. 1:26–38
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
18–31.3

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

Be för fred
Många församlingar ordnar
särskilda bönestunder för
Ukraina. Du kan också delta i
gudstjänster för att be för dem
som drabbas av kriget. Det är
också möjligt att kontakta din
församling för att fråga om det
finns något att göra som frivillig
för att hjälpa flyktingar. Kolla in
din församlings annonsering!

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

HÖGMÄSSOR
Karabacka kapell: sö 20.3 kl. 10. Camilla Norkko, Malmgren. Kyrkkaffe.
Esbo domkyrka: sö 20.3 kl. 12.15.
Jäntti, Kronlund.
Esbo domkyrka: lö 26.3 kl. 19. Klimatmässa på finska och svenska – Earth
Hour. Ertman, Ari Paavilainen, kristna
inom miljörörelsen Elokapina.
Esbo domkyrka: sö 27.3 kl. 12.15.
Jäntti, Kronlund, Brunell, Eeva-Liisa
Malmgren och Markus Malmgren,
kammarkören Novena. Marthornas
kyrksöndag. Kyrkkaffe med Mattby
Marthakrets.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: Vi träffas på följande platser kl.
9.30–11.30: Sång och lek i Sökö kapell
varje ti. Esbo domkyrkas församlingsgård varje on. I Mattby kapell Imse
Vimse varje to. I Köklax kapell varje
fre. Alla vuxna använder ansiktsskydd.
Dagklubbar 2–5-åringar: Elektronisk
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anmälning 1–31.3 på www.esboforsamlingar.fi/kom-med/barn-under-skolaldern. Klubbarna hålls förmiddagar 2–4 ggr/vecka. Start v.33.
Utbildade barnledare leder klubbarna
som grundar sig på Esbo församlingars
plan för småbarnspedagogik. Avgift
enligt antal timmar/vecka eller befrielse från avgift. Mer info: Helena 040 763
6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi
Samlingar för daglediga: kl. 13–14.30.
Ti 22.3 Träffdax i Köklax kapell. Vi
samlas över en kopp kaffe och funderar på världens gång. To 24.3 Torsdagsträffen är en ny träffpunkt med
program, servering och andakt i Södrik
kapell. 24.3 kyrkoherde Kira Ertman
om välmående: i kroppen, knoppen
och själen.
Symamsellerna: Ti 22.3 kl. 16–19.00.
Handarbetsgruppen som arbetar för
mission och internationell diakoni i
Vita huset. Prästgårdsg.1.
Musik och välgörenhet för Ukraina: Lö
19.3 kl.19. Konserten Mountains med
musik av Anders Nilsson i Esbo domkyrka. Tuuli Lindeberg, sopran, Eeva
Rysä, cello, Erica Nygård, flöjt och

Niels Burgmann, orgel. Fritt inträde.
Kollekt till förmån för drabbade i kriget
i Ukraina via Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 3.4 kl. 18: Välgörenhetskonserten
Bön med barn- och ungdomskören
CandoMini i Esbo domkyrka till förmån för drabbade i kriget i Ukraina.
Pris 15/10€. Bidragen distribueras via
Kyrkans Utlandshjälp. Stabat Mater
av Pergolesi, a cappellamusik av Arvo
Pärt och Ola Gjeilo.
Stickrave – Gemensamt Ansvar:
Lö 19.3 kl. 10–14 i Esbo domkyrkas
församlingsgård. Stickentusiast eller
nybörjare? Stickravet är för alla intresserade av stickning, till förmån
för Gemensamt Ansvar. Stickknits
Johanna Söderlund berättar om växtfärgning, workshops och brunch. Pris
20€ (kontant, iZettle, MobilePay). Info:
diakoniarbetare Nina, nina.wallenius@
evl.fi, tfn 050 432 4323.
Stöd och hjälp: To 21.4 kl.18. Vårens
första träff av totalt fyra för Sorgegruppen i Förrättningskapellet vid
Esbo domkyrka. Gruppens träffar leds
av församlingspastor Mirja, mirja.vonmartens@evl.fi.

Naturvandring – Gemensamt Ansvar:
Lö 23.4 kl. 13. Upptäckargemenskap
för små och vuxna i naturområdet
Hanikka. Packa egen matsäck och
kom med och vandra. Dela gemenskap med andra några timmar till
förmån för Gemensamt Ansvar. Pris
10 €, barn gratis. Anmälning senast
21.4 till kaplan Heidi, heidi.jantti@evl.
fi, tfn 040 531 1046.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt WhatsApp eller elektronisk tidsbokning asiointi.
espoonseurakunnat.fi. Mer info esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.
Esbo svenska församlings kansli på
Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon
må–fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet
öppet för besök må och to kl.9–13
eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
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regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd bör
användas. Ändringar i evenemangen
är möjliga. Aktuell information får du
på esboforsamlingar.fi och sociala
medier. Du kan också ringa församlingens kansli, 09 8050 3000, må–
fre kl. 9–13.

GRANKULLA

Sö 20.3 kl. 18: Kvällsmässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kyrkkaffe i nedre
salen.
Ti 22.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund, Carola Wikström.
On 23.3 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
Kl. 17.30-21: Smyckeskväll för vuxna i
dagklubbens kök. Anmälningar till Daniela Hildén, 050 443 0045.
To 24.3 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Lö 26.3 kl. 20.30-21.30: Earth Hourbön i kyrkan, Carola Wikström, Catherine Granlund. Vi ber och läser texter
om vartannat utan elektrisk belysning.
Välkommen!
Sö 27.3 kl. 12: Högmässa med välsignelse av nya medarbetare, Ulrik
Sandell, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo.
Mammakören Änglaklang medverkar.
Festkaffe i övre salen.
Ti 29.3 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13: Sångstund för pensionärer i kyrkan, Barbro Smeds.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund, Carola Wikström,
Barbro Smeds. Tage Lampén visar

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

bilder: Naturens växlingar i Lappland
under olika årstider.
Kl. 15: Glad idag – tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Carola Wikström.
Kl. 18: Graziakören i övre salen, Heli
Peitsalo.
On 30.3 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.
To 31.3 kl. 9.30-11: Familjelyktans
uteträff i Thurmansparkens lekpark,
Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förbönegrupp
i övre brasrummet, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Anmälningar till höstens dagklubb: för
2,5-6-åringar pågår 1.2-31.3. Anmälningen görs elektroniskt på www.
grankullaforsamling.fi. Mera info: familjearbetare Daniela Hildén tel. 050 443
0045.
Barnläger på Elämännokka i Lojo:
20-23.6 för barn i åk 1-6, anmälning
senast 21.3 via www.grankullaforsamling.fi. Mera info: Daniela Hildén tel.
050 443 0045
Lö 2.4: Påskpyssel för hela familjen
i Sebastos kl. 10-12.30 (grupp1) och
kl. 13-15.30 (grupp 2 fullsatt). Förhandsanmälning till Daniela Hildén tel.
050 443 0045 senast 28.3.
7-17.6: Sommarklubb för barn i åldern
3-7 år alla vardagar kl. 9-13, anmälning
senast 21.3 till daniela.hilden@evl.fi
Grankulla svenska församling ordnar
med kort varsel insamlingar med
sparbössor på stan. Beredskap finns
och vi tar gärna emot volontärer som
går en timme och samlar in pengar
för Ukraina som förmedlas via Kyrkans utlandshjälp. Vi samlar också
för Gemensamt Ansvar som specifikt
samlar för unga i Finland som mår
illa och dessutom förmedlar GA
katastrofhjälp via Kyrkans utlandshjälp. Kontakta församlingen om du
vill delta: catherine.granlund@evl.
fi, carola.wikstrom@evl.fi eller församlingskansliet. Vi har bössor och
västar! Välkommen med!

KYRKSLÄTT

Fre 18.3 kl.13–15: Effa på Hörnan för
elever i åk 1-6

Kom och sticka för GA-insamlingen!
Stickrave – Gemensamt Ansvar
lö 19.3 kl. 10–14: i Esbo kyrkas
församlingsgård. Stickentusisast eller nybörjare?
Stickknits Johanna Söderlund om växtfärgning,
workshops och brunch.
Pris 20 € (kontant, iZettle,
MobilePay). Info: diakoniarbetade Nina Wallenius
(nina.wallenius@evl.fi).
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Sö 20.3 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka
Fre 25.3 kl. 13–15: Effa på Hörnan för
elever i åk 1-6
Lö 26.3 kl. 12: Slöjdgruppen samlas,
ledare Rune Lith. Gamla Kustvägen
86, välkommen med.
Sö 27.3 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka, Vox iuventus medverkar
Må 28.3 kl. 18.30: Sång och Bön i S:t
Mikaels kyrka
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS
Sön 20.3 kl. 11: Radiogudstjänst i
Gamla kyrkan, Kim Rantala, Petra
Perttula, Kristina Strand-Ketonen,
Eila-Sisko Helisma, Julia Hansson
Tis 22.3 kl. 10-11.45: Familjelyktan
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 22.3 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i
Svenska Hemmet
Ons 23.3: Utfärd till AitO-keskus, buss
från och till Keskustori framför Gamla
kyrkan, avfärd kl. 12, hemkomst ca
kl. 16. Anmäl dig senast 17.3 för busstransport och mat till diakon Kristina
Strand-Ketonen, tel. 050 527 2290.
Onsdagskaffe kl. 13: OBS! utfärd till
AitO-keskus, mera info av diakon
Kristina Strand-Ketonen, tfn 050 527
2290
Sön 27.3 kl. 11: Högmässa i Svenska
Hemmet, Antero Eskolin, Anna Arola
Tis 29.3 kl. 10-11.45: Familjelyktan
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 29.3 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i
Svenska Hemmet
Ons 30.3 kl. 13: Onsdagskaffe, OBS!
Vi träffas på Kahvila Amurin Helmi
Tisdagar kl. 8-10: Telefonjour om
neuropsykiatriska störningar (bl.a.
ADHD, autism) för familjer, lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach Piu
Heinämäki, tfn 040 804 8587

VANDA
LÖ 19.3 kl. 19 Konsert med Earthly
Angels: i Helsinge kyrka S:t Lars. Kajsa
Dahlbäck och Suvi Väyrynen, sopran,
Heidi Peltoniemi, viola da gamba, Marianna Henriksson, orgel. Vid konserten
samlas in pengar för insamlingen Gemensamt Ansvar.
SÖ 20.3 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola och Heidi
Åberg.
SÖ 20.3 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka. Anu Paavola och Heidi Åberg.

TO 24.3 kl. 13 Sottungsby-Håkansböle kretsen: i Håkansböle kyrka.
TO 24.3. kl. 14 The Message Club:
Dickursby kyrka.
SÖ 27.3 kl.10 Föreningarnas söndag.
Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars.
Festligt kyrkkaffe i Prostgården efter
högmässan. Kristian Willis, Annakatri
Aho, Anders Ekberg.
TI 29.4 kl.13 Seniorcafé: i Dickursby
kyrka.
FRE 1.4 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset i Dickursby, Vallmovägen
28. Möjlighet till nattvard. Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge
kyrka S.t Lars. Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka. Anu Paavola och Anders Ekberg.
FRE 22.4-SÖ 24.4 Konfirmandundervisning för vuxna: i Tavastby
kyrka. För dig som tänker bli fadder
eller vill bli vigd i en kyrka. Veckoslutet ordnas på finska. Konfirmation
ordnas som avslutning söndag kl. 16.
Sista anmälningsdagen är 14.4.2022.
Du hittar anmälningslänken på vår
hemsida.
ÖVRIGT
Fredagar kl. 10 Musiklek: för 1–3åringar med vuxen i Dickursby kyrka,
2 vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik: 3 mån–
med vuxen i Dickursby kyrka, 2 vån.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Högmässa: söndag 20.3 och 27.3 kl
12 i Johanneskyrkan. 27.3 håller Fred
Lindström sin avskedspredikan. Församlingens körer medverkar. Högmässan radieras. Festligt kyrkkaffe i
Högbergssalen efter mässan.
Mässa: 20.3 kl 15 i Folkhälsanhuset,
Brunakärr.
Obs! Ingen mässa på Drumsö.
Korsvägen: måndagar kl 18 i Johanneskyrkan
Middagsbön: och diakonijour tisdagar kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Johanneskyrkan. Onsdag 23.3 Evensong,
en kvällsgudstjänst enligt anglikansk
tradition med Mariatema. Chorus
Sanctae Ceciliae medverkar.
Nallegudstjänst: fredag 25.3 kl 10 i
Johanneskyrkan.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats kl. 12-14.
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Träffpunkt: Tisdag 22.3 kl 14 i Högbergssalen.
Anmälan till sommardagar för äldre
på Labbnäs: Vi vistas i den underbara
miljön på Labbnäs semesterhem på
Kimitoön 6–10.6. Ledare är Karin Salenius och André Troberg. Anmälningar
& förfrågningar till Karin, tfn 050 380
0867.
FAMILJER  
Musiklek: måndagar kl. 10 samt fredagar kl. 9.30 och 10.30 på Högbergsgatan. Servering. Fredag 25.3 deltar
musiklekgrupperna i nallegudstjänsten
kl 10 i Johanneskyrkan. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl. 11 på Högbergsgatan. Servering.
Familjecafé: torsdagar kl. 10-11.30 i S:t
Jacobs kyrkas utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek och babyrytmik riktas till helena.hollmerus@
evl.fi.
Nallegudstjänst: fredag 25.3 kl 10 i Johanneskyrkan.
MUSIK
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
Evensong: onsdag 23.3 kl 18. En kvällsgudstjänst enligt anglikansk tradition
med Mariatema. Chorus Sanctae Ceciliae medverkar.
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA  
Spelkväll: tisdag 22.3 kl. 18 i Hörnan.
Kom med och ha en trevlig kväll med
samvaro och sällskapsspel!  
Kaffe på Hanken: 29.3 kl. 11-13 är diakonin på plats på Hanken tillsammans
med studentprästen och bjuder på
kaffe med tilltugg.
Kaffe på Arcada: 31.3 kl.11-13 är diakonin på plats på Arcada tillsammans
med studentprästen och bjuder på
kaffe med tilltugg.
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Matteusmässa: I Matteuskyrkan,
söndagar kl. 10. Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida och
delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Strömningarna hittas också på
församlingens hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus. Förändringar i programmet kan ske. Följ med
på vår Facebooksida.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan 27.3 kl.
18. En stämningsfull mässa utan krav
OBS Ingen mässa kl. 10 denna söndag.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i ålder
eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan
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torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30.
Följande träffar är 24.3 och 28.4. Välkommen! För info kontakta Gun Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av stillhet:
Det är möjligt att sitta ner en halv
timme den 17.3 kl. 18-18:30 och bara
hämta andan i Matteuskyrkan. Tänd
ett ljus, lyssna till musiken och dina
egna tankar. Hurdan har veckan varit?
Vad ligger framför mig under helgen?
Stanna upp för 30 minuter och tänj ut
tiden och tanken i skymningen.
BARN OCH UNGA
Musiklek: På tisdagar samlas Matteus
musiklek. Välkommen med du som
är hemma med barn och vill prata
och sjunga bort en stund. Kl. 10 Klapp
och Klang, kl. 11 Gung och Sjung för de
allra minsta. För mera info, kontakta
musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi eller 050 596 7769.
Tweentisdag: Öppet hus för barn i åk
3–6. Kom och pyssla, spela TV-spel,
gör läxor tillsammans med en hjälpis,
häng med dina vänner och fika. Tisdagar kl. 14-17.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna på torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola
kl. 14.15, Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela Strömsholm, 050 596 7769, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan
varje onsdag kl. 15-18. Du kan komma
och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i
soffan med en kompis, spela pingis,
hänga på telefonen eller bara chilla och
prata med våra ungdomsledare.
Familjedag: Lördagen den 19.3 kl. 1013. Pyssel för alla åldrar, musiklek för
hela familjen kl. 10. För frågor, kontakta
Catarina Bärlund-Palm, 050 380 3936.
MUSIK
Popkören: Tisdagar kl. 15:30 i samband
med Tweentisdagen.
Kyrkokören: övar i kyrksalen tisdagar
kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl. 15:30.
Kontakta Niels Burgmann för mer
information 050-566 941, niels.burgmann@evl.fi.
Matteus VOICE: Pop&rockkören för
alla erfarenhetsnivåer övar 27.3, 10.4
och 24.4 kl. 15:30-17:30. Kontakta dirigent Daniela Strömsholm för mer info
daniela.stromsholm@evl.fi eller 050
596 7769.
Matteus.SALT: Vi träffas lördagen den
2.4 kl. 10. Stilla veckan vs Påsk. Hur
skall vi som kristna förhålla oss till
fastetiden och stilla veckan då vi redan
vet att Jesus är uppstånden? Anmälan
till Juho Kankare, 050-3803957 eller
juho.kankare@evl.fi .
Samling för män: Vi träffas fredagen
den 25.3 kl. 18. Gäst Thomas Franck
talar kring temat ”Om skapelsen och
evolution”.

INGÅ FÖRSAMLING

Fredsbön för Ukraina
Tvåspråkig fredsbön för Ukraina: i Degerby kyrka onsdagen den
23 mars klockan 19.

Stickklubben: Vi träffas 17 och 31.3 kl.
11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan:
Walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du är
välkommen utan tidsbeställning och
det är möjligt att förbli anonym under
besöket. Diskussionen räcker 45–60
minuter. Info ger Tonja Weckström, 09
2340 7330, tonja.weckstrom@evl.fi
Bokmalarna: En ny bokgrupp som
startar 21.3 kl 14 i Mariarummet i
Matteuskyrkan med samtal kring Per
Arne Dahls bok ”Sårbarhetens kraft”.
Deltagarna turas om att presentera
och kommentera för dagen valt avsnitt. Följande gånger är 11.4 och 9.5.
Kontakta Ulla-Stina Henricson (0500419661 eller ushenricson@gmail.com)
för mer information. Välkommen med!
Kaffe på plattan: 19.3 kl. 12:30-14:00
utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på
kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan
är öppen och du kan i stillhet sitta där
en stund.
Bibel för moderna tänkare: Torsdag
17.3 kl. 18:30. Vi granskar tron och
Bibeln ur ett öppet perspektiv med
plats för kritiska frågor. Det du alltid
undrat över men inte vågade fråga din
skriftskolpräst. Tema är ”Guds rike, ett
samtal om vänskap” och gäst är Pia
Kummel-Myrskog.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens
anställda och diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i vardagen eller
bara någon att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi 050-380
3986 eller Mari Johnson 050-380
3976.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar kl. 10. Söndagsskola för barnen!
Gudstjänsten sänds på Petrus facebook fram till påsk. Ingen mässa 27.3
Högmässa i Åggelby gamla kyrka:
Söndagar kl. 12. Ingen mässa 27.3

Puls-gudstjänst: Söndagar kl. 15.30 i
Petruskyrkan. En gudstjänst i nyare stil
för alla åldrar. Barnkyrka och CoolKids
i samband med gudstjänsten. Ingen
Puls 27.3
Kyrkhelgens avslutande gudstjänst:
27.3 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Välkommen på Kyrkhelgens avslutande gudstjänst. Pekka Reinikainen, Daniel Björk,
Mathias Sandell, Fiona Chow m.fl.
Kyrkkaffe efteråt.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hemsidan för aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka och CoolKids ordnas varje söndag kl. 15.30 i
samband med Puls-gudstjänsten.
Välkommen med och ha roligt tillsammans med lek, bibelberättelser och
pysslande! kl. 10 söndagsskola i Munksnäs i samband med gudstjänst.
Musiklek: Välkommen med på musiklek speciellt för dig med barn 0-5
år! Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka och
torsdagar i Hagasalen. Kontakta Anne
Koivula (@evl.fi) för mer info.
Kyrkhelg för barn: I samband med
kyrkhelgen ordnas eget program för
barn lördag 26.3 kl. 13-15 och kl. 15.4517 i Petruskyrkan. Mer info. Martin
Sandberg m.fl. martin.sandberg@slef.fi
BÖN OCH ANDAKT
Du kan alltid skicka in dina böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post:
Petrus församling, Skogsbäcksvägen
15, 00630 Helsingfors.
Förbön och Tack: Ti 22.3 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munks
näs kyrka. Ulf Emeleus, Ronny
Thylin. Barnpassning ordnas. Förböns
telefonen öppen må kl. 14.30-16.30,
ons kl. 18-20, 09-23407171. Du kan
även sända böneämnen per e-post
eller post till kontaktuppgifterna ovan.
Välkommen både på plats eller digitalt
via Petrus facebook, www.facebook.
com/petrusforsamling. 30 personer
är välkomna på plats. Vi uppmuntrar
till användning av munskydd och god
handhygien.
Förbönsskola: Hur ber man för andra?
Som kristna är vi alla kallade att finnas
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till för varandra och alla kan be för
någon. Kom med och lär dig mer om
förbön på tre söndagar kl. 13.30-15 i
Petruskyrkan, 13.3, 20.3, 3.4.
Dagscafé: 29.3 kl. 13. Välkommen
med på en eftermiddag med kaffe,
gemenskap och missionslotteri. Ta
gärna med små vinster! Dagscafé
är speciellt för dig som är dagledig.
Varannan tisdag kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer
info av diakonissan Bodil Sandell, tel.
09 2340 7227 / 050 3803 925
Petra-frukost: 2.4 kl. 10 i Petruskyrkan. Bli inspirerad och njut av morgonen! Petra är en skön förmiddag
för kvinnor i alla åldrar. Kom med och
dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost. Varje gång
finns en inbjuden talare med som
delar sina tankar. Välkommen!
Kyrkhelg Syd: Kyrkhelg Syd-konferensen ordnas 25-27.3.2022 i Petruskyrkan under temat Skriften öppnar sig. Det finns så mycket att upptäcka i Skriften och stor välsignelse
väntar den som tar sig tid att stanna
upp inför det som står skrivet. Om
man funnit en vattenkälla med friskt
och gott vatten så går man inte bara
förbi den. Man dricker ur den, en
gång, två gånger, tre gånger … Där
finns bekräftelse, där finns upprättelse, där finns tillrättavisning, där
finns helande – där finns liv, det liv
Gud har kallat oss till. Välkommen
med! Mer info på www.kyrkhelg.fi

OLAUS PETRI

Olaus Petri kyrka, Minervagatan 6,
Helsingfors
20 mars kl 11: samtal med Kerstin
Kronvall. Efter högmässan ger Ukraina- och Rysslandskännaren Kerstin
Kronvall oss bakgrund och fakta
kring kriget mellan dessa båda länder. Moderator Marit Ingves. Kollekten går till hjälpbehövande i Ukraina.
23 mars kl 18.30: Författaren och
professorn Ebba Witt Brattström
berättar om den heliga Birgitta och
hennes uppenbarelser.

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Gudstjänster sö 20.3:
- Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka
- Kvällsmässa: kl. 18 i Snappertuna
kyrka
Gudstjänster 27.3:
- Högmässa: kl. 10 i Ekenäs kyrka
- Högmässa med konfirmation: kl. 12 i
Tenala kyrka
- Familjekyrka: med lunch för hela
familjen kl. 11 i Ekenäs förs.hem. Anm.
senast 24.3 till Iselin, tfn 044-755 3611.
Webbsänt: Andakter i fastetid sö
20.3 och sö 27.3 fr.o.m. kl. 10 på
församlingens Youtube-kanal och på
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Facebook.
MUSIK
”Levande ljus, Bach och tystnad för
en lugn stund”: – Musikmeditation
sö 20.3 kl. 16 i Ekenäs kyrka. J.S Bach
Sei Solo & Telemann Fantasier, Frida
Backman, violin. Fritt inträde, program 20 €.
Babykonsert: on 23.3 kl. 10.30 i Ekenäs kyrka. En rolig och svängig konsert med rytminstrument, såpbubblor o. ballonger! Fritt inträde. Kollekt
för Ukraina.
”En liten vårkonsert”: - Musikandakt med sånggruppen Guldkanten
sö 27.3 kl. 16 i Bromarvs kyrka. Anders Storbacka, orgel & Ann-Sofi
Storbacka, andakt.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Sö 20.3:
- kl. 10.00 Högmässa: Ingå kyrka.
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
- kl. 18.00 Konsert: Ingå kyrka. Seeli
Toivio, mezzosopran, Marianne Gustafsson Burgmann, orgel/piano. Fritt
inträde, programblad 5 €, intäkterna
går till insamlingen Gemensamt Ansvar.
Må 21.3:
- kl. 13.15-15.00 Einsteinklubb för
lågstadie-elever: Församlingshemmet. Nylund.
- kl. 18.30 Bibelgrupp: Prästgården.
Norrvik.
Ons 23.3:
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta
mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro. Nylund.
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf, Lindell.
- kl. 19.00 Tvåspråkig fredsbön för
Ukraina: Degerby kyrka. Norrvik.
To 24.3:
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
Fre 25.3:
- kl. 18.00 Israelisk dans: Församlingshemmet. Unnérus.
Sö 27.3:
- kl. 10.00 Tvåspråkig högmässa,
marthornas kyrkhelg: Ingå kyrka.
Sjöblom, Gustafsson Burgman, Kyrkokören & Gaudete-kören. Kaffe efter
mässan i kyrkan.
Må 28.3:
- kl. 13.15-15.00 Pysselklubb för lågstadie-elever: Församlingshemmet.
Nylund.
Ons 30.3:
- kl. 13.00-16.30 After School: Församlingshemmets nedre våning.
Öppna dörrar för barn i årskurs 1-6.
Möjlighet att göra läxor (läxhjälp), äta
mellanmål (1 € per barn), pyssla, spela, gympa osv. Fri samvaro. Nylund.
To 31.3:

- kl. 9.00 Kontemplativ meditation:
Ingå kyrka. Sjöblom, Hellsten, Gustafsson Burgmann.
- kl. 11.30-13.00 Matservering:
Församlingshemmet. 4 €/person.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Tvåspråkig bönegrupp:
Prästgården. Kakko.

KARIS-POJO

Tredje söndagen i fastan 20.3
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
Ons 23.3 kl. 12: Soppa, sång och samvaro i Karis församlingshem. Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans utlandshjälp
medverkar. Frivillig avgift för soppan
som går till insamlingen GA.
Marie bebådelsedag 27.3
kl. 10: Gudstjänst i Pojo kyrka.
Ingen högmässa i Karis kyrka.
Närmare information om församlingens övriga evenemang finns på
församlingen webbplats:
www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

27.3. kl. 13.00: Marie bebådelsedags
högmässa i Virkby kyrka. Marthaföreningen medverkar. Kyrkkaffe och
kyrktaxi.
Handarbetscafé på tisdagar:
kl. 17.30-20 i Virkby kyrkas källare.
Kaffe och sällskap. Välkommen!

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Lö 19.3 kl. 18 Konsert för Gemensamt Ansvar: Domkyrkan Ensemblen Con Fusion och sångsolisterna
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Tiina
Sinkkonen och band. Program 5 €.
Sö 20.3. kl. 10 Gudstjänst: Emsalö kapell, Lovén, Hätönen
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan,
Ståhlberg, Lovén, Tollander, Denice
Sjöströms gudstjänstgrupp
kl. 16 Konsert i Domkyrkan: Varia Voce, dir. Jarkko Yli-Annala. Program 5 €
för Gemensamt Ansvar
Må 21.3 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Ti 22.3. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
To 24.3 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården, Antila, Strömfors
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret, Runebergsg.24, Kerstin Vikström
Kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp, Lindström.
Kl. 18 Samling kring Guds ord: stora
salen, Runebergsg. 24, Erik Vikström
Lö 26.3. kl. 20 Earth Hour konsert:
Domkyrkan, Naturdokumentärfilmare Petteri Saario, Sancti Amici, ensemblen Frida, dir. Minna Wesslund

Sö 27.3. kl. 10 Gudstjänst: Kullo bykyrka, Eisentraut-Söderström, Tollander
kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan,
Lovén, Eisentraut-Söderström, Hätönen, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
Kl.18 Mariadagens konsert: Domkyrkan, Varia Voce, dir. Jarkko Yli-Annala,
Vox Vanajae, dir. Ismo Savimäki. Program 5 € för Gemensamt Ansvar.
Må 28.3 kl. 9-12 Babyträff: i Dom
prostgårdens klubbhus, Hindsberg.
kl. 10 Motion och mission: Träff vid
gångbron, östra sidan vid Borgå å
Kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret, Göta Ekberg
Ti 29.3. kl. 12 Andakt med lunch: för
pensionärer och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 30.3 kl. 13 Mariakretsen: Café Ankaret, Runebergsg.24, Denice Sjöström
kl. 17 Missions- o bibelkväll: Café
Ankaret, Runebergsg. 24, Lindström
To 31.3 kl. 9-11.30 Familjeträff:
Domprostgården, Antila, Strömfors
Lö 2.4 kl. 15 Pilgrimsvandring: i
Hammars.
On 6.4 kl. 18 Ekofasta: Skogen kallar
oss att vårda och vörda. Välkommen
med på ett seminarium och diskussionstillfälle där du får perspektiv på
skog och möjlighet att utmana din
egen relation till skogen. Medverkande är Björn Vikström, Anders Sirén,
Beatrice Enroth, Ida Fellman och
moderator Jan-Erik Andelin.

SIBBO

Mer info om vår verksamhet hittas
på www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Lö 19.3 kl. 18 Församlingskväll: till
förmån för Gemensamt Ansvar i
Kyrkoby församlingshem. Program,
GA-info, samvaro och servering.
Barnvakt ordnas.
Sö 20.3 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Må 21.3 kl. 14 Kyrkoby missionskrets:
samling i Kyrkoby församlingshem.
On 23.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka.
Lö 26.3 kl. 11-18 Basta dig för barnen:
Nilsas lägergård. Pilgrimsvandring,
vinterbad, bastu, samvaro, mat och
andakt. Deltagaravgift 10 €/person till
förmån för Gemensamt Ansvar. Förhandsanmälan via hemsidan, senast
23.3. Sara George tfn 050 566 3691.
Sö 27.3 kl. 10 Familjemässa: Söderkulla kyrka. Söndagsskola. Våfflor och
kaffe i församlingssalen efter mässan.
Sö 27.3 kl. 18 Evensong med Idunkören: Sibbo kyrka. Körsång och
textläsning. Dirigent Karin Pedersen,
Dag-Ulrik Almqvist medverkar.
Må 28.3 kl. 18 Virkborg: Söderkulla
kyrka.
Ti 29.3 kl. 13.30 Norra Paipis missionskrets: samling i Norra Paipis
bykyrka.
On 30.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla
kyrka. Inledande nattvard.
On 30.3 kl. 12 Åttaeuroslunch för
daglediga: Kyrkoby församlingshem.
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De lokala sidorna i Borgå, Sibbo och Vanda utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Ungdomar ska
få påverka
Sini Aschan är ny ungdomspastor i
Vanda. – Jag vill att ungdomar ska få
känna att församlingen är deras plats,
att de inte kommer som gäst.
TEXT: ULRIKA HANSSON

VANDA Efter en månad i jobbet som ung
domspastor i Vanda svenska församling
säger Sini Aschan:
– Jag har trivts jättebra! Men det är klart
att det är mycket nytt att lära sig och ta in.
Det här är också en helt ny roll där jag ska
kombinera prästuppgifter med de uppgif
ter en ungdomsarbetsledare har. Jag har
ansvar för att hela ungdoms- och konfir
mandarbetet fungerar. I stället har jag li
te mindre förrättningar och gudstjänster.
Hon prästvigdes 2019 och har jobbat i
många församlingar i Borgå stift, bland an
nat som församlingspastor i Grankulla och
som ungdomsarbetsledare i Esbo i fem år.
Är det svårt att stiga in i en ny församling
som redan har en viss ungdomskultur?
– Det är det alltid när man kommer som
ny. Jag får lära mig hur arbetet varit tidi
gare och sedan fundera på hur jag kan for
ma och utveckla det i framtiden. Det skul
le vara bortkastat om jag inte försöker ut
veckla verksamheten efter det kunnande
jag samlat på mig under många år.
Hon vill också ha stöd i att forma ung
domsarbetet.
– Jag vill att ungdomarna ska få vara med
och påverka och forma verksamheten. För
samlingen har påverkningsgrupper, ock
så en för ungdomar. Där kan vi med jäm
na mellanrum diskutera vad som saknas i
församlingen och vad vi kunde göra bätt
re. Jag tycker inte heller att man alltid mås
te påverka inom ramarna för en viss verk
samhet, utan att man kan se bredare än så.
Vad vill du förmedla till ungdomarna?
– Jag vill att de, när de kommer till försam
lingen, ska få känna att det är deras plats,
att de inte kommer som gäst utan får rö
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Sini Ashan
säger att
hon själv
var nyfiken,
social och
kritisk i tonåren. FOTO:
PRIVAT

ra sig fritt och får vara sig själva. Jag vill
också att alla ska få känna sig välkomna,
att ingen exkluderas och att ingen behö
ver känna sig för gammal för att vara med.

»Jag var
ganska
ivrig, nyfiken och
social.«

Hur var du själv som ungdom?
– Jag var ganska ivrig, nyfiken, social och
också kritisk, som ungdomar kan vara. Jag
var aktiv i det som nu heter Johannes för
samling. Jag tyckte om den gemenskap som
församlingen erbjöd, det kändes som en
bra och trygg plats att umgås på. Jag tyck
te också om att musicera och sjunga, och
var aktiv i barnkören som yngre.

Sini Aschan
Bor i Helsingfors.
Familj: man och tvåårig son.
Gör helst på ledig tid: umgås med familjen,
åker ut till skärgården, kopplar av med filmer
och serier, njuter av musik i alla former.
Förebilder: vissa vänner, lärare och präster
– sådana som vågat göra sin grej, gå mot
strömmen och vara sig själva utan att tänka på vad andra tycker. Min man och son
är också förebilder för mig varje dag.
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18-25.3
Lö 19.3 kl. 18 Konsert för Gemensamt Ansvar:
Domkyrkan Ensemblen Con Fusion och sångsolisterna Camilla Wiksten-Rönnbacka, Tiina Sinkkonen och band. Program 10 €.
Sö 20.3. kl. 10 Gudstjänst: Emsalö kapell, Lovén,
Hätönen
kl. 12.15 Högmässa: Domkyrkan, Ståhlberg, Lovén,
Tollander, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp
kl. 16 Konsert i Domkyrkan: Varia Voce, dir. Jarkko
Yli-Annala. Program 5 € för Gemensamt Ansvar
Må 21.3 kl. 9-12 Babyträff: Domprostgårdens
klubbhus, Hindsberg
kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, östra sidan vid Borgå å
Ti 22.3 kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer och
arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
To 24.3 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,
Antila, Strömfors
Kl. 13.30 Missionskretsen: Café Ankaret, Runebergsg. 24, Kerstin Vikström
Kl. 14 Kråkökretsen: Sjötorp, Lindström.
Kl. 18 Samling kring Guds ord: stora salen, Runebergsg. 24, Erik Vikström
26-31.3
Lö 26.3. kl. 20 Earth Hour konsert: Domkyrkan,
Naturdokumentärfilmare Petteri Saario, Sancti
Amici, ensemblen Frida, dir. Minna Wesslund
Sö 27.3. kl. 10 Gudstjänst: Kullo bykyrka, Eisentraut-Söderström, Tollander
kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Loven, Eisentraut-Söderström, Hätönen, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
Kl. 18 Mariadagens konsert: Domkyrkan, Varia
Voce, dir. Jarkko Yli-Annala, Vox Vanajae, dir. Ismo
Savimäki. Program 5 € för Gemensamt Ansvar.
Må 28.3 kl. 9-12 Babyträff: i Domprostgårdens
klubbhus, Hindsberg.
Kl. 10 Motion och mission: Träff vid gångbron, östra sidan vid Borgå å
Kl. 13 Sjömansmissionen: Café Ankaret, Göta Ekberg
Ti 29.3. kl. 12 Andakt med lunch: för pensionärer
och arbetssökande, församlingshemmet, Lundag. 5
On 30.3 kl. 13 Mariakretsen: Café Ankaret, Runebergsg. 24, Denice Sjöström
kl. 17 Missions- o bibelkväll: Café Ankaret, Runebergsg. 24, Lindström
To 31.3 kl. 9-11.30 Familjeträff: Domprostgården,

Antila, Strömfors
Lö 2.4 kl. 15 Pilgrimsvandring: i Hammars. Mer
info i puffen bredvid.
On 6.4 kl. 18 Ekofasta: Skogen kallar oss att vårda
och vörda. Välkommen med på ett seminarium
och diskussionstillfälle där du får perspektiv på
skog och möjlighet att utmana din egen relation
till skogen. Medverkande är Björn Vikström, Anders Sirén, Beatrice Enroth, Ida Fellman och moderator Jan-Erik Andelin.

SIBBO

Mer info om vår verksamhet: hittas på www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Lö 19.3 kl. 18 Församlingskväll: till förmån för Gemensamt Ansvar i Kyrkoby församlingshem. Program, GA-info, samvaro och servering. Barnvakt
ordnas.
Sö 20.3 kl. 12 Högmässa: Sibbo kyrka.
Må 21.3 kl. 14 Kyrkoby missionskrets: samling i
Kyrkoby församlingshem.
On 23.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka.
Lö 26.3 kl. 11-18 Basta dig för barnen: Nilsas lägergård. Pilgrimsvandring, vinterbad, bastu, samvaro, mat och andakt. Deltagaravgift 10 €/person
till förmån för Gemensamt Ansvar. Förhandsanmälan via hemsidan, senast 23.3. Sara George tfn
050 566 3691.
Sö 27.3 kl. 10 Familjemässa: Söderkulla kyrka.
Söndagsskola. Våfflor och kaffe i församlingssalen
efter mässan.
Sö 27.3 kl. 18 Evensong med Idunkören: Sibbo
kyrka. Körsång och textläsning. Dirigent Karin Pedersen, Dag-Ulrik Almqvist medverkar.
Må 28.3 kl. 18 Virkborg: Söderkulla kyrka.
Ti 29.3 kl. 13.30 Norra Paipis missionskrets: samling i Norra Paipis bykyrka.
On 30.3 kl. 10 Frukost: Söderkulla kyrka. Inledande nattvard.
On 30.3 kl. 12 Åttaeuroslunch för daglediga: Kyrkoby församlingshem.

Anu Paavola och Heidi Åberg.
SÖ 20.3 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka, Anu Paavola och Heidi Åberg.
TO 24.3 kl. 13 Sottungsby-Håkansböle kretsen: i
Håkansböle kyrka.
TO 24.3. kl. 14 The Message Club: Dickursby kyrka.
SÖ 27.3 kl.10 Föreningarnas söndag. Högmässa: i
Helsinge kyrka S:t Lars. Festligt kyrkkaffe i Prostgården efter högmässan. Kristian Willis, Annakatri
Aho, Anders Ekberg.
TI 29.4 kl.13 Seniorcafé: i Dickursby kyrka.
FRE 1.4 kl. 14 Veckomässa: i Folkhälsanhuset i
Dickursby, Vallmovägen 28. Möjlighet till nattvard.
Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars.
Anu Paavola och Anders Ekberg.
SÖ 3.4 kl. 12 Mässa: i Dickursby kyrka. Anu Paavola och Anders Ekberg.
FRE 22.4–SÖ 24.4 Konfirmandundervisning: för
vuxna i Tavastby kyrka. För dig som tänker bli fadder eller vill bli vigd i en kyrka. Veckoslutet ordnas
på finska. Konfirmation ordnas som avslutning
söndag kl. 16. Sista anmälningsdagen är 14.4.2022.
Du hittar anmälningslänken på vår hemsida.
ÖVRIGT
Fredagar kl. 10 Musiklek: för 1–3-åringar med
vuxen i Dickursby kyrka, 2 vån.
Fredagar kl. 14 Babyrytmik: 3 mån- med vuxen i
Dickursby kyrka, 2 vån.

VANDA

LÖ 19.3 kl. 19 Konsert med Earthly Angels: i Helsinge kyrka S:t Lars. Kajsa Dahlbäck och Suvi
Väyrynen, sopran, Heidi Peltoniemi, viola da gamba,
Marianna Henriksson, orgel. Vid konserten samlas in
pengar för insamlingen Gemensamt Ansvar.
SÖ 20.3 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars,

BORGÅ Kropp & själ

SIBBO Nilsasgården

Pilgrimsvandring

Vinterbad, vandring
mat och samvaro!

Välkommen med att bryta upp från vardagens mönster! På lördag 2.4. kl. 15 blir det
pilgrimsvandring i Hammars. Under vandringen aktiveras själen och kroppen.
Gemensam start kl. 15. Vi inleder och avslutar vår vandring vid Hammars Seo. Rutten är till största delen lättframkomlig och
vi går i lugnt tempo. Reservera 2–3 timmar.
Ta med egen matsäck och termos med
varm dryck om du vill.
Anmäl dig senast 30.3. till församlingspastor Elefteria Apostolidou (tfn 040 711
2800).
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Basta dig för barnen! På lördag 26.3
kl. 11-18 blir det pilgrimsvandring,
vinterbad, bastu, samvaro, mat och
andakt på Nilsas lägergård. Deltagaravgift 10 €/person till förmån för Gemensamt Ansvar. Förhandsanmälan
via hemsidan, senast 23.3. Sara George tfn 050 566 3691.
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Mångsidig kvinnodag i Pellinge
Dialogpredikan, vandring i
skärgårdsmiljö, bastubad
och konstnärligt skapande var en del av programmet på kvinnodagen i
Pellinge.
TEXT: BENITA AHLNÄS
Ett tjugotal kvinnor hade samlats
till kvinnodagen i Pellinge den 5
mars. På agendan fanns dialogpre
dikan inför Jesus lidande, korsfäs
telse, död och uppståndelse med den
gudomliga kärleken som segrare.

Utöver den andliga spisen bjöds
det på lekamlig spis i form av god
mat, vandringar i den vackra skär
gårdsmiljön och bastu. Det fanns
också tid för konstnärligt skapan
de där deltagarna fick ge uttryck
för sina känslor.
Prästen Elefteria Apostolidou
var inspirerande och karismatisk
ledare. Annette Stråhlman, Anna Henning, Linnea Ekstrand
och Kristina Rosenström ingick
i arbetsgruppen med Borgå svens
ka domkyrkoförsamling som ar
rangör.

KOLU M N E N

MATS FONTELL

Det spruckna korset
PÅ VÅRT lilla altare i församlingens ungdomsgård UG har
under många år stått ett handgjort kors. Jag har i tiden be
ställt korset från Samariamissionens lokala snickeri i Illby.
Eftersom det är frågan om ett segerkrucifix, eller uppstån
delsekors, där bilden av den uppståndne Kristus är utsågad,
så är korset i furu ganska skört.
På en ungdomsgård går det ofta rätt livat till och det har
inneburit att korset fallit i golvet ett antal gånger. Lika många
gånger har jag limmat ihop det. Senast detta hände för nå
gon vecka sedan var jag färdig att ge upp. Korset hade gått i
så många bitar och en bit var dessutom spårlöst försvunnen.
Men skam den som ger sig. Jag lade mig på mage på golvet
och snokade genom alla vinklar och vrår, och min möda blev
belönad! Jag fick, till min stora glädje, syn på den lilla sakna
de biten och så var det bara att ta fram limmet och lägga vårt
kära kors på operationsbordet än en gång.

»Jag fortsätter limma
ihop vårt
uppståndelsekors.«
Kvinnogruppen njöt av andlig och lekamlig spis i Pellinge. FOTO: PETTERI UUTTU

VANDA Earthly Angels

Välkommen på konsert!
Välkommen på konsert med Earthly Angels på lördag 19.3 kl. 19–20 i Helsinge kyrka S:t Lars.
Verket som framförs är Francois Couperins
”Leçons de Ténèbres”. Det är ett av barockens
mest centrala verk inför stilla veckan. Texten är
gammaltestamentlig (ur Klagovisorna) och titeln betyder ”mörkrets sånger”. Verket framförs väldigt sällan i Finland, det är oklart när det
senast framförts. Vid konsertern samlas det in
pengar för Gemensamt Ansvar.
Earthly Angels består av: Kajsa Dahlbäck och Suvi Väyrynen, sopran,
Heidi Peltoniemi, viola da gamba, Marianna Henriksson, orgel.
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UNDER LIMMANDETS gång gick mina tankar till Jesus och
hans bön om att vi skall vara ett. Då skall världen tro. Det var
inte utan orsak Jesus bad denna bön ( Joh 17). Precis som vårt
kors på UG har kristenheten, som vi ibland kallar för Kristi
kropp, spruckit sönder i många bitar. Splittringen är global
men syns och känns ofta även i mindre gemenskaper och i lo
kalförsamlingen. Olika cementerade tolkningar har många
gånger ödesdigra följder. Tidigare vänner och trossyskon går
åt skilda håll med varsin övertygelse om att man funnit den
rätta läran som nog leder hem till himmelens gyllene salar.
FASTETIDEN, LIKSOM det oroliga världsläget, borde på
minna oss alla om att sänka garden och höja blicken mot det
vi har gemensamt: Tron på Jesus som beslutsamt vandrade mot
Jerusalem för att möta ondskan i all dess mörker och vidrighet.
Jag fortsätter limma ihop vårt uppståndelsekors. Det på
minner mig om att en kristen aldrig behöver förlora hoppet.

Mats Fontell är ungdomsarbetsledare i Borgå svenska
domkyrkoförsamling.
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Många olika konstformer samsas i Ateljé Eivor, här målning. FOTO: NELLI NIO

Är du intresserad?

Mosaikkonst
(till vänster) och
skapande av marionetter har varit
kurshelheter.
FOTON: NELLI NIO

Konst är lycka
och egenvärde
Att skapa konst tar fram kreativiteten,
lyckan och lugnet, konstaterar Nelli
Nio. Hon leder Ateljé Eivor för konstnärer med specialbehov.
TEXT: ULRIKA HANSSON
BORGÅ Ateljé Eivor har haft verksamhet i
Konstfabriken i Borgå i kring tre år. Det er
bjuds kurser dag- och kvällstid för konst
närer med specialbehov. Det kan vara frå
ga om personer med någon typ av utveck
lingsstörning, funktionshinder, autism el
ler psykiska utmaningar.
– Att ägna sig åt konst ger människor ett
lugn och en känsla av egenvärde. Överak
tiva personer blir ofta lugna när de skapar.
Man kunde beskriva det som en slags al
lomfattande känsla av tillfredsställelse el
ler lycka, säger Nelli Nio som är konstnär
och konstlärare.
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– När det kommer någon som först sä
ger att de inte brukar måla är det helt otro
ligt att se hur deras resurser och positivi
tet kommer fram när platsen och möjlighe
terna är de rätta. Jag har ännu inte stött på
någon som inte skulle kunna skapa konst.
Glädjen hon möter bland kursdeltagarna
hjälper också henne i skapandet.
– De försöker inte dölja sin positiva in
ställning, de är verkligen glada över det de
själva gör, men också över det andra gör.
De uttrycker också överraskning: Har jag
faktiskt gjort det här? Den här positiva in
ställningen tar jag till mig i mitt eget ska
pande, det hjälper mig att inte se så kritiskt
på det jag själv åstadkommer.

Olika konstformer

»Har jag
faktiskt
gjort det
här?«

Vissa kursdeltagare väljer att alltid må
la, medan andra vill pröva på olika saker.
– Det tar tid att hitta det som passar bäst
för en själv. Vi har bland annat haft kurser
i målning, keramik, marionettillverkning,
mosaik och tygtryck.
Varje kurshelhet omfattar sex veckor och
har ett eget tema.
– Vissa deltar dagtid varje vecka och är
här från nio på morgonen till två på ef
termiddagen. För andra passar det kan

Om du är intresserad av verksamheten kan du kontakta Nelli Nio på
nelli@nellinio.com. Man får gärna
hälsa på och pröva på!
Verksamheten startade 2018
som ett pilotprojekt men finansieras sedan 2019 via Centret för
konstfrämjande, Borgå stad och Aktiastiftelsen.
Föreningen ordnar verksamhet i
Konstfabriken i Borgå, Västra Alexandersgatan 1.
Grupperna har max sex deltagare åt
gången för att alla ska få den hjälp
de behöver. Det ordnas både dagsoch kvällskurser.

ske bättre med en kvällskurs på tre tim
mar en gång i veckan. Numera har vi ock
så en kvällskurs på svenska.
Att verksamheten ordnas i Konstfabri
ken har många fördelar.
– På det viset befinner vi oss mitt i konst
fältet. Vi besöker ofta utställningar och oli
ka konstnärers arbetsrum här i huset. Det
är en inspirerande miljö!
Coronatiden satte många käppar i hju
let för deltagarna eftersom många befin
ner sig i riskgruppen.
– Men nu är vi igång och planerar ut
ställningar. Vi kommer också att ha en
kurs i landskapsmålning utomhus i bör
jan av juni.
Föreningen har fått sitt namn efter Eivor
Bennert, som numera är avliden. Hon var
Borgåbo, hade en utvecklingsstörning och
ägnade en stor del av sin tid åt att skapa en
stor boll av olika textilier.
– Hon använde alla typer av textilier hon
kom över, så som tygstycken och snören.
Bollen blev flera kilo tung och har varit
med på flera utställningar utomlands. Jag
vet tyvärr ganska lite om Eivor, trots ef
terforskningar, så om någon har mer in
formation får de gärna kontakta mig, sä
ger Nelli Nio.
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HELSINGFORS

PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Myrskog, johan.myrskog@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Demonisera
inte någon
UNDER TEXTEN på paradplats i Hel
singin Sanomat, ”Satan, nu räcker det!”,
fanns en bild av Vladimir Putin, med
djupa skuggor i ansiktet och brinnan
de röda pupiller. Meddelandet fanns
tryckt, med ett slarvigt streck över
namnet på mörkrets furste. Under
tecknaren var Textilfabriken, som för
tydlighetens namn också sände sam
ma budskap med namnet Satan pryd
ligt utskrivet till min e-post.
Om inte Rysslands styrande tidigare
har uppfattat Finlands handlande som
KOLUMN
fientlig verksamhet torde nu Textilfa
Monica
briken ha skött om krigsförklaringen
Heikel-Nyberg
jobbar som kaplan på eget initiativ.
i Johannes församUPPSÅTET MED den smaklösa an
ling.

nonsen var väl gott i och med att man
inte ville sälja lakan utan samla ihop
filtar till nödlidande i Ukraina. Samti
digt visar annonsen prov på en skräm
mande naivitet.
Att demonisera ett folk eller en per
son är nämligen att ge hatet och i fort
sättningen våldet fritt berättigande. Att
ge Satan makten, för att använda an
nonsens retorik. Oavsett vad en makt
havare har gjort eller låtit ske, är hen
också en människa.
Vi behöver inte vara av samma åsikt
eller tycka om hen. Vi har vår fulla fri
het att arbeta för det vi anser rätt och
riktigt också om det handlar om att stäl

»Vi har aldrig rätt att
demonisera en annan
människa.«

la oss upp emot hen. Men vi har ald
rig, inte ens om våldet drabbar oss rätt
i ansiktet, rätt att demonisera en an
nan människa.
Varje gång vi låter oss lockas till att
demonisera vår motpart berövar vi hen
människovärdet. Precis på samma sätt
demoniserades judarna i 1930-talets
Tyskland eller afroamerikanerna i ame
rikanska inbördeskriget. Historien har
en hel del att berätta om vad ett sådant
tänk leder till ...
DET FINNS ett annat skäl också till var
för vi inte får demonisera någon. Mäs
taren har sagt: ”Älska era fiender och
be för dem som förföljer er.” Jag kan in
te älska hen som skrämmer mig, men
det gör Gud. Det jag kan göra är att för
söka se bakom masken med de djupa
skuggorna och glödande ögonen. De
monen är en bild av det blinda hatet.
Bakom masken finns människan. Och
hen kan jag be för så att Guds fred kan
bli verklighet mitt ibland oss.

Hallå där
Simon Perret!
Han är nyss hemförlovad beväringspastor vid Nylands brigad.
– DET GÅR inte att förneka att situationen i Ukraina in
verkar på våra tankar men det är förstås individuellt hur
det konkret påverkar oss alla. Ett av Nylands brigads mot
ton Sammanhållning är något som betonats mycket. Ingen
ska bli lämnad ensam.
Han lyfter särskilt fram två saker som för honom är viktiga.
– FÖR DET första är det viktigt att hålla sig till trovärdiga
nyhetskällor. Det accentueras i en sådan här situation. För
det andra ger mig min personliga, kristna tro en tröst. Jag
kan förtrösta på Gud genom allt.
JOHAN MYRSKOG
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Här får barnen
bara chilla
Biljardbord, pingisbord, airhockey, pyssel, tv-spel, brädspel, mellanmål och mycket mer. Tweentisdag erbjuder något för alla smaker.

Varje tisdag fylls Matteuskyrkan av
tweens som kommer för att äta mellanmål, spela och vara med kompisar.
– Kyrkans lokaler ska få vara deras
vardagsrum, säger ledarna.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG

T

ystnaden övergår i stojiga
röster av barn som väller
in i Matteuskyrkan. Det är
Tweentisdag idag vilket be
tyder att mellan 40 och 50
skolbarn i övre lågstadieål
dern dyker upp.
– Jag vill ha en bra maila, den här är helt
hyvä, säger en ivrig kille då han rusar mot
pingisbordet. Det tar inte länge så är dub
belmatchen igång.
– Kom ihåg att tvätta händerna först, på
minner Daniela Strömsholm innan det är
dags för mellanmål.
Tweentisdag ordnas varje tisdag i Matt
euskyrkan och riktar sig särskilt till barn i
lågstadieåldern som inte längre går i eftis.
– Det här är en åldersgrupp vi länge haft
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»Det är
roligt att
komma
hit, här
finns
mycket
att göra
och så
får man
mat.«

i tankarna och funderat på hur vi kan nå.
Under coronahösten 2020 frigjordes plöts
ligt tid och det känns jätteskoj att kunna
erbjuda något för just den här åldersgrup
pen, säger församlingens ledare för barn
verksamheten Catarina Bärlund-Palm.
Hon berättar att de fått mycket positiv
feedback. Under en dag i veckan får också
de äldre barnen möjlighet att fara till en or
ganiserad verksamhet efter skolan.
– Vi bjuder först på mellanmål och jag kan
lova att den här åldersgruppen äter myck
et, skrattar hon.
– Vi har också pingisbord, biljardbord,
lufthockeybord, tv-spel och pyssel. Som
liga kommer också hit och passar på att
göra sina läxor så det är väldigt varieran
de program.
Daniela Strömsholm tillägger att barnen
får vara här på sina egna villkor.
– De är nöjda och får vara här med sina
kompisar och bara hänga.

En av veckans höjdpunkter
Juni och Melinda brukar komma på Tween
tisdag varje vecka.
– Det är roligt att komma hit, här finns
mycket att göra och så får man mat, sä
ger de.

Tweentisdag i Matteus
Ett slags Öppet Hus verksamhet som riktas särskilt till barn i årskurs 3–6 som inte
längre går i eftis.
Ordnas varje tisdag kl 14–17 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
Församlingen bjuder på mellanmål och
barnen får komma och hänga, pyssla,
spela, chilla och bara umgås.
Ansvariga ledare: Catarina Bärlund-Palm,
050 380 3936 och Daniela Strömsholm
050 596 7769.

För Juni är Tweentisdag en av veckans
höjdpunkter.
– Först brukar jag äta och sen vara lite
i pysselrummet och spelrummet. Alla är
ganska trevliga här.
Melinda spelar fotboll och har också trä
ningar och ibland matcher under veckan
men hon brukar ändå hinna komma var
je vecka.
– Om man har tråkigt är det bara att kom
ma hit och chilla. Jag brukar ofta vara i spel
rummet och spela biljard och bordsspel.
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KYRKAN I HELSINGFORS

Matteus
församling
Andligt liv

Varje vecka dyker mellan 40 och 50 barn upp på
tweentisdag.

Catarina Bärlund-Palm och Daniela Strömsholm
är ansvariga ledare för tweentisdag.

En slags mellanålder
Tweens är en åldersgrupp som likt unga
vuxna befinner sig lite i en mellanfas och
som inte per automatik har en självklar
plats i församlingarnas verksamhet som de
yngre barnen eller tonåringarna har genom
dagklubb, eftis eller skriftskola.
– Tweens befinner sig lite i en slags mel
lanålder. De är inte längre de spontana små
barnen, de är självständiga men behöver
samtidigt den där tryggheten. De är på god
väg mot att bli tonåringar men de är ännu
barn, säger Catarina Bärlund-Palm.
I skrivande stund ordnar församlingen
ett veckoslutsläger för 11–13-åringar. Da
niela Strömsholm berättar att det är det
första lägret för en del av barnen.
– Fast man lätt tänker att en 12-åring re
dan är så stor och självständig och klarar
sig så märks det under sådana händelser
som just ett första läger att det kan vara
lite nervöst och spännande.
Barnen stortrivs på tweentisdag och det
tycks locka allt fler.
– Ryktet går snabbt bland kompisarna
och om det är roligt så kommer flera, sä
ger Catarina Bärlund-Palm.
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Matteusmässa: I Matteuskyrkan, söndagar kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings
Facebooksida och delta i gemenskapen i kommentarsfältet.
Strömningarna hittas också
på församlingens hemsida
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus. Förändringar i programmet kan ske. Följ med vår
Facebooksida.
Kvällsmässa: I Matteuskyrkan
27.3 kl. 18. En stämningsfull
mässa utan krav OBS Ingen
mässa kl. 10 denna söndag.
MU-mässa: Matteus Ungdoms
veckomässor varje onsdag kl.
18! Välkommen med vare sig
du är ung i ålder eller själ och
hjärta.
Missa inte! Molnet: En bönegrupp som är öppen för alla.
Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas ungefär varannan torsdag i Matteuskyrkan kl. 18-19.30. Följande träffar är 24.3 och 28.4. Välkommen! För info kontakta Gun
Holmström, 040 759 6851.
Andhämtning – en stund av
stillhet: Det är möjligt att sitta
ner en halv timme den 17.3
kl. 18-18:30 och bara hämta
andan i Matteuskyrkan. Tänd
ett ljus, lyssna till musiken och
dina egna tankar. Hurdan har
veckan varit? Vad ligger framför mig under helgen? Stanna
upp för 30 minuter och tänj
ut tiden och tanken i skymningen.

Barn och unga

Musiklek: På tisdagar samlas
Matteus musiklek. Välkommen
med du som är hemma med
barn och vill prata och sjunga
bort en stund. Kl. 10 Klapp och
Klang, kl. 11 Gung och Sjung för
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de allra minsta. För mera info,
kontakta musikledare Daniela:daniela.stromsholm@evl.fi
eller 050 596 7769.
Tweentisdag: Öppet hus för
barn i åk 3–6. Kom och pyssla, spela TV-spel, gör läxor
tillsammans med en hjälpis,
häng med dina vänner och
fika. Tisdagar kl. 14-17.
Missa inte! Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I skolorna på torsdagar, Degerö
lågstadieskola kl. 13, Brändö
lågstadieskola kl. 14.15, Botby
grundskola kl. 12.30, Nordsjö
lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela
Strömsholm, 050 596 7769,
och ledare för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm,
050 380 3936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan varje onsdag kl.
15-18. Du kan komma och äta
mellanmål, läsa läxor, mysa i
soffan med en kompis, spela
pingis, hänga på telefonen
eller bara chilla och prata med
våra ungdomsledare.
Familjedag: Lördagen den 19.3
kl. 10-13. Pyssel för alla åldrar,
musiklek för hela familjen kl.
10. För frågor, kontakta Catarina Bärlund-Palm, 050 380
3936.

Musik

Popkören: Tisdagar kl. 15:30 i
samband med Tweentisdagen.
Missa inte! Kyrkokören: övar i
kyrksalen tisdagar kl. 18:30.
Vår Ton: Övar onsdagar kl.
15:30. Kontakta Niels Burgmann för mer information
050-566 941, niels.burgmann@evl.fi.
Matteus VOICE: Pop&rockkören för alla erfarenhetsnivåer
övar 27.3, 10.4 och 24.4 kl.
15:30-17:30. Kontakta dirigent
Daniela Strömsholm för mer
info daniela.stromsholm@evl.
fi eller 050 596 7769.
Matteus.SALT: Vi träffas lörda-

MATTEUS Äktenskap

I nöd och lust-kväll 24.3
För dig som funderar
över att dela vardagen med någon, i nöd
och lust. Du måste inte ha prickat in vigseldatum och festplanerna behöver inte vara storslagna
– du som är nyfiken på att dela vardagen med någon i
nöd och lust är välkommen! Vi bjuder på lite mat kl. 1818:30. Anmäl dig i Facebook-evenemanget eller till tova.vikstrom@evl.fi.

gen den 2.4 kl.10. Stilla veckan
vs Påsk. Hur skall vi som kristna förhålla oss till fastetiden
och stilla veckan då vi redan
vet att Jesus är uppstånden?
Anmälan till Juho Kankare,
050-3803957 eller juho.kankare@evl.fi.
Samling för män: Vi träffas
fredagen den 25.3 kl. 18. Gäst
Thomas Franck talar kring
temat “Om skapelsen och
evolution”.
Stickklubben: Vi träffas 17.3
och 31.3 kl.11-13 i Matteussalen, Åbohusvägen 3.
Walk-in Terapi i Matteuskyrkan: Walk-in terapi är en
öppen mottagningsformför
16–29-åringar. Du är välkommen utan tidsbeställning och
det är möjligt att förbli anonym under besöket. Diskussionen räcker 45–60 minuter.
Info ger Tonja Weckström, 09
2340 7330, tonja.weckstrom@
evl.fi
Missa inte! Bokmalarna: En
ny bokgrupp som startar 21.3
kl 14 i Mariarummet i Matteuskyrkan med samtal kring
Per Arne Dahls bok ”Sårbarhetens kraft”. Deltagarna
turas om att presentera och
kommentera för dagen valt
avsnitt. Följande gånger är 11.4
och 9.5. Kontakta Ulla-Stina
Henricson (0500-419661 eller
ushenricson@gmail.com) för
mer information. Välkommen
med!
Kaffe på plattan: 19.3 kl.
12:30-14:00 utanför Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe,
te, saft och bulle. Vi erbjuder
möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan är öppen och du
kan i stillhet sitta där en stund.
Bibel för moderna
tänkare: Torsdag 17.3 kl. 18:30.
Vi granskar tron och Bibeln
ur ett öppet perspektiv med
plats för kritiska frågor. Det du
alltid undrat över men inte vågade fråga din skriftskolpräst.
Tema är ”Guds rike, ett samtal
om vänskap” och gäst är Pia
Kummel Myrskog.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver
hjälp eller stöd i vardagen eller
bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).
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HELSINGFORS
Johannes
församling
Gudstjänster

Högmässa: söndag 20.3 och
27.3 kl 12 i Johanneskyrkan.
27.3 håller Fred Lindström
sin avskedspredikan. Församlingens körer medverkar.
Högmässan radieras. Festligt
kyrkkaffe i Högbergssalen
efter mässan.
Mässa: 20.3 kl 15 i Folkhälsanhuset, Brunakärr. Obs!
Ingen mässa på Drumsö.
Korsvägen: måndagar kl 18 i
Johanneskyrkan.
Middagsbön: och diakonijour
tisdagar kl 12 i Johanneskyrkan.
Veckomässa: onsdagar kl.
18 i Johanneskyrkan. Onsdag
23.3 Evensong, en kvällsgudstjänst enligt anglikansk
tradition med Mariatema.
Chorus Sanctae Ceciliae
medverkar.
Missa inte! Nallegudstjänst:
fredag 25.3 kl 10 i Johanneskyrkan. Musiklekgrupperna deltar!

Gemenskap  
Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakoniarbetare på plats
kl. 12-14.
Träffpunkt: Tisdag 22.3 kl 14 i
Högbergssalen.
Sommardagar för äldre på
Labbnäs: Vi vistas i den underbara miljön på Labbnäs
semesterhem på Kimitoön
6 – 10.6. Ledare är Karin
Salenius och André Troberg.
Anmälningar & förfrågningar
till Karin, tfn 050 380 0867.
Familjer  
Musiklek: måndagar kl. 10
samt fredagar kl. 9.30 och
10.30 på Högbergsgatan.
Servering. Fredag 25.3 deltar
musiklekgrupperna i nalle-

gudstjänsten kl 10 i Johanneskyrkan. Tisdagar kl 14 i
Bokvillan.
Babyrytmik: måndagar kl.
11 på Högbergsgatan. Servering.
Familjecafé: torsdagar kl.
10-11.30 i S:t Jacobs kyrkas
utrymmen. Servering, fri
samvaro och lek.   
Anmälningar till musiklek
och babyrytmik riktas till
helena.hollmerus@evl.fi.
Nallegudstjänst: fredag 25.3
kl 10 i Johanneskyrkan.

Musik  

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
Evensong: onsdag 23.3 kl
18. En kvällsgudstjänst enligt
anglikansk tradition med
Mariatema. Chorus Sanctae
Ceciliae medverkar.

Ungdomar och unga
vuxna
Spelkväll: tisdag 22.3 kl. 18
i Hörnan. Kom med och ha
en trevlig kväll med samvaro
och sällskapsspel!  
Kaffe på Hanken: 29.3 kl.
11-13 är diakonin på plats på
Hanken tillsammans med
studentprästen och bjuder
på kaffe med tilltugg.
Kaffe på Arcada: 31.3 kl.1113 är diakonin på plats på
Arcada tillsammans med
studentprästen och bjuder
på kaffe med tilltugg.
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Högbergsg. 12, Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg.

JOHANNES Sommarläger

Dagsläger för barn

Johannes församling ordnar dagsläger för barn i lågstadieåldern, tre veckor i juni (6-23.6.2021). Lägren ordnas
under vardagar kl. 9-16.30 i Hörnan på Högbergsgatan 10
och vid S:t Jacobs kyrka på Drumsö, Kvarnbergsbrinken
1. Anmäl ditt barn senast den 3.4. För mer info och anmälning, besök Johannes församlings hemsida.

10 (gatuplan), Folkhälsan och
Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6,
Bokvillan, Tavastv. 125, S:t Jacobs
kyrka, Kvarnbergsbr. 1. Drumsö:
Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänster

Varmt välkommen på gudstjänst! Det är möjligt att
samlas på plats igen.
Högmässa i Munksnäs
kyrka: Söndagar kl. 10.
Söndagsskola för barnen!
Gudstjänsten sänds på Petrus Facebook fram till påsk.
Ingen mässa 27.3
Högmässa i Åggelby gamla
kyrka: Söndagar kl. 12. Ingen
mässa 27.3
Puls-gudstjänst: Söndagar
kl. 15.30 i Petruskyrkan. En
gudstjänst i nyare stil för alla
åldrar. Barnkyrka och CoolKids i samband med gudstjänsten. Ingen Puls 27.3
Missa inte! Kyrkhelgens
avslutande gudstjänst: 27.3
kl. 15.30 i Petruskyrkan.
Välkommen på Kyrkhelgens
avslutande gudstjänst. Pekka Reinikainen, Daniel Björk,
Mathias Sandell, Fiona Chow
m.fl. Kyrkkaffe efteråt.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för
aktuell info!
Barnens söndag: Barnkyrka
och CoolKids ordnas varje
söndag kl. 15.30 i samband
med Puls-gudstjänsten.
Välkommen med och ha
roligt tillsammans med lek,
bibelberättelser och pysslande! Kl. 10 söndagsskola i
Munksnäs i samband med
gudstjänst.
Musiklek: Välkommen med
på musiklek speciellt för dig
med barn 0-5år! Tisdagar kl.
10 i Malms kyrka och torsdagar i Hagasalen. Kontakta
Anne Koivula (@evl.fi) för
mer info.
Kyrkhelg för barn: I samband med kyrkhelgen ordnas eget program för barn
lördag 26.3 kl. 13-15 och kl.
15.45-17 i Petruskyrkan. Mer
info. Martin Sandberg m.fl.
martin.sandberg@slef.fi

Bön och andakt

Du kan alltid skicka in dina
böneämnen: till pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus
församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Förbön och tack: Ti 22.3
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PETRUS Kyrkhelg

Kyrkhelg Syd
Längtar du efter nytt liv?
Kyrkhelg Syd-konferensen ordnas i Petruskyrkan 25-27.3 under temat
Skriften öppnar sig.
Skriften är levande och
där finns bekräftelse,
upprättelse, tillrättavisning, helande – där finns
liv, det liv Gud har kallat
oss till. Bl.a. kvällsmöten
25.3 och 26.3 kl. 19. Mer info på www.kyrkhelg.fi
kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs
kyrka. Ulf Emeleus, Ronny
Thylin. Barnpassning ordnas.
Förbönstelefonen öppen
må kl. 14.30-16.30, ons kl.
18-20, 09-23407171. Du kan
även sända böneämnen
per e-post eller post till
kontaktuppgifterna ovan.
Välkommen både på plats
eller digitalt via Petrus Facebook, www.facebook.com/
petrusforsamling. 30 personer är välkomna på plats. Vi
uppmuntrar till användning
av munskydd och god handhygien.
Förbönsskola: Hur ber man
för andra? Som kristna är
vi alla kallade att finnas till
för varandra och alla kan be
för någon. Kom med och lär
dig mer om förbön på tre
söndagar kl. 13.30-15 i Petruskyrkan, 13.3, 20.3, 3.4.

Gemenskap

Dagscafé: 29.3 kl. 13.
Välkommen med på en
eftermiddag med kaffe,
gemenskap och missionslotteri. Ta gärna med små
vinster! Dagscafé är speciellt för dig som är dagledig.
Varannan tisdag kl. 13. Vi
ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer info av
diakonissan Bodil Sandell,
tel. 09 2340 7227 / 050
3803 925
Missa inte! Petra-frukost:
2.4 kl. 10 i Petruskyrkan.
Bli inspirerad och njut av
morgonen! Petra är en skön
förmiddag för kvinnor i
alla åldrar. Kom med och
dela livserfarenheter och
-berättelser över en god
frukost. Varje gång finns en
inbjuden talare med som
delar sina tankar. Välkommen!

Kurser och
evenemang
Kyrkhelg Syd: Kyrkhelg Syd
konferensen ordnas 2527.3.2022 i Petruskyrkan
under temat Skriften öppnar
sig. Det finns så mycket att
upptäcka i Skriften och stor
välsignelse väntar den som
tar sig tid att stanna upp inför det som står skrivet. Om
man funnit en vattenkälla
med friskt och gott vatten så
går man inte bara förbi den.
Man dricker ur den, en gång,
två gånger, tre gånger…Där
finns bekräftelse, där finns
upprättelse, där finns tillrättavisning, där finns helande
– där finns liv, det liv Gud
har kallat oss till. Välkommen med! Mer info på www.
kyrkhelg.fi
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12,
Malms kyrka, Kommunalv. 1,
Munkshöjdens kyrka, Raumov.
3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6,
Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Olaus Petri

Minervagatan 6, Helsingfors
20.3 kl 11: Efter högmässan
ger Ukraina- och Rysslands
kännaren Kerstin Kronvall
bakgrund och fakta kring
kriget mellan dessa båda
länder. Moderator Marit Ingves.
23.3 kl 18.30: Författaren
och professorn Ebba Witt
Brattström berättar om den
heliga Birgitta och hennes
uppenbarelser.
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Årets GA-insamling har fokus på unga. FOTO: GEMENSAMT ANSVAR/PRESSBILD

Bidra till ungas
morgondag
Gemensamt Ansvar-insamlingen har
inletts. Fokus är på att hjälpa barn
och unga som har det svårt till följd
av coronapandemin.
TEXT: DIAKONERNA I KORSHOLM/ULRIKA HANSSON
KORSHOLM Diakoniarbetarna i Korsholm,
Kvevlax, Replot och Solf fick frågor om
årets Gemensamt Ansvar-insamling. Sva
ren har de formulerat gemensamt.
På vilket sätt kommer allmänheten att
märka av GA-insamlingen i Korsholm?
– GA-insamlingen pågår hela året och kom
mer att uppmärksammas på olika sätt i för
samlingarna. Genom att använda de betal
ningsuppgifter som hör till din församling
(framgår i faktarutan) så stannar en del av
pengarna kvar i församlingen.
Hur kommer den andel av insamlingen som går till lokala ändamål att anKYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

»Vi kan
lita på
att hjälpen når
fram.«

vändas och hur distribueras den?
– Tjugo procent av de insamlade medlen
stannar kvar i den egna församlingen. De
kanaliseras via diakonin och i år görs detta
speciellt med barn och unga i åtanke. Ar
betslöshet är till exempel en följd av pan
demin som även drabbat unga.
Det finns så många olika insamlingar,
varför är GA viktigt?
– GA är kyrkans stora nationella insamling
för medmänniskan, men alla insamlingar är
naturligtvis viktiga. Gemensamt Ansvar-in
samlingen följs upp noggrant och regelbun
det och vi kan lita på att hjälpen når fram.
– Många har nu berörts av kriget i Ukrai
na. De krigsdrabbade kan också få hjälp via
GA-insamlingen i och med att sextio procent
av de insamlade medlen kanaliseras via Kyr
kans Utlandshjälps katastroffond för aku
ta kriser. Ett annat av kampanjens exempel
är Sydsudan där många unga tvingats av
bryta sin skolgång på grund av pandemin.
De har tvingats börja arbeta eller gifta sig i
stället för att utbilda sig, med hopp om en
bättre framtid.
Om man känner att man inte har möjlighet att bidra ekonomiskt, finns det
andra sätt att hjälpa?
– Det vi alla kan göra är att se och finnas
till för unga som finns just i vår närhet. Vi

behöver se varandra i ögonen, våga fråga
hur någon annan har det för att bryta käns
lan av ensamhet och isolering som pande
mitiden medfört.

Så här kan du bidra!
Du kan donera genom direktbetalning via
din församlings hemsida, mobilepay eller till bankkonto. OBS! Ange din egen församlings referens vid inbetalning till konto.
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Korsholms svenska församling
Referens: 305297
Mobilepay: 60133
Direktbetalning: gemensamtansvar.fi/
korsholm
Kvevlax församling
Referens: 305349
Mobilepay: 82239
Direktbetalning: gemensamtansvar.fi/
kvevlax
Replots församling
Referens: 305637
Mobilepay: 73730
Direktbetalning: gemensamtansvar.fi/replot
Solfs församling
Referens: 305695
Mobilepay: 20856
Direktbetalning: gemensamtansvar.fi/solf
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KORSHOLMS
PROSTERI
KORSHOLM

Högmässa: sö 20.3 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom
och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Under valven: sö 20.3 kl 18 i kyrkan. Korsholms
kammarorkester, dir. Susanne Westerlund med
solist: Mariam Junolainen på harpa. Servering och
gratis inträde.
Karaträff: ti 22.3 kl 13 i Smedsby fg, Gröna rummet. Kaffe och samtal under ledning av Rune
Lindblom.
Sångarglädje – Allsång för daglediga: to 24.3 kl 13
i Smedsby fg. Allsångsledare Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Gudstjänst: sö 27.3 kl 11 i kyrkan och kl 13 i
Smedsby fg. Emilia Kontunen och Susanne Westerlund.
Missionssyföreningen: samlas må 28.3 kl 13 i
Smedsby fg, rum Glöd.
Musikskolans matiné: må 28.3 kl 18 i kyrkan.
Elevframträdanden.

KORSHOLM Musik

Under valven
Vi får lyssna till musik av orkester och harpa
samt sång, ”Under valven” i Korsholms kyrka
söndagen 20.3 kl. 18.
Harpisten Mariam Junolainen spelar en konsert av Vivaldi tillsammans med Korsholms
kammarorkester, som också framför några satser ur Boccherinis Stabat Mater, tillsam-

mans med sopran Susanne Westerlund. De två
verken leds av Rainer Holmgård, som också har
komponerat ett av kvällens cellostycken, vilket
framförs av cellisten Jyrki Paalanen.
Varmt välkomna till en familjär konsert där
du även ges tillfälle att över en kopp kaffe ställa frågor och diskutera konserten tillsammans
med musikerna.

KVEVLAX

Information om mammalådorna med Terese Hoxell från Hoppets stjärna: tor 17.3 kl. 18.30 i Kuni
bönehus.
Bön och nattvard: fre 18.3 och fre 25.3 kl. 8.45 i
kyrkan.
Bön och lovsång: lör 19.3 kl. 18 i kyrkan. Vesterlund, Andrén. Möjlighet till förbön. Förbönsämnen
kan sändas till församlingspastor Ruth Vesterlund
(ruth.vesterlund@evl.fi el. 044 546 2311).
Gudstjänst: sö 20.3 kl. 10. Vesterlund, Andrén.
Bön för bygden: mån 21.3 kl. 19 i Krubban och mån
28.3 kl. 19 i Missionskyrkan.
Mathjälpen: tis 22.3 och tis 29.3 kl. 10. Kontakta
Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn
044 0462312
Karakaffe: tor 17.3 och 31.3 kl. 9.15 i drängstugan.
Högmässa: sön 27.3 kl. 10. Musikmässa ”Kärlekens lov”. Anders Kronlund, kyrkokören, Andrén,
Kass. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Bibel- och bönegrupp: tis 29.3 kl. 19 i Krubban.
Församlingskretsens årsmöte: tor 31.3 kl. 18 på
pastorskansliet.

Korsholms kammarorkester övar.
Missionskommittén: ordnar söndagen 3.4 missionslunch i församlingshemmet från kl. 11.
Portioner kan även beställas för att avhämtas.
Beställ gärna i så fall på förhand av Eva (sms 0408259335).

REPLOT

Kvällsmässa: Björkö sö 20.3 kl. 18. Berg, Vidjeskog.
Mathörna: Björkögården on 23.3 kl. 13. Anm senast 31.3 till Barbro Lähdesmäki tel. 044 3520 011.
Kvällsmässa: Replot sö 27.3 kl. 18. Berg, Vidjeskog.
Kansliöppet: mars ti o to kl. 14-16.

SOLF

Kvinnofrukost: lö 19.3 kl 9 i församlingshemmet.
”Litterär frukost med smak av historia”, gäst Mikaela Nykvist. Anmälan till joanna.holm@evl.fi el-

ler tel 050-541 4740. Priset för frukosten är 8 euro
(endast kontantbetalning).
Gudstjänst: sö 20.3 kl 10 med Patrica Strömbäck
och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 21.3. Samling kl 9 vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff: ti 22.3 kl 9.30 i församlingshemmet.
Pensionärsträff: on 23.3 kl 13 i församlingshemmet. Inbjuden gäst är Mary Andrén-Pada.
Koral-kören övar: on 23.3 kl 18.30 i församlingshemmet. Körledare Patrik Vidjeskog. Nya och
gamla sångare varmt välkomna med!
Bön- och lovsångskväll: lö 26.3 kl 18 i kyrkan.
Ruth Vesterlund och Patrik Vidjeskog. Lämna gärna förbönsämnen i lådan vid ingången, eller skicka
in på förhand till ruth.vesterlund@evl.fi!

REPLOT Gemenskap

SOLF Eftertanke

Välkommen till
mathörnan!

Bön och lovsång

Kaj Kanto är dagens gäst vid
mathörnan i Björkögården onsdagen 23 mars kl. 13. Anmäl dig
till Barbro Lähdesmäki tel. 044
3520 011 senast måndagen den
21 mars om du vill komma med
och dela gemenskapen kring
mat och program!
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Nu om någonsin behöver vi alla ta
oss tid för att samlas för en stund
av stilla bön och lovsång!
Välkommen till Solf kyrka lördagen 26.3 kl. 18 för att be tillsammans med Ruth Vesterlund.
Patrik Vidjeskog står för musiken.
Man får gärna på förhand lämna in förbönsämnen, antingen via
e-post till ruth.vesterlund@evl.fi,
tel.: 044-5462311 eller i den låda
som finns vid ingången till kyrkan.
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Högmässa: sö 27.3 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Motion för mission: må 28.3. Samling kl 9
vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff: ti 29.3 kl 9.30 i församlingshemmet.
Önskepsalmafton: lö 2.4 kl 18 i kyrkan. Till
förmån för Gemensamt Ansvar. Kvevlax
kyrkokör, dir. Rodney Andrén medverkar. Efter konserten serveras kakbuffé i
församlingshemmet! Sänd in dina psalm
önskemål senast må 28.3 till kantor Patrik Vidjeskog: tel 044-344 0120 el. patrik.
vidjeskog@evl.fi

BERGÖ

Fr 18.3 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 20.3 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell. Möjlighet till kyrktaxi, ring Linda för
att boka.
Må 21.3 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Ti 22.3 kl. 13: Syföreningen, i församlingshemmet.
On 23.3 kl. 18: Kyrkokören, i församlingshemmet.
Sö 27.3 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 28.3 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Ti 29.3 kl. 13: Syföreningen, i församlingshemmet.
On 30.3 kl. 15: Junior, i församlingshemmet.
On 30.3 kl. 16: Minior, i församlingshemmet.

MALAX

Sö 20.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Predikant Heikki Hurtig. Tornberg, Lax.
Sö 20.3 kl. 12: Finsk högmässa i kyrkan.
Predikant Markku Joensuu. Tornberg, Lax.
On 23.3 kl. 13: Tro i vardagen i KH.
To 24.3 kl. 13: Syföreningarnas gemensamma genrep i kyrkan. Inga vanliga symöten hålls 22.3 och 24.3.
Sö 27.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med

KVEVLAX Bön och lovsång

En stilla stund
Lördag 19.3 kl. 18 ordnas bön- och lovsångskväll i Kvevlax kyrka. Det är en möjlighet att stilla sig för en stund för att
sjunga och be, och det finns möjlighet att
själv få förbön. Vi ber speciellt för Ukraina. Förbönsämnen kan sändas till församlingspastor Ruth Vesterlund (ruth.
vesterlund@evl.fi el. 044 546 2311).

syföreningarnas 120-årsjubileum. Norrback, Lax. Efteråt servering, program och
musik med inbjudna gäster i KH. Speciellt
varmt inbjudna är tidigare symötesdeltagare. Vi får bl.a. höra vad som är aktuellt
från missionsfältet i Afrika.
Må 28.3 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Ti 29.3: Diskussionsgruppen Amici i KH. Vi
diskuterar nytt och gammalt inom filosofi, psykologi, teologi, litteratur.

KOLU M N E N

PETALAX

To 17.3 kl. 19: Allsångskväll i Petalax kyrka
till förmån för Gemensamt Ansvar. Med
Bergö, Petalax och Malax kyrkokörer
samt solo- och kvartettsång av Frank
Isaksson, Kaisa Nyroos, Peter Brunell och
Katri Lax. De insamlade medlen används
för att hjälpa unga som har det svårt,
både i Finland och i världens fattigaste
länder.
Sö 20.3 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Må 21.3 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 23.3 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 27.3 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Må 28.3 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 30.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.

RUTH VESTERLUND

Gryningsljus
DET HETER i en psalm ”sorgen och glädjen de vandra
tillsammans, medgång och motgång här ständigt följs
åt”. Och det är väl lite så vi känner just nu. Vi känner
glädje över att coronan nu har lättat så mycket att vi nu
äntligen får samlas. Aldrig tidigare har vi väl varit så gla
da att få komma samman till kyrkan som nu. Vi behöver
mer än någonsin få känna gemenskapen med varandra
efter en så lång avskildhet.
Men i dessa tider så känner vi också en enorm sorg
över att Ryssland har invaderat Ukraina och startat krig.
Det känns så ofattbart, allt har gått så fort och det är så
svårt att förstå allt det hemska som nu pågår där. Aldrig
hade vi kunnat ana att vi nu skulle uppleva krig i Euro
pa, och dessutom har vi också tanken: bara inte kriget
också kommer till vårt land. Vi kan inte ens tänka tan
ken, det är så grymt.

»Han säger att vi ska lossa
orättfärdiga bojor.«
BARN, MAMMOR och gamla människor flyr för sina
liv. De har inte mat, vatten, el och värme, allt är slut. De
behöver få möta människor som välkomnar dem och
som är villiga att ge dem allt det som de behöver. De be
höver få känna att de är trygga, att vi bryr oss om dem.
UNDER FASTETIDEN kan vi fasta på många olika sätt.
I Bibeln står det om fasta i Jesajas bok 58. Det berättas
om hurdan fasta Gud vill att vi ska ha. Han säger att vi
ska lossa orättfärdiga bojor, slita sönder okets rep, be
fria de som är förtryckta, att vi ska krossa alla ok. Och så
ska vi dela vårt bröd med den som är hungrig, ge hemlö
sa stackare husrum, och om vi ser människor som är ut
an kläder så ska vi ge dem kläder.
Då vi gör det så säger Herren att gryningsljuset ska
bryta fram för oss, och om vi har sår, ska de genast lä
kas. Och då vi ber våra böner så kommer Herren att sva
ra. Låt oss hålla fasta på ett sådant sätt att våra böner blir
hörda i höjden.

Ruth Vesterlund är tf församlingspastor i Kvevlax
och Replot.
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KORSHOLM
Kärlekens lov
behövs i oroliga
tider
Anders Kronlund har komponerat orgelsonaten Kärlekens lov. Fröet till den
såddes av privata orsaker. Nu uppförs
sonaten i mässan i Kvevlax.
TEXT: ULRIKA HANSSON
KVEVLAX – Fröet till den här orgelsonaten
såddes för cirka tio år sedan till min sons
vigsel. Den spelades också på min dotters
vigsel, säger Anders Kronlund som är
pensionerad präst och kantor.
Det var under coronatiden som sonaten
utvecklades, från att ha varit några minuter
lång till att bli sjutton minuter i omfattning.
– Det var en lämplig sysselsättning för
mig under coronatiden. Jag har varit tvung
en att vara extra försiktig eftersom jag har
en autoimmun sjukdom, säger Kronlund.
Han har gått mellan pianot och skriv
bordet när han komponerat.
– När jag håller på med något surrar mu
siken i huvudet dygnet runt. Nattetid kom
mer jag ofta på någon idé, då ligger jag i
sängen och funderar.
Komponerandet är också en process
känslomässigt.
– När jag jobbade med det här drabbades
jag av lite extra känslosamhet. Jag tänkte
mycket på min mor, som har varit avliden
i många år. Hennes styrka var tro, hopp
och kärlek. Det här blev ett sätt att hedra
henne och hennes livsverk.
Huvudtemat i sonaten är kärleken, och
sidoteman av hopp och tro kommer in med
jämna mellanrum.
– Sonaten passar i alla sammanhang. Det
lämpar sig alltid med kärlekens lov, inte
minst i dessa oroliga tider.
Han beskriver sonaten som en blandning
av lugnare och mer majestätiska partier.
– Kärlekens ansikte kan också vara väl
digt varierat på ett positivt sätt, säger Kron
lund.

Kyrkomusikens söndag
Orgelsonaten kommer att vara en del av
högmässan i Kvevlax kyrka på Marie be
bådelse den 27 mars.
– Marie bebådelsedag är av hävd kyrko
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Rodney Andrén
och Anders
Kronlund
delar musikintresset. FOTO:
PIA-LENA FORSMAN

»Jag
tänkte
mycket
på min
mor.«

musikens dag. Kollekten den dagen går till
Finlands Svenska Kyrkosångsförbund, sä
ger Rodney Andrén som är kantor i Kvev
lax församling.
Rodney Andrén och Anders Kronlund
har känt varandra länge.
– Anders var min musiklärare i Evang
eliska folkhögskolan i Österbotten. Vi de
lar musikintresset och har också sjungit i
samma kör.
Kyrkokören medverkar också under
mässan, så det blir mycket musik, kon
staterar Andrén.
– Anders har själv placerat in sonatens
delar i mässordningen. Det är intressant
att man skriver för orgel i dag, och det är
sällan vi har ett helt verk som går genom
hela mässan, säger Andrén.
Man kommer att jobba med gudstjäns
terna i Kvevlax på olika sätt under våren.
– Vi har frågat gudstjänstdeltagare och

förtroendevalda vad de vill ha mer av, och
där framkom att det behövs mer förbere
delse och delaktighet från lekmän. Det är
inget nytt, men vi behöver bli påminda om
det. Den här mässan är ett led i det.
Efter mässan blir det kyrkkaffe i kyrkan.
– Då finns också Anders på plats om man
vill ställa frågor och samtala.

Kärlekens lov
Orgelsonaten Kärlekens lov framförs som
en del av högmässan 27.3 kl. 10 i Kvevlax
kyrka, Fredrik Kass är liturg och predikant.
Sonaten har tidigare framförts i Trefaldighetskyrkan i Vasa samt i Vörå och Närpes.
Anders Kronlund har också komponerat
musik för soloinstrument och piano.
Han är präst och kantor och jobbade 24 år
i Närpes, de sista tio åren som kyrkoherde.
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PÅ GÅNG
LOKALT

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Sandberg,
johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

I sitt jobb som
vd på Wikro
Systems jobbar
Tommy Krokvik
med hydraulik,
pneumatik och
transmission.

Två kyrkliga val kan
blir aktuella i år

Om det vill sig blir det två kyrkliga val i Nykarleby i år, kyrkoherdeval och församlingsval.
Tommy Krokvik ser en utmaning i att hålla medlemmarnas intresse uppe för båda valen.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY – I och med att det kom
mer ett kyrkoherdeval är vi lite räd
da för att folk inte ska komma och
rösta på nytt i församlingsvalet. Vi
har diskuterat det här men jag vet
inte om vi har några goda idéer för
att hålla intresset uppe, säger Tommy Krokvik, ordförande för kyr
kofullmäktige.
En möjlighet är att slå ihop valen.
– Vi har diskuterat att vänta med
valet av kyrkoherde så att det kun
de ordnas i samband med försam
lingsvalet i höst. Vi har ju ett fung
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

erande system med en tf kyrkoher
de. Men väntan blir för lång.
Klart är i alla fall att fullmäkti
ge vill att Nykarlebyborna ska få
välja sin nya kyrkoherde. Det gick
också domkapitlet in för när tjäns
ten lediganslogs att sökas senast
den 4 april .
När det gäller församlingsvalet i
november ser Krokvik också en ut
maning i att undvika sämjoval. För
fyra år sedan inlämnades bara en
kandidatlista. De som var uppställ
da på listan valdes utan att försam

lingsmedlemmarna fick säga sitt.
– Vi måste sätta igång och enga
gera oss inför församlingsvalet fö
re sommaren.
Krokvik tänker sig att de olika
listorna kan ha en regional fördel
ning. Han uppmanar dem som är
intresserade att ställa upp i valet
att i det här skedet ta kontakt med
någon av prästerna.
Tommy Krokvik har nu sin för
sta fyraårsperiod som ordförande
för kyrkofullmäktige. Han har fem
ton års erfarenhet av att arbetet i
kyrkofullmäktige, -rådet och eko
nomisektionen. Han sitter också
med i renoveringskommittén för
Sankta Birgitta kyrka.
– Som det ser ut nu kommer re
noveringen igång i maj 2022 och
ska vara klar våren 2023.
Tommy Krokvik har varit för
samlingsaktiv sedan ungdomen.
– Jag växte upp i Jakobstadoch del

»Alla åldersgrupper är viktiga.«

tog i den gemensamma ungdomsverksamheten mellan församling
arna.
Han flyttade till Nykarleby för
trettio år sedan när han gifte sig.
Till familjen hör idag frun, tre vux
na barn och ett barnbarn. Till var
dags är han vd för familjeföretaget
Wikro Systems i Jakobstad.
– I mitt uppdrag i församlingen
har jag stor nytta av min erfarenhet
som vd vad gäller ekonomi och per
sonaladministration. Men jag har
också glädje av mitt församlings
engagemang i mitt arbete som vd.
I församlingen gäller det också
att kunna prioritera verksamheten
då resurserna krymper medan kost
naderna inte gör det.
– Jag anser att alla åldersgrupper
är viktiga, det beror helt på vilket
sked av livet man är.
Det gäller också att kunna ta vara
på nya verksamhetsformer.
– När Missionsstugan såldes och
loppiset flyttade befarade man att
intresset skulle avta. Men det gick
tvärtom. Sådant ska man ta vara på.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 18.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 20.3 kl. 10.30: Söndagsskolans dag vid Pörkenäs lägergård, Krokfors, Haglund-Wikström.
SÖ 20.3 kl. 12.00: Högmässa med enskild konfirmation i Jakobstads kyrka, Helena Smeds, Turpeinen, Wester. Cecilia Åminnes gudstjänstgrupp.
Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk
finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 20.3 kl. 15.00: Återinvigning av Skutnäs bönehus efter renoveringen, Krokfors, Adorate, Cantate, Gloria, Wester.
TI 22.3 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 22.3 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet,
Wester.
TO 24.3 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Konttila.
FR 25.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 26.3 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret. Firande av påskmåltid, Björk. Anmälan senast 20.3
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 27.3 kl. 10.30: Familjeskoj i Församlingscentret,
Haglund-Wikström, Mård. För maten anmälan
senast 22.3 till tfn 040-3100418 eller bernice.haglund-wikstrom@evl.fi
SÖ 27.3 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads kyrka,
Björk, Edman, Borgmästars, Cantate. Maria Salos
gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 28.3 kl. 13.30: Syföreningen för Mariahemmet
i Församlingscentret. Musiken förenar, Borgmästars, Sandström.
TI 29.3 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 29.3 kl. 12.00: Taizéandakt i Johanneskapellet,
Borgmästars.
TO 31.3 kl. 12.00: Lunchmusik i Jakobstads kyrka,
Borgmästars.

KRONOBY

Kronoby
Sö 20.3 kl 10.00 Mässa: Kronoby kyrka, Saitajoki,
Klingenberg, Kronoby kyrkokör.
Lö 26.3 kl 18.00 K-möte: Kronoby fh
Sö 27.3 kl 10.00 Gudstjänst: Kronoby kyrka, C.
Salo-Back, Kavilo, Klingenberg, Marthornas kyrksöndag

LARSMO Kallad till frihet

Välkommen på kvinnocafé
Onsdag 30.3 kl. 18.30
ordnar vi kvinnocafé i
församlingshemmet.
Erica Nygård, engagerad i själavårdsarbete, medverkar kring
temat ”Kallad till frihet”. Vi inleder med
servering och under
kvällen sjunger vi och
ber tillsammans. Alla kvinnor är varmt
välkomna med i gemenskapen!
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JAKOBSTAD Dagklubb

Dags anmäla barnen
till dagklubben

Nu är det tid att anmäla barn till dagklubben i
Jakobstads svenska församling för verksamhetsåret 2022-2023
Vestanlidgården, Bojvägen 14. För fyra-femåringar, måndagar, onsdagar och fredagar, fyra timmar per gång.
Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2. För fyra-femåringar. Måndagar, onsdagar och fredagar fyra timmar per gång.
Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2. För
treåringar, tisdagar och torsdagar, fyra timmar per gång.
Anmälningar via www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. Anmälningstid 10.3-10.4 2022.
Terjärv
Sö 20.3 kl 13.00 Gudstjänst: Terjärv fh, Store,
Smedjebacka.
Fr 25.3-lö 26.3 Vårvinterdagar kring Ordet:
Kortjärvi bönehus
Sö 27.3 kl 10.00 Mässa: Terjärv kyrka, Komulainen, Lönnquist.
Nedervetil
Sö 20.3 kl 10.00 Mässa: (strömmas) i Nedervetil
fh, Store, Smedjebacka.
Sö 27.3 kl 10.00 Gudstjänst: Nedervetil fh. B.
Sandell, Smedjebacka, Kungens ungar, Nedervetil
damkör. Kyrklunch och kaffe. Ingår i K-mötesserien, se Kronoby.
se närmare www.kronobyforsamling.fi

LARSMO

Sö 20.3 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman. SSö
20.3 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman. Strömmas
via YouTube kanalen Larsmo församling live.
To 24.3 kl. 19 Karasamling: i församlingshemmet.
Sö 27.3 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, Forsman.
Strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling
live.
kl. 18 Finsk mässa: Sjöblom, Forsman.
On 30.3 kl. 18.30 Kvinnocafé: i församlingshemmet, Erica Nygård medverkar kring temat ”Kallad
till frihet”.
To 31.3 kl. 11-13 Sopplunch: i församlingshemmet.
Servering på plats, även möjlighet till take-away.

Dagklubbsstart vecka 36.
Närmare information ger familjearbetsledare
Bernice Haglund-Wikström tfn 040-3100418 eller bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

NYKARLEBY

Gudstjänster
Sö 20.3 kl 10 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Edman, L-J Sandvik, Ringwall
- kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Edman,
Ringwall
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh, Östman,
Ringwall, kyrkkaffe
Sö 27.3 kl 10 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Smeds,
Lönnqvist, Kent Lundqvist
- kl 10 Högmässa: S:ta Birgitta, Lars-Johan Sandvik, Tor-Erik Store, sångprogram fr KREDU.
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Östman,
Lönnqvist, Kent Lundqvist, kyrkkaffe.
Musik
Lö 26.3 kl 18 Välgörenhetskonsert: S:ta Birgitta
kyrka, körer o orkestrar fr Nkbynejdens Sång- o
Musikförbund, fritt inträde, kollekt t offren f kriget
i Ukraina, andakt Smeds.
Grupper och samlingar
Fr 18.3 kl 13 Församlingsfaddrarna: Nkby fh
Må 21.3 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh, Ann-Sofi
Bäck
On 23.3 kl 17.30 C.S. Lewis-träff: ”Häxan o lejonet”, Nkby fh, Östman.
- kl 19 Missionscafé: Pensala bönehus, Jan-Erik
Sandström
Sö 27.3 kl 18 Ekumenisk Bibeltimme: Hirvlax baptistkyrka

PEDERSÖRE Gemenskap

Familjecafé i Purmo kyrkhem
Välkomna till en kväll full av gemenskap och medryckande sång av glada barn lördagen 26.3 kl. 18. Det blir en
resa genom Bibeln där vi får lära känna några olika bibliska personer. Boris Salo är berättare och barnkörerna
från Esse och Purmo sjunger under ledning av Mikaela Malmsten-Ahlsved. Kvällen avslutas med servering av
smått och gott. Kollekt tas upp till förmån för Ukraina,
ingen serveringsavgift.

Dags anmäla till dagklubben
Anmälningarna för hösten 2022 tas emot via
www.pedersoreforsamling.fi under tiden 13.3–10.4.
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Må 28.3 kl 18 Kenyamissionen: Nkby fh,
Asta o Göran Stenlund
To 31.3 kl 13 Samtalsgrupp: f män, Nkby fh
- kl 13.30 Socklot missionskrets: Socklot
bönehus, Maria Östman-Södergård
Alla samlingar kan återupptas under iakttagande av säkerhetsföreskrifterna: Vi
uppdaterar annonseringen kontinuerligt.
Följ med på församlingens webbplats och
FB-sidan! www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Anmälan till höstens dagklubbar: 13.3 –
10.4 på www.pedersoreforsamling.fi
Fre 18.3 kl. 18 Bön för Ukraina och
världsläget: Pedersöre kyrka. Salo
- kl. 18.30 Lovsångskväll: Purmo kyrka,
lovsångsgruppen Hoppet.
Lö 19.3 kl. 19 Sammankomst: Lepplax
bykyrka
- kl. 19 Musikcafé: Bennäs kyrkhem.
Emilia Lövsund
Sö 20.3 kl. 10 Högmässa: Pedersöre
kyrka. Portin, Pandey. Välkommen med,
även strömning via youtube
- kl. 13 Gudstjänst: Åvist bykyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved, musikgrupp Åvist
Sångfåglar
- kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 15 Barnkör: Purmo kyrkhem
- kl. 18 Kvällsgudstjänst: Esse kyrka.
Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved, Pedersöre församlings manskör, dir. Hans
Häggblom
Må 21.3 kl. 13 Symöte: Forsby bykyrka.
Kung
Ti 22.3 kl. 9.30 Karakaffe: Bennäs kyrkhem. Varje vecka
- kl. 18 Bibel och bön: Bennäs kyrkhem.
Varje vecka
To 24.3 kl. 14 Tillsammans kring bordet:
Purmo kyrkhem. Kaffe & dopp 2.50€.
Program, andakt. Kung
- kl 18.30 Bibelsits: Ytteresse bönehus.
Jämna veckor
- kl. 19 Bibel och bön: Forsby bykyrka.
Jämna veckor
- kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem. Varje vecka
Fre 25.3 kl. 18 Bön för Ukraina och
världsläget: Pedersöre kyrka. Salo
- kl. 19.30 Möte: Åvist bykyrka. Jan-Erik
Sandström, sång Eivor och Nisse Johansson

Lö 26.3 kl. 18 Familjecafé: Purmo kyrkhem. Esse och Purmo barnkörer, Salo,
Malmsten-Ahlsved. Servering och gemenskap
- kl. 18 Lovsångskväll ’Varför lovsång?’:
Esse Achreniussalen. Undervisning, diskussion, lovsång. Anmäl via www.slef.fi
senast 20.3
- kl. 19 Helgsammankomst: Punsar bönehus
Sö 27.3 kl. 10 Gudstjänst: Purmo kyrka.
Salo, Ellfolk-Lasén. Välkommen med,
även strömning via youtube
- kl. 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka. Tomas Klemets, Pandey
- kl. 13 Högmässa: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved, Qunoskören, dir Mikael Björklund
- kl. 14 och 19 Sammankomst: Punsar
bönehus
- kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18 Musikandakt ”Marias lovsång”:
Pedersöre kyrka. Kyrkokören, St Olofs
kören, Ellfolk-Lasén, Pandey, Anderssén-Löf.
Må 28.3 kl. 13 Symöte: Kållby bönehus.
Emet
- kl. 13.30 Sundby-Karby symöte: Sundby byahem
Ti 29.3 kl. 9.30 Karakaffe: Bennäs kyrkhem
- kl. 13.30 Symöte: Åvist bykyrka
- kl. 18 Bibel och bön: Bennäs kyrkhem
To 31.3 kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem
- kl. 14 Sångstund: Essehemmet. Eklund

NYKARLEBY Litteratur

Litteraturkvällar
kring C.S. Lewis
Under våren hålls i Nykarleby församlingshem några samlingar kring en av
1900-talets mest lästa och inflytelserika kristna författare, Clive Staple
Lewis. Den senaste biografiska filmen om hans liv, The Most Reluctant
Convert (Den mest motvillige konvertiten, 2021) beskriver hans omvändelse från
ateism till gudstro och kristendomen. Onsdagen 23.3 kl. 17.30 samtalar vi över en
kopp engelskt té om klassikern Häxan och Lejonet i bokserien om landet Narnia.
Samlingen passar för alla åldrar. Välkommen med!
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KOLU M N E N

ANNE HOLM-HAAVISTO

Vems är rädslan?
JAG UPPLEVER mig inte generellt som en rädd männ
iska, men förra veckan var jag med om en situation där
jag drabbades av en stark, irrationell rädsla. Det berörde
inget allvarligt, men min reaktion blev oväntat stark och
jag ville bara fly bort från det som jag förväntades utföra.
Jag påmindes om gamla sår och begränsningar och nud
dade vid något som legat dolt – min rädsla.
Att vara rädd är inte en speciellt attraktiv egenskap i
vårt samhälle. Rädsla ses oftast som svaghet och som nå
got som bör bekämpas. Rädsla kan begränsa, hindra och
paralysera, men även fungera som en skyddsmekanism
mot faror och hot. Rädslor hör till det mänskliga livet och
förmodligen känner vi alla någon form av rädsla ibland.
Vi har i två års tid kämpat med en pandemi som ska
pat stor rädsla hos många människor. Vi har även nyli
gen fått skrämmande rapporter att det brutit ut krig i
Ukraina. Det är allvarliga händelser som skakar om oss
och sätter radarn på vår egen litenhet och maktlöshet.
Det är skrämmande att inse hur begränsad vår förmå
ga till kontroll är.

»Mod är inte motsatsen
till rädsla, utan kärlek.«
BIBELN TALAR otaliga gånger om att vi inte behöver
vara rädda eller frukta. Över 400 gånger lär dessa ord stå
skrivna i Bibeln. I Jes. 41:10 står det: ”Var inte rädd, jag är
med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka
och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”
Gud är medveten om hur oroliga och rädda vi människor
ofta är och vill därför påminna oss om att han är med oss
i allt som vi möter.
Enligt Bibeln är inte mod motsatsen till rädsla, utan
kärlek. ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkom
liga kärleken fördriver rädslan.” (1 Joh. 4:18) Klamrar jag
mig fast vid min rädsla eller vågar jag överlämna den och
mig själv till Honom som är den fullkomliga kärleken?
Till Honom som övervunnit all död, ångest och rädsla
på korset. Jesus är beredd att ta över din och min rädsla
och göra den till sin.

Anne Holm-Haavisto är diakon i Nykarleby.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

Gemenskap och
musiken är bäst
Musiken och gemenskapen är det Emma
Sjölind uppskattar mest i församlingen.
– Jag sprider gärna budskapet via
sången, säger hon.
TEXT: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Musiken var också en bidra
gande orsak till att hon blev aktiv i Nykar
leby församling efter att hon gift sig och
flyttat till Jeppo för åtta år sedan.
– Gudstjänsterna blev den första kon
takten till församlingen. Ganska snabbt
började jag i ungdomskören Trinity Choir
som David Hellman ledde. Det gav mig
mod att ta steget att göra framträdanden i
gudstjänster ensam eller tillsammans med
svärfar Mats Sjölind. Jag deltar jättegär
na i gudstjänst med musik eller som kyrk
värd, säger hon.
Hon leder barnkören Kungafrön, fast den
varit på coronapaus.
– Där uppskattar jag de goda samtalen,
skratten och glädjen kring att få sjunga till
sammans.
Nu jobbar Emma Sjölind som lärare
på skolan i Jeppo, men för tillfället är hon
mammaledig med den tredje sonen som är
nio månader gammal. De äldre barnen är
sex och fyra år.
– Här i Jeppo har jag varit med i mam
mabarngruppen i församlingshemmet och
i Febe, en lågtröskelgrupp för mammor
och kvinnor mitt i livet. Under coronaår
en har träffarna varit mer sporadiska. Det
är roligt att träffa andra som delar sam
ma tro och grundvärderingar. Man lär fort
känna varandra och vågar dela också dju
pare saker.
För fyra år sedan blev hon tillfrågad att
ställa upp i församlingsvalet. Då endast en
lista blev inlämnad blev också alla på lis
tan invalda. Sedan fick hon också plats i
kyrkorådet.
– Det har varit intressant, men alla är vi
ju nybörjare i början. Jag märkte att jag är
mer intresserad av att påverka verksam
heten än budgeten. Strukturen i försam
lingen är ny och jag har märkt att jag hell
re skulle sitta i någon av styrgrupperna och
delta i den kreativa processen. Där ligger
barnen och gudstjänstlivet mig närmast.
– Det är nog roligt att vara med i förtro
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Emma Sjölind
medverkar
gärna i gudstjänsterna
med sång
och musik.
FOTO: ELMER
SJÖLIND

»Roligast
göra
något
konkret
i församlingen.«

endeorganen, men egentligen är det roli
gast att göra något konkret i församlingen.
Att vara tillsammans med människor, tala
med dem och förmedla budskapet.
Hon efterlyser fler frivilliga för att hålla
igång verksamheten i församlingen.
– Med tanke på hur vidsträckt Nykarleby
är så kan vi inte förlita oss på att anställda
ska räcka till att leda alla grupper. Som lek
man behöver man ta ett ansvar för att hålla
igång och utveckla verksamheten. Här har
alla församlingar en utmaning.
Hon ser ett speciellt behov att nå bar
nen i högre lågstadieåldern och början av
högstadiet.
– Vi får ju ofta läsa om att barn och unga

mår sämre och har det kämpigt. Här finns
utrymme att starta nästan vad som helst.
Ta i så fall frimodigt kontakt med någon i
kyrkorådet eller i områdesgrupperna.
Också under uppväxten i Jakobstad var
hon aktiv i församlingen, bland annat som
hjälpledare på skriftskolläger.
– Jag fått en grundtro hemifrån. Jag ha
de många vänner i junior, i ungdomskören
Vocalis och på ungdomskvällarna. I gemen
skapen utvecklades också tron.
Oberoende av var hon har bott har hon
alltid känt sig välkommen i församlingen.
– Det är ett bra ställe att hitta nya vän
ner. Jag hoppas att många, ung som gam
mal, skulle hitta en grupp som man trivs i.
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”Det finns
en vilja att
hjälpa nu!”
Numera styr Ulla-Maj
Wideroos fritt över sin
kalender. Tre engagemang
vill hon behålla: församlingen, pensionärsförbundet
och kyrkomötet.
TEXT: PIAN WISTBACKA

NÄRPES – Jag är bedrövad, utbrister Ulla-Maj Wideroos om Ukrainakrisen. Jag
hade tänkt att det skulle vara så mycket
förstånd i människan år 2022 att man in
te skulle behöva uppleva det här!
I det svåra läget är det viktigt för alla
människor att känna att de gör något.
– Jag stod själv med Röda kors-bössan ut
anför vår K-butik igår. Aldrig har det kom
mit pengar så som det kom då. Det finns
en vilja att hjälpa nu!
Wideroos påpekar vikten av att använ
da sig av etablerade organisationer som vet
hur hjälpen sköts på rätt sätt. Som förtro
endevald i Närpes församling berättar hon
om hur församlingen är med och drar sitt
strå till stacken.
– De anställda gick ut och meddelade
att om man har kläder, förnödenheter el
ler hygienartiklar så får man lämna in dem
till församlingskansliet, och så förmedlar
vi dem vidare.
Ulla-Maj Wideroos har inte släppt sitt
engagemang på olika håll, trots att hon se
dan 2015 är pensionär efter tjugo år i riks
dagsborgen. I höstas stannade ändå allt
upp då hon blev hjärtopererad. Allt gick
bra till slut, trots utmaningar längs vägen.
– Jag är tacksam för vården i välfärdslan
det Finland! Den gav mig ganska många
år till, och ett bättre liv.
Sedan årsskiftet är Ulla-Maj Wideroos
ordförande för Svenska pensionärs
förbundet, som fyller 50 år i år. Under
året kommer en budkavle att gå genom
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- Nu när
pandemin
håller på
och släpper
greppet ska
vi ta tillfället
i akt att
ordna saker
och mötas,
säger
Ulla-Maj
Wideroos.
FOTO: PRIVAT

»Kyrkan
kan inte
stå stilla.«

Svenskfinland jubileet till ära.
– Våra föreningsmedlemmar kommer att
kontakta lokala politiker och tjänstemän och
berätta: ”Det här vill vi att ni ska fixa, det här
behöver äldre människor för att leva ett full
värdigt liv.” I höst kommer vi sedan att upp
vakta riksdagen med de frågor vi prioriterar.
Ett annat viktigt engagemang för Ul
la-Maj Wideroos är ”kyrkans riksdag”,
kyrkomötet, som hon blev invald i för två
år sedan.
Hur sammanfattar du arbetet i kyrkomötet hittills?
– Tungrott, långsamt – men intressant! Jag
är väldigt fascinerad av debatterna i ple
num, och också lite tagen av att man i vis
sa frågor står så långt från varandra.
Wideroos hoppas att frågan om vigsel
rätten för samkönade par skulle kunnas
föras vidare.
– Jag har en så stark övertygelse om att vi
borde åstadkomma något där. Vi har inte
råd att neka människor att komma till vår
kyrka och få välsignelse för sitt förhållande.
En stor utmaning är också frågorna kring
hur kyrkan ska vara organiserad i fram
tiden.

– Hur många församlingar ska vi ha?
Vad ska domkapitlens uppdrag vara, hur
ska pengarna fördelas? Det är ett jättejobb
som väntar, men kyrkan kan inte stå stilla.
Hinner du alls vara pensionär själv?
– Jag bestämmer mycket mer över min ka
lender nu. Det som jag har kvar är försam
lingen, kyrkomötet och Svenska pensio
närsförbundet. Det räcker!

Ulla-Maj Wideroos
Bor i Närpes.
Familj: Maken Ben, en son, barnbarn och
bonusbarnbarn.
Har arbetat bl.a. som riksdagsledamot
1995–2015 (SFP), andra finansminister
2003–07.
Uppdrag: medlem i kyrkofullmäktige och
kyrkorådet i Närpes församling, kyrkomötesombud, ordförande för Svenska pensionärsförbundet.
Tipsar om: En onsdagsmässa som kommer att ordnas i Närpes kyrka fyra onsdagar i följd kl. 18 med början i mars. ”För
dem som inte har möjlighet att komma på
söndag!”
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fr. 18.3 och 25.3 kl. 8.30-9.00: Matutdelning i
församlingshemmet.
Sö. 20.3. kl. 11: Högmässa. Heikkilä, Lolax. Predikant André Djupsjöbacka från Slef. Kyrkkaffe med
info om missionen. Söndagsskola
Sö. 20.3. kl. 14: Samling i Taklax bönehus, Heikkilä, Djupsjöbacka. Kaffeservering.
Må. 21.3 kl. 13.30: Bönesamling i församlingshemmet
Ti. 22.3 och 29.3. kl. 13–18: Baltikumvännernas
loppis och klädmottagning
Ons. 23.3 och 30.3: Rörelseglädje i församlingshemmet tillsammans med Nadja Söderholm från
Folkhälsan i Korsnäs
Ons. 23.3 kl. 13: Silvergruppen/Träff för daglediga.
Gäst: Camilla Skrifvars-Koskinen från Kyrkans
Ungdom. Silver Sisters och kantor Deseré bidrar
med sång.
To. 24.3. kl. 8.30: Morgonbön i församlingshemmet
Sö. 27.3. kl. 11: Gudstjänst, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm. Söndagsskola
Må. 28.3. kl. 12: Lunch ilag på StrandMölle. För alla
som vill luncha tillsammans (på egen bekostnad,
kontakta diakonen om ekonomin förhindrar deltagandet).
Må. 28.3. kl. 13: Träffpunkt i Taklax
Ti. 29.3. kl. 18: Kyrkans barntimme i Taklax
Utmaning: sticka stort under fastan. Vi tar gärna
emot stora stickade strumpor/sockor, storlek 40
och uppåt. Kom in med dem till kansliet eller häng
dem på diakonidörren!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Lö 19.3 kl. 18: Helgmålsbön i Krs kyrka. Bibelläsning, sång och bön.
Sö 20.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfds förs.
hem. Norrback, Martikainen.
Sö 20.3 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback,
Martikainen.
Ti 22.3 kl. 12.30: Missionsstuga i Krs förs.hem.
Samling för dig som är intresserad av missionsarbete. Inga-Len e af Hällström.
Ti 22.3 kl. 13: Kenyasyförening i kyrksalen i Lfds
förs.hem. Erica Norrback

KRISTINESTAD I kyrkan

Fredsbön och konsert
Kristinestads kyrka är öppen för stillhet på onsdagskvällar från kl. 17.00.
Bön för fred med bibelläsning på olika
språk, sång och bön börjar kl. 18. Samlingen är för såväl ortsbor som flyktingar på orten. Välkommen att be för fred
och knyta kontakter med nyanlända.
Lördag 26.3 kl. 19 blir det konsert med
Kristoffer Streng och The Church Hill Boys i
Kristinestads kyrka. Fritt inträde.
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NÄRPES Samling

Missionscafé

Lördag 26.3 kl. 16–18 blir det missionscafé i församlingshemmet. Siv och Tom Bergman berättar
om möten med invandrare på temat ”Att gå med
en bit på vägen”.
Servering, intäkterna går till missionen. Varmt
välkommen!

PETALAX Gemensamt Ansvar

Allsång för gott ändamål

Torsdag 17.3 kl. 19 ordnas en allsångskväll i Petalax
kyrka till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Bergö, Petalax och Malax kyrkokörer medverkar. Dessutom blir det solo- och kvartettsång
av Frank Isaksson, Kaisa Nyroos, Peter Brunell och
Katri Lax. Temat för årets insamling är ”Bidra till
min morgondag”. De insamlade medlen används
för att hjälpa unga som har det svårt, både i Finland
och i världens fattigaste länder. Välkomna med!

On 23.3 kl. 13: Pensionärssamling i kyrksalen i Lfds
förs.hem. Gurli och Peter Lassus, Erica Norrback.
On 23.3 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka. Bibelläsning, sång och bön. Kyrkan är öppen från kl 17.
Lö 26.3 kl. 19: Konsert med Kristoffer Streng och
The Church Hill Boys i Krs kyrka.
Sö 27.3 kl. 12: Familjegudstjänst i Krs kyrka. Norrback, Rosengård.
Sö 27.3 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka. Norrback,
Vättö, Glädjedropparna. Kyrkkaffe med avtackning
av diakonissa Siv Hellman.
Ti 29.3 kl. 14: Diakonisyföreningen i Vänstugan.
Vi träffas för att umgås och handarbeta. Vi uppbär kaffeavgift som går till ett utvalt hjälparbete.
Inga-Lene af Hällström.
Ti 29.3 kl. 19: Bibelstudier i Krs förs.hem.
Ons 30.3 kl. 18: Bön för fred i Krs kyrka. Kyrkan är
öppen från kl 17.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 19.3 kl. 9: Kvinnofrukost på Red&Green. David Strömbäck talar och sjunger. Anmälan till
ann-mari.audas-willman@evl.fi, 0408310640. Vi
börjar med hotellfrukost 10 €. Varmt välkomna!
Lö 19.3 kl. 18: Önskesångskväll i kyrkan. Laudatekören och Sam Lindén till förmån för GA
Sö 20.3 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Ann-Mari Audas-Willman, Jan-Ola Granholm
Sö 20.3 kl. 18: Missionskväll i Norrnäs bönehus.
Alf Wallin – temabilder: mission förr och nu i ord och
bild, Marcus Jakobsson pred., Kristiina Heikkilä kantor
On 23.3 kl. 18: Litteraturskafferiet på NärBok. Anders Blomberg
On 23.3 kl. 18: Onsdagsmässa med fredsbön i kyrkan. Ann-Mari Audas-Willman, Gerd

MALAX Barn

Söndagsskolstart!
Söndagsskolan i Malax församling startar på nytt efter en längre paus. Söndagsskolan hålls i
Kyrkhemmet bredvid kyrkan varje söndag kl. 10–11, för barn som
är äldre än tre år. Vi sjunger, ber,
upplever Bibelns spännande berättelser tillsammans, pysslar och
leker. Ledare är Lotta Tornberg
och Lina Viklund. Välkomna!
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Lindén-Liljehage
On 23.3 kl. 12: Pensionärssamling i församlingshemmet. Anders Blomberg
On 24.3 kl. 9: Familjecafé på Kyrkbacken.
Ida Lagerström
Fr 25.3 kl. 16: Glad ton i Arken. Gerd
Lindén-Liljehage
Lö 26.3 kl. 18: Aftonmusik i S:ta Maria med
Sam Lindén
Lö 26.3 kl. 16: Missionscafé i församlingshemmet. ”Att gå med en bit på vägen”, T
& S Bergman
Sö 27.3 kl. 18: Välgörenhetskonsert i
kyrkan. Medverkande: Glad ton och Mixtakören, andakt Ann-Mari Audas-Willman,
kantor Gerd Lindén-Liljehage. Intäkterna
går till Ukrainahjälpen. Arr. LC Närpes
Three towns och Närpes församling. Programblad 10 €
Sö 27.3 kl. 18: Samling med Cay-Håkan
Englund i Luthergården
Sö 27.3 kl. 12: Högmässa i kyrkan. Ann-Mari Audas-Willman, Gerd
Lindén-Liljehage, S:ta Maria församlingskör
Ti 29.3 kl. 13: Tiistaikerho i församlingshemmet. Birgitta Engström-Lillbäck
On 30.3 kl. 18: Onsdagsmässa med fredsbön i kyrkan. Ann-Mari Audas-Willman
On 30.3 kl. 14.45: Sång och musikstund
för daglediga i Arken
To 31.3 kl. 13: Diakonisyföreningen i församlingshemmet. Birgitta Lillbäck-Engström
Övermark
Fr 18.3 kl. 18.30: Karasamling i församlingshemmet. Anders Blomberg
Sö 20.3 kl. 18: Högmässa i kyrkan.
Ann-Mari Audas-Willman, Jan-Ola Granholm
Må 21.3 kl. 13: Träffpunkt pensionärer i församlingshemmet
Ti 22.3 kl. 9.30: Motion för mission i församlingshemmet
Ti 22.3 kl. 13: Tisdagskaffe med sång,
samvaro och andakt i församlingshemmet.
Kristiina Heikkilä och Kristina Örn
To 24.3 kl. 19: Lovsång och bön i församlingshemmet. Kristiina Heikkilä
To 24.3 kl. 18: Gung och sjung i församlingshemmet. Kristiina Heikkilä
Sö 27.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Ulf
Sundqvist, Gerd Lindén-Liljehage
Må 28.3 kl. 13: Övermarks syförening i församlingshemmet. Kristina Örn
On 30.3 kl. 13: Öppna dörrar-grupp för
närståendevårdare i församlingshemmet.
Kristina Örn
Pörtom
Fr 18.3 kl. 9.30: Motion för mission i församlingshemmet. Kristina Örn
Sö 20.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Ulf
Sundqvist, Jan-Ola Granholm
Sö 27.3 kl. 18: Gudstjänst i kyrkan. Marcus
Jakobsson, Jan-Ola Granholm
To 31.3 kl. 13: Pensionärssamling i församlingshemmet. Kristina Örn, Marcus
Jakobsson
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KORSHOLMS PROSTERI

KOLU M N E N

BERGÖ

Fr 18.3 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 20.3 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell. Möjlighet till kyrktaxi, ring Linda för
att boka.
Må 21.3 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Ti 22.3 kl. 13: Syföreningen, i församlingshemmet.
On 23.3 kl. 18: Kyrkokören, i församlingshemmet.
Sö 27.3 kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Må 28.3 kl. 10: Familjeklubben, i församlingshemmet.
Ti 29.3 kl. 13: Syföreningen, i församlingshemmet.
On 30.3 kl. 15: Junior, i församlingshemmet.
On 30.3 kl. 16: Minior, i församlingshemmet.

MALAX

Sö 20.3 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Predikant Heikki Hurtig. Tornberg, Lax.
Sö 20.3 kl. 12: Finsk högmässa i kyrkan.
Predikant Markku Joensuu. Tornberg, Lax.
On 23.3 kl. 13: Tro i vardagen i KH.
To 24.3 kl. 13: Syföreningarnas gemensamma genrep i kyrkan. Inga vanliga symöten hålls 22.3 och 24.3.
Sö 27.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, med
syföreningarnas 120-årsjubileum. Norrback, Lax. Efteråt servering, program och
musik med inbjudna gäster i KH. Speciellt
varmt inbjudna är tidigare symötesdeltagare. Vi får bl.a. höra vad som är aktuellt
från missionsfältet i Afrika.
Må 28.3 kl. 10: Karacafé i KH. Arr. Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.
Ti 29.3: Diskussionsgruppen Amici i KH. Vi
diskuterar nytt och gammalt inom filosofi,
psykologi, teologi, litteratur.

PETALAX

To 17.3 kl. 19: Allsångskväll i Petalax kyrka
till förmån för Gemensamt Ansvar. Med
Bergö, Petalax och Malax kyrkokörer samt
solo- och kvartettsång av Frank Isaksson,
Kaisa Nyroos, Peter Brunell och Katri Lax.
De insamlade medlen används för att hjälpa unga som har det svårt, både i Finland
och i världens fattigaste länder.
Sö 20.3 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell.
Må 21.3 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 23.3 kl. 18: Minior och junior i prästgården.
Sö 27.3 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.
Må 28.3 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
On 30.3 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.

ANN-MARI
AUDAS-WILLMAN

Om vi bryter
slentrianen
VÅRA ÄGODELAR bestämmer ofta över våra liv. Sa
ker som är tänkta att hjälpa oss i vardagen tar lätt över
handen och blir de som styr. ”Äger du dina saker eller
äger dina saker dig?”
Vi lever i fastetiden. En förberedelsetid för påskfiran
det. Påsken är den stora dophögtiden i den kristna kyr
kan. I samhällen där kyrkan växer, och vuxna kommer
till tro och blir döpta, är fastan ofta den tid då man för
bereder sig för dopet.
Fastan tänker vi oss ofta som en tid då vi äter mindre
eller lämnar bort vissa maträtter eller födoämnen, vi kan
ske lämnar bort socker eller kött eller alkohol. Det är ett
sätt att avstå och försaka. Det är ett sätt att ta tillbaka in
flytandet över sitt liv och att påminna en själv om var
för man gör det. Det är ingen tävling i graden av karak
tär eller uthållighet, det är en vilja att söka ett djup och
en mening som vi alltför lätt hastar förbi.

»Vi avstår för att få rum
för något bättre i stället.«
VI AVSTÅR för att få rum för något bättre i stället. Vi
byter ut slentrianen mot ett medvetet och genomtänkt
sätt att leva. Ibland har vi orsak att avstå från något som
vi vet att inte är bra för oss, kanske något som är direkt
illa eller skadligt och därför omöjliggör annat sådant
som vi skulle må bra av och ha glädje av.
Fastandet har de senaste åren igen blivit mera om
talat i vår kultur. En avstår från choklad, en annan från
kaffe. En inför en god vana, till exempel att dela med sig
av en summa pengar motsvarande det man man äter ute
för varje vecka. En gör dagligen något för någon som ab
solut inte väntar sig det av en. En inför en ritual för att
komma ihåg att tacka och be.
Bakom att avstå, förbättra eller fördjupa möter oss för
hoppningsvis en glädje över livets rikedom och mångfald.

Ann-Mari Audas-Willman är kaplan i Närpes församling.
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SYDÖSTERBOTTEN

För några veckor sedan revs församlingshemmet i Lappfjärd, och planeringen för en ny samlingslokal är i gång.
– Olika alternativ ska ses över, säger Stig Kronlöf. FOTO: PRIVAT

Många möjligheter
i Lappfjärd
Bygga nytt, hyra eller köpa? Alla alternativ ska
synas i sömmarna när ett nytt församlingshem
planeras i Lappfjärd.
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD Församlingshem
met i Lappfjärd är nu rivet. Det kom
ursprungligen till 1978 som en till
byggnad till den byggnad som är ett
tidigare kronomagasin. Den gam
la delen är fortsättningsvis i bruk
som kyrksal.
Som bäst granskas olika möjlig
heter för att hitta en ny samlings
plats för församlingsmedlemmar
na.
– Första steget var att riva den
nya delen, som var angripen av
mögel och strålsvamp, och det har
vi gjort nu, berättar Stig Kronlöf,
som är ordförande för byggnads
kommittén.
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Målet är att byggnadskommittén
under året ska hitta en lösningsmo
dell som den kan presentera för de
beslutande organen.
– Det finns olika alternativ. An
tingen att man bygger nytt i nå
gon form, att man köper något be
fintligt eller att man hyr in sig. Vi
måste också se över hur kyrksa
len används i framtiden, när oli
ka alternativ utreds. Allt är ännu

»Vi kommer att
vända på alla
stenar.«

väldigt öppet.
– Vi kommer att vända på alla
stenar.
Innan man kommit fram till ett
beslut finns det många frågor att
ta ställning till.
– Hurdana lokaler behöver vi?
För vilken verksamhet? Och vad
har vi råd med?
Den ekonomiska sidan av saken
är avgörande i en församling som
förvaltar tre kyrkor, Sideby, Lapp
fjärd och Kristinestad, samt för
samlingshem. Det är viktigt att pla
nera så att byggnaderna inte slukar
alla resurser, påpekar Stig Kronlöf.
– Det är en balansgång. Vi behö
ver också ta i beaktande att vi har
en nedåtgående trend när det gäller
antalet medlemmar i församlingen.
Den gamla delen av församlings
hemmet kommer att bevaras. Kyrk
salen kan användas, trots att heller
inte den är i bästa skick.
– Köket är lite dåligt, och det är
inte ändamålsenliga utrymmen till
alla delar.
Hur går processen vidare?
– Olika alternativ ska utredas. Det
är kanske heller inget självända

mål att man mås
te äga något, säger
Stig Kronlöf.
– Finns det samarbetspartner
som man kan hyra av, eller köpa be
gagnat, är det också en möjlighet.
Nyligen har byggnadskommit
tén till exempel bekantat sig med
sparbankslokalen, som blir ledig
i sommar.
– Det är ett alternativ som vi får
se över närmare. Motsvarar det vå
ra behov, och till vilken kostnad?
Att bygga nytt är inte heller ute
slutet.
– Vi kommer inom en snar fram
tid att åka till Nedervetil, där man
har byggt ett nytt församlingshem
i fjol, och se lite på det.
Det kommer att används som en
referens när man funderar på vad
som krävs av lokaler år 2022.
Transparens är A och O i proces
sen, påpekar Stig Kronlöf. Det är
viktigt att församlingsmedlemmar
na vet vad som är på gång och får
vara med och tycka till.
– Vi vidtar inte några åtgärder ut
an att ha informerat om det anting
en via pressen eller vid öppna in
formationsmöten.
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Det viktigaste
är att lyssna
Hon skottar snö, rensar ogräs, pryder
kyrkan – och lyssnar. Nina Nyman
älskar sitt jobb, och dessutom älskar
hon att handarbeta.
TEXT: SOFIA TORVALDS

PARGAS Det är måndag morgon och för
samlingsmästare Nina Nyman har precis
kommit till Pargas kyrka för att byta vat
ten till blommorna på altaret och byta ljus.
– Jag har jobbat här i fem år och ändå kan
jag inte låta bli att beundra kyrkan. Nog
har man en vacker arbetsplats!
Innan hon bytte yrkesbana var Nina Ny
man företagare i tjugo år.
– Jag hade aldrig trott att jag skulle ham
na här, men mer lyckat kunde det inte ha
blivit.
Hon gillar arbetets mångsidighet, men
också att hon får jobba i så fin omgivning.
– När jag står vid begravningskapellet
och tar emot begravningsgäster tänker
jag att oj vad det är vackert, oberoen
de av årstid.
Hon gillar att arbetet innebär många
människomöten. Också när hon gör
sådant som kanske känns lite ena
handa – som att skotta snö framför
pastorskansliet – brukar såväl bekan
ta som obekanta stanna och byta någ
ra ord med henne.
– Och vid livets viktiga stunder – dop,
vigsel, konfirmation och jordfästning –
får jag vara med på ett hörn. Det känns
fint att få träffa människor i olika livssi
tuationer. Det viktigaste i mitt jobb är att
lyssna, säger hon.
Som församlingsmästare är hon den för
sta som kommer till en förrättning och den
sista som går.
– Folk som kanske inte känner mig så
bra brukar säga ”dig känner jag ju, jag har
sett dig i kyrkan”.

Stickning hjälper mot allt
Nina Nymans äldsta och käraste hobby
är handarbete. Det började hon med re
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Nina Nyman
tycker att hon
har en vacker
arbetsplats.
Här under
ett exempel
på muddar,
tågsockor –
och underst
Qvidiminas
tröja. FOTON:
PRIVAT

»Jag
stickar
också i
bilen!«

dan som tioåring då hon sydde dockkläder.
– Jag kan inte ens sitta i bilen utan att
sticka! Just nu stickar jag tågsockor som
Väståbolands svenska församling ger till
barn som döps.
Hon har också gjort muffar som försam
lingen delat ut till personer med minnes
sjukdom, som tycker om att pyssla med
muffarnas knappar och trådar. Dessutom
gillar hon handarbete med historia.
– Qvidimina från byn Qvidja var känd
här i Pargas för att hon livnärde sig på hand
arbete. Min pappa minns henne från sin
barndom.
En sak Qvidimina lämnade efter sig är

Qvidiminas tröja, den så kallade Pargaströ
jan, som består av 527 dekorativa mormors
rutor. Originaltröjan finns på hembygds
museet i Pargas.
– Jag bestämde mig för att själv virka Qvi
diminas tröja, och det tog mig två månader.
Det var ett stort jobb! Den är inte riktigt i
min stil men jag har den hemma i skåpet
och skulle inte avstå från den.
Att sticka är lugnande.
– Är det något som känns tråkigt får man
tankarna på annat när man börjar på ett
nytt projekt. Jag belönar mig själv med nytt
garn och ett nytt stickprojekt!
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VÄSTÅBOLAND Våffeldag

VÄSTÅBOLAND

Våfflor på vårfrudagen

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.3 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Sara
Grönqvist, Markus Ollila.
On 23.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Sara
Grönqvist, Hanna Lehtonen.
Sö 27.3 kl. 10: Marie bebådelsedags högmässa i
Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen. Marthornas kyrksöndag. Efter högmässan
bjuds det på våfflor i församlingshemmet. Frivillig
avgift till förmån för Gemensamt Ansvar.
On 30.3 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Päivi
Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.3 kl. 17: Kvällskyrka i Nagu församlingshem,
Kjell Granström, Eeva Granström, Uma Söderlund,
Johannes Johansson.
On 23.3 kl. 18: Bibel, sång och bön i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Eeva Granström. Servering i diakonistugan.
Korpo kapellförsamling:
Sö 27.3 kl. 15: Marie bebådelsedags sånggudstjänst i Korpo kyrka, Janette Lagerroos, Mikael
Granlund. Korpo Sångkör medverkar. Efter gudstjänsten våffelkalas till förmån för Gemensamt
Ansvar i församlingshemmet.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.3 kl. 11: Högmässa i Houtskär kyrka, Janette
Lagerroos, Uma Söderlund.
Sö 27.3 kl. 11: Marie bebådelsedags högmässa
med marthorna i Houtskär kyrka, Janette Lagerroos, Uma Söderlund. Mariakören medverkar. Efterhögmässan våffelkalas i prästgården.
Iniö kapellförsamling:
Sö 20.3 kl. 13: Högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto, Robert Helin. Konfirmandernas månadsträff
efter högmässan.

ÅBO

lör 19.3:
- kl 19.30: ”Hjälp till Ukraina” stödkonsert, Domkyrkan. Biljettens pris: så mycket du kan och vill
betala. Intäkterna från konserten går oavkortat
via Kyrkans Utlandshjälp till förmån för Ukraina.
Kantorer från Åbo och S:t Karins församlingar uppträder vid konserten, temat är ”Yhdessä - Tillsammans - Together”.

Traditionen med våfflor på Marie bebådelsedag, söndagen 27.3, hedras på olika håll i Väståbolands svenska församling. Kl. 10 firas högmässa i Pargas kyrka med våfflor till förmån
för Gemensamt Ansvar i församlingshemmet. I Houtskär firas högmässa med Mariakören
kl. 11 i kyrkan med efterföljande våffelkalas i prästgården. I Korpo blir det sånggudstjänst
med Korpo Sångkör kl. 15 i kyrkan och därefter våffelkalas till förmån för Gemensamt Ansvar i församlingshemmet. Välkommen!

sön 20.3:
- kl 12: Högmässa, Aurelia. Grahn (pred), Bäck (lit),
Schauman. Gudstjänstgrupp Rut medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
mån 21.3:
- kl 14-16: Samtalspunkten, Aurelia. Samtalshjälp
för 16-30 åringar utan tidsbokning.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia.
tis 22.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
- kl 18-19.15: Virtuell dopsocksverkstad via Teams.
Anmälningar senast 21.3 till carita.eklund@evl.fi
ons 23.3:
- kl 10-12: Familjecafé Papinholma församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren (Tavastg. 22, Åbo).
Kim Groop “Finland i Namibia – tankar kring kolonisation och kulturarv”. Anmälning senast 21.3 kl 21
till tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Cecilia Lundberg
”Miljö och hållbar utveckling”
- kl 18: Veckomässa i fastan, Skarpskyttekapellet.
Björkgren, Juslin.
- kl 18.30: Fasteserie, Pilgrimscentret i Domkyrkan. Claus Terlinden ”Enkelhet och bekymmerslöshet”.
to 24.3:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 16-16.30: Orgelkonsert med Nicholas Söderlund för konfirmander och andra intresserade,
Domkyrkan. Fritt inträde.
- kl 18–19.30: Vardagsrum – på svenska, S:t Karins kyrka. Pussel- och bokbyte, ta med ett pussel
eller en bok du gärna vill byta ut. Kvällste med
tilltugg, ordnas i samarbete med Marthaförbun-

det, Röda Korset, Folkhälsan i S:t Karins och Åbo
svenska församling.
- kl 18: Tvåspråkig bön för fred, Domkyrkan.
fre 25.3:
- kl. 10.30-12: Anhörigvårdarcafé, Kvartersklubben
(Henriksgatan 9, Åbo).
sön 27.3:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt (pred),
Bäck (lit), Juslin, Söderlund. Gudstjänstgrupp Sefanja och ÅSFs Ungdomskör (dir. Sofia Liljeström
och Nicholas Söderlund) medverkar. Barnhörna.
Kyrkkaffe.
mån 28.3:
- kl 12-12.15: Lunchmusik med Ensemble MMXX,
Domkyrkan.
- kl. 14-15.30: Missionskretsen, Aurelia.
- kl 14-16: Samtalspunkten, Aurelia. Samtalshjälp
för 16-30 åringar utan tidsbokning.
- kl 18-20: Träff för unga vuxna, Aurelia.
tis 29.3:
- kl 14.30-18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst medtation, Aurelia.
ons 30.3:
- kl 10-12: Familjecafé, Papinholma församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia. Solveig Sjöberg-Pietarinen ”Traditioner i Åboland”.
- kl 18.30: Veckomässa i fastan, Skarpskyttekapellet. Björkgren-Vikström, Juslin.
to 31.3:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
- kl 18: Tvåspråkig bön för fred, Domkyrkan.
Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd,
håller avstånd och tvättar händerna.

MARIEHAMN Skilsmässa

ÅBO Tyst retreat

Grupp för barn

Retreat på Snoan 28–30.4.2022

En skilsmässogrupp för barn och unga
med föräldrar som inte bor tillsammans
startar torsdagen 7.4.2022 på Margaretagården i Mariehamn.
Vi träffas varannan torsdag under tiden
7.4–19.5.2022. Öppet anmälningstillfälle
torsdag 10.3.2022 kl. 17.30–18.30 på Margaretagården.
Anmälan även möjlig per mail till denise.blomqvist@evl.fi.
Gruppen ordnas i samarbete med Föreningen PusselFamiljen rf. Man får delta i
gruppen utan att vara medlem i Mariehamns församling eller PusselFamiljen.

Kom och pröva på hur det är att få dra
sig tillbaka för ett par dagar och vara
tyst tillsammans med andra.  
För en retreat behövs inga förhandskunskaper. Du har möjlighet
att vila, vara ute i naturen, komma
till färdigt dukat bord. På Snoan följer vi
den klassiska kristna traditionen med
tideböner, mässor och vägledningar.
Retreaten leds av Maria Björkgren-Vikström och Nenne
Lappalainen. Sista anmälningsdagen är 5.4.2022, retreaten
kostar 90€/person. För mera information se
https://www.abosvenskaforsamling.fi/retreater
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Sön 20.3 kl. 11: Högmässa
Äng(pred), Serell (lit), Hansen
Mån 21.3 kl. 19: Meditativ sång i
kyrkan
Mån 21.3 kl. 19.30: Kristen djupmeditation i Prästgården. Anmälan: stigpetrone@aland.net,
04573858699
Tis 22.3 kl 19: Andrum meditation
och avslappning med Tabita Nordberg. Anmälan: 0403734024, tabitanordberg@gmail. com
Ons 23.3 kl. 19: Vesper
Tors 24.3 kl. 12: Sopplunch 5€ för
soppa, bröd och kaka.
Fre 25.3 kl. 18: Fredagsmässa Därefter ungkväll i Olofsgården.
Sön 27.3 kl. 11: Familjemässa och
kyrklunch
Ons 30.3 kl. 19: Johannesevangeliet
Bibelstudier i Olofsgården. Äng

MARIEHAMN

FR 18.03 kl. 14.00: Önskepsalmen i
församlingshemmet.
SÖ 20.03 kl. 11.00: Högmässa i S:t
Görans kyrka.
SÖ 20.03 kl. 19.00: Välgörenhetskonsert för Ukraina ”Hand i hand” i
S:t Görans kyrka.
TO 24.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 24.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
TO 24.30 kl. 20.30: Pilgrimsmässa i
S:t Görans kyrka.
SÖ 27.03 kl. 11.00: Litterär högmässa i S:t Görans kyrka. Kyrkkaffe.
TO 31.03 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t
Görans kyrka.
TO 31.03 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Taxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Söndag 20.03 kl. 11.00 Högmässa: i
Sunds kyrka. Ingrid Björkskog, John-

JOMALA Familjemässa

Familjemässa
och kyrklunch

Vi firar Marie bebådelsedag med
familjemässa söndag 27.3 kl. 11.
Efter mässan serveras det kyrklunch
i Olofsgården till förmån för insamlingen Gemensamt ansvar. Årets
hjälpledare välsignas i mässan.
Lunchen kostar 7 €.

Adam Sjölund. Mässan strömmas på
Facebook.
Kl. 11.00 Högmässa: i Geta kyrka.
Jon Lindeman, Maria Sjölund.
Söndag 27.3 kl. 11.00 Högmässa: i
Finströms kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören. Efter
högmässan blir det sopplunch till
förmån för Gemensamt Ansvar i Mikaelsgården. Lunchen kostar 10 euro
för vuxna och 5 euro för den som är
i konfirmandåldern eller yngre.
Kl. 11.00 Högmässa: i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam
Sjölund. Efter högmässan blir det
sopplunch till förmån för Gemensamt Ansvar i församlingshemmet.
Lunchen kostar 10 euro för vuxna
och 5 euro för den som är i konfirmandåldern eller yngre.
Kl. 19.00 Åland 100-konsert i Geta
kyrka: ”Vänskap i musiken”. Sara
Alm, sopran, och Kaj-Gustav Sandholm, piano och orgel. Fritt inträde.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Tredje söndagen i fastan – Oculi
Gudstjänst 20.3 kl 11: med Benny
Anderson och Pipsa Juslin.
Kollekt: Sjömanskyrkans arbete i
Raumo och Kemi-Torneå hamnar.
S:ta Catharina kyrka
Marie bebådelsedag
Högmässa 27.3 kl 11: med Benny
Andersson, Jean Banyanga och Kjell
Frisk. Catharina-Larskören och ÁAustrvega medverkar. Kollekt: Finlands
svenska kyrkosångs-förbund r.f.
Skriftskolhelger: 4–5.3, 25–26.3
och 8–9.4
Klapp & klang: i Catharinagården på
torsdagar kl 10.30.
Catharina-Lars kören: i Catharinagården på måndagar kl 18.30.
Sykretsen: i Catharinagården på
måndagar kl 12.00 jämna veckor.
Kontakt: Pastorskansliet öppet
ti-on, fr kl 9-13 tel: 018-38387,
e-post: eckero-hammarland@evl.fi

KOLU M N E N

BENJAMIN HÄGGBLOM

Livets långsamhet
NÄR DEN här tidningen når dig har en hundvalp blivit en del av
min familj. I skrivande stund väntar jag ändå fortfarande på att få
välkomna det nya livet in i min vardag. Jag väntar, och applikatio
nen i telefonen som visar hur många dagar, timmar och minuter det
är kvar till valpens ankomst öppnas mycket frekvent. Om kvällarna
brukar jag tänka: ”När jag vaknar imorgon är dagen som jag väntar
på plötsligt mycket närmare.” Trots att det just nu bara är två nätter
kvar känns väntan fortfarande oproportionerligt lång.
De flesta av oss har någon gång upplevt att tiden går mycket lång
sammare än den vanligtvis går. Den känslan uppstår ofta när livet
står stilla i en väntan på något. Jag måste ha varit ett barn när jag
senast väntat på något med samma intensitet som nu, känt att ti
den bara släpar sig framåt, samtidigt som det i vanliga fall känns
som att tiden för varje år som går bara blir en allt snabbare löpare.

»Egentligen är nutiden det enda
som verkligen existerar för
människan.«
I VÅR tredimensionella värld kan människan förnimma tre olika
tider: förfluten tid, nutid och framtid. Dessa tider påverkar männ
iskans liv: Historien formar oss och framtiden gör oss förväntans
fulla. Men det är alltid i nutiden vi lever och finns till. Det förflut
na har redan varit och framtiden finns ännu inte. Egentligen är nu
tiden det enda som verkligen existerar för människan.
Kyrkofadern Augustinus kopplar samman de tre tiderna med
människans själsliga funktioner: minne, varseblivning och för
väntan. Enligt Augustinus är Gud ett evigt och tidlöst nu som inte
behöver föreställa sig framtiden och historien, för Gud finns hela
tiden och i alla tider i sitt eviga nu.
I kyrkoåret befinner vi oss två veckor inne i fastan, vilken vill få oss
att stanna upp och reflektera över våra liv. Fastan inbjuder oss att från
vår nutid besöka Gud i de två andra tidsdimensionerna. Livets lång
samhet i tider av väntan ger oss en möjlighet att reflektera över vå
ra liv: Finns det områden i mitt liv där jag hoppas på en förändring?
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR denna reflektion nås bäst under
livets långsamma stunder. Det spelar ingen roll om den långsam
heten präglas av en andlig väntan på påskens under eller av något
så världsligt som väntan på en hundvalp. Långsamheten finns där.
Och i långsamheten finns Gud.

Benjamin Häggblom är församlingspastor och studentkaplan i Åbo svenska församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
S:t Karins får
ett svenskt
vardagsrum

Samlingarna
ska äga rum
i församlingssalen
vid kykan i
S:t Karins.
FOTO: ÅBO
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Snart får de svenskspråkiga i S:t Karins
samlas med låg tröskel över en kopp te
– och föra goda samtal.
TEXT: SOFIA TORVALDS
S:T KARINS Allt fler svenskspråkiga har flyt
tat till S:t Karins, och nu vill Åbo svenska
församling tillsammans med Folkhälsan i
S:t Karins, Röda korset och Marthorna sva
ra på deras behov av gemenskap. Det nya
konceptet heter Vardagsrum – på svenska.
– Vi har funderat på hur församlingen ska
vara synlig i S:t Karins eftersom vi sett att
det finns ett behov av verksamhet för vuxna
i arbetsför ålder, säger Malena Björkgren,
som är kaplan i Åbo svenska församling.
Hennes kollega Tove Peltoniemi, infor
mations- och församlingssekreterare och
själv bosatt i S:t Karins, säger att de länge
tänkt att det finns ett hål att fylla och att de
svenskspråkiga på orten inte har så många
andra samlingspunkter än den tio år gam
la svenska skolan.
– Ifjol fyllde församlingen 100 år och vi
delade ut psalmböcker till medlemmarna.
Många som bodde i S:t Karins kom till mig
för att hämta sin psalmbok. När vi sedan
hade en allmän psalmboksutdelning här
var det många fler som kom än vad vi räk
nat med. Så vi kartlade våra kontakter och
samlade ihop ett gäng, säger hon.

Alla tar med en kompis
Det gänget består, förutom Malena Björk
gren och Tove Peltoniemi, av Henrika Moliis-Mellberg Ranta, som representerar
Folkhälsan i S:t Karins, Mikaela Vesterlund-Laine, som representerar Marthaför
bundet och Axel Gröndahl från Röda kor
set.
Hur ska programmet se ut i det svenska vardagsrummet?
– Vi har många idéer, men det viktigas
te är att tröskeln är låg. Folk behöver in
te vara rädda för att bli värvade för för
troendeuppdrag. Vid första träffen ska
vi ha pussel- och bokbyte. Sedan får vi
se vad de som kommer själva önskar för
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Malena Björkgren, Tove
Peltoniemi,
Henrika Moliis-Mellberg
Ranta och
Mikaela Vesterlund-Laine
vill samla
svenskspråkiga i S:t Karins.

»Det viktigaste är
att tröskeln är
låg.«

program, säger Peltoniemi.
Henrika Moliis-Mellberg Ranta säger att
Folkhälsan i S:t Karins redan har goda er
farenheter av samarbete med församlingen
i samband med ett gemensamt familjekafé.
– Och visst har vi svenskspråkiga S:t Ka
rinsbor ibland känt oss lite bortglömda,
för vi är ganska många. Den svenska sko
lan här har idag över 200 barn. Våra träf
far ska vara politiskt och religiöst obund
na och man behöver inte vara församlings
medlem för att komma, säger hon.
Mikaela Vesterlund-Laine säger att ock
så Marthorna blev glada när församlingen
introducerade idén.
– Jag leder Pargas Marthaförening. He
la den tid jag bott i S:t Karins har jag fun
derat på att starta en Marthaförening här.
Jag ser fram emot att mötas och umgås med
låg tröskel.
Axel Gröndahl säger att Röda korsets
verksamhet i S:t Karins främst gått på fin
ska, och att han ser fram emot att jobba för
de svenskspråkiga på orten.

– Det vill säga för att människor ska ha
en bättre vardag.
Moliis-Mellberg hoppas att ryktet om
det svenska vardagsrummet ska sprida sig.
– Till den första träffen kommer åtmins
tone vi, och var och en av oss tar med sig en
annan. Sedan hoppas jag att det blir som
ringar på vattnet.

Vardagsrum – på svenska
En samlingspunkt för de ca 1 500 svenskspråkiga S:t Karinsborna.
Samlingar en torsdagskväll i månaden i församlingssalen vid kyrkan i S:t Karins.
Första träffen 24 mars kl. 18–19.30. På programmet finns då pussel- och bokbyte.
Följande träffar: 21.4 och 12.5.
Arrangörer: Åbo svenska församling, Folkhälsan i S:t Karins, Marthaförbundet och
Röda korset.
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Hur ser en fruktbärande församling ut i vår tid?
Kom med på en inspirerande teamprocess
och hitta nycklar för framtiden med
Grow-Learning community!
GrowLC startar hösten 2022 och hålls på
Kredu-Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.
Den 7.4.2022 kl 12-17 en “taster”, en möjlighet att testa på, för alla intresserade team.
För mera info: www.kredu.fi • www.growlc.fi • www.kyrkansungdom.fi

Kvällsmöte "Nystart - i mitt liv!"
Dan Sarkar, Daniel Norrback, Mats Sjölinds lovsångsteam,
Machol l´Adonai m.fl.
Kvällste

Möte "Nystart - i församlingens liv!"
Dan Sarkar, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l´Adonai
Lunch
Seminarier
Kaffe
Förböns- och lovsångsmöte
Daniel Norrback, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l'Adonai
Middag
Festkväll "Nystart! Väckelsens förvandlande kraft i samhället."
Niklas Wallis, Dan Sarkar, Mats Sjölinds lovsångsteam, Machol l'Adonai
Kvällste
UngOas-kväll
Ungdomsledare Tom Wiklund, Leonard Metsäranta, Daniel Norrback
m.fl.

Högmässa "Lidandets söndag"
Dan Sarkar, Niklas Wallis, Ronny Borgmästars
Lunch
Avslutningsmöte "Nystart - Nya himlar och en ny jord".
Dan Sarkar, Daniel Norrback, Kristoffer Streng och Church Hill Boys

WWW.KYRKPRESSEN.FI
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NYTT FRÅN DOMKAPITLET
Förordnanden
Kaplanen i Johannes för
samling Fred Lindström
avgår 31.5.2022 på egen be
gäran.
Församlingspastor i
Borgå svenska domkyr
koförsamling Aino-Karin Lovén förordnas fort
sättningsvis sköta samma
tjänst på deltid 1.2-12.6.2022
och heltid 25.7-31.8.2022.
Kyrkoherden i Replots
församling Camilla Svevar
beviljas fortsatt tjänstledig
het 29.11.2021-31.1.2022.
Prosten Berndt Berg för
ordnas till tf. kyrkoherde i
Replots församling fort
sättningsvis 1.2-31.3.2022
Prosten Barbro Eriksson förordnas som tf. kap
lan i Karis-Pojo svenska
församling för viss tid 1.331.5.2022.
Församlingspastorn i
Korsholms svenska försam
ling och Solfs församling
Emilia Kontunen bevil
jas tjänstledighet 9.5.202217.3.2023.
Kontraktsprostar
Domkapitlet utnämner kyr
koherden i Närpes försam
ling Tom Ingvesgård till
kontraktsprost i Närpes
prosteri för fyraårsperio
den 1.4.2022 – 31.3.2026.
Domkapitlet utnämner
kyrkoherde Anders Lindström till kontraktsprost i
Raseborgs prosteri för fy
raårsperioden 1.4.2022 –
31.3.2026
Kaplanstjänst i Kronoby
församling
Korrigering till notis 8/2022
av 2.3.2022:
En kaplanstjänst i Kro
noby församling (Terjärv
delområde) har inom ut
satt tid sökts av:
Tuomo Komulainen,
församlingspastor i Kro
noby församling.
Domkapitlet har vid
sitt sammanträde 8.3.2022
granskat Komulainens be
hörighet och konstaterat
att Komulainen inte är be
hörig för tjänsten i fråga.

Församlingsstruktur Malax kyrkliga samfällighet
Domkapitlet tar ett i Kyrko
lagens 13 kapitel 1 § avsett
initiativ till ändring av för
samlingsindelningen i Ma
lax kyrkliga samfällighet:
Församlingarna Malax
församling, Petalax för
samling och Bergö försam
ling dras in från 31.12.2022
och i deras ställe grundas
från 1.1.2023 en ny tvåsprå
kig församling.
Domkapitlet begär ut
låtanden av församlings
råden i Malax församling,
Petalax församling och
Bergö församling samt ge
mensamma kyrkofullmäk
tige i Malax kyrkliga sam
fällighet
Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänst i Nykar
leby församling.
Nykarleby församling är
en självständig församling
på Nykarleby kommuns
område. Församlingen är
tvåspråkig och har ca 5 800
medlemmar. Den som söker
en kyrkoherdetjänst ska ha
avlagt pastoralexamen och
examen i ledning av för
samlingsarbete (KO 6:10).
Språkkraven är: utmärk
ta muntliga och skriftliga
kunskaper i svenska samt
goda muntliga och skriftli
ga kunskaper i finska. Kyr
koherdetjänsten i Nykarle
by församling är placerad i
kravgrupp K20 med en lön
om 4 602 € i månaden. De
som söker tjänsten bör bifo
ga utdrag ur prästmatrikeln
och ett godtagbart läkarin
tyg. Valet förrättas som ett
direkt val. Domkapitlet in
tervjuar och granskar de sö
kandes behörighet.
Tjänsten söks hos dom
kapitlet senast 4.4.2022 kl.
15.00.
Följande sammanträde
Domkapitlets följande sam
manträde: 7.4.
Stiftsfullmäktiges samman
träden 2022: 24.5.
Synodalmöte för stiftets
präster i Åbo 27-28.9.2022.
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KULTUR
Det Gud ger mig just nu
är sorg, säger författaren
Susanne Ringell. Hon
har skrivit en bok som
handlar om kärlek, vänskap, nåd och tro.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

DET FINNS
NÅD, OCH
DEN ÄR
ENKEL
20

S

usanne Ringells färs
ka bok börjar med en
berättelse som heter
Lilla björn. Den hand
lar om en kvinna som
kissar i gräset i nat
ten, medan fyra systrar – hennes
döda vänner – roat betraktar hen
ne från stjärnhimlen.
– Jag förlorade fyra mycket nä
ra väninnor under en kort tid. Så
småningom kändes det som om de
tillsammans utgjorde ett nytt sam
manhang, även om de inte kände
varandra. Det är jag som är deras
gemensamma universum.
Hon tänker att just den här be
rättelsen genomströmmas av ett
liv bortom döden, av möjlighet till
kontakt.
– Den handlar också om mitt eget
åldrande och kvinnokroppens för
fall, vilka positioner man får lov att
inta om man ska kissa i gräset.

En röd tråd i boken Kroppens kalligrafi är kärlek i alla dess former.
Det finns en man som går igenom
hela boken, i bakgrunden. I andra
berättelser träder han fram.
Det handlar om Susanne Ring
ells man, dramatikern, författaren
och skådespelaren Anders Larsson,
som dog i september. I en berättelse
är han en liten pojke i Småland som
längtar efter en lillasyster.
– I själva verket drömde Anders
om en lillebror, och jag drömde all
tid om en storebror.
I stället fick hon två yngre systrar.
I boken berättar mamman i förtro
ende nyheten om att familjen ska
få en bebis för den tioåriga flick
an i Helsingfors. ”Så trevligt”, sä
ger hon till mamma. Det är hennes
livs första bedrägeri.
– Det är ett fruktansvärt ansvar när
man förstår att man måste förställa
sig. Kanske hade jag inte behövt gö
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Nåden är mycket
enkel, säger
Susanne Ringell.
Den kan handla
om att få syn på
en koltrast.

– Jag drömde oerhört länge om
att jag en dag skulle bli en stilla sjö.
En lugn yta, i vila. Men jag tror in
te att det blir så, förrän eventuellt
på den andra sida som jag trots allt
hoppas på.

Längtan bär tron

ra det, men jag ville inte grumla nå
gons glädje. Och idag älskar jag mina
småsystrar, de är min familj.
Problemet med att förställa sig,
tänker hon, är att det ökar känslan
av ensamhet,
– Jag läste om begreppet ”woun
ded healer”, och det har klingat i mig
sedan dess. Det öppnade en möjlig
het att tänka att också vi svaga och
skadade människor kan ge någon
ting. Utsattheten och sorgen kan
kanske vara helande och hjälpande
för någon annan, även om man in
te tror sig vara till någon glädje alls.
Sedan hennes man dog har hon
varit i sorgens grepp. I många år
har hon tidvis kämpat med ångest.

»Utan förtröstan
orkar man ju inte
leva.«
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Susanne Ringell har alltid haft ett
intensivt känsloliv. Den känsla som
leder henne till Gud är längtan.
– Längtan är en väldigt intensiv
känsla. Om inte det här hemmet av
någon sort fanns, det här ursprung
et, skulle längtan inte heller finnas.
Längtan är tron.
Hon minns att biskop Martin
Lönnebo någonstans skrivit att
det i den kalla Atlanten finns en
varm ström, Golfströmmen.
– Det är inte fel att behöva vara i
närheten av den värmen. Det kalla
är inte verkligare än det varma.
Just nu vacklar hennes förtröstan
till den varma ström som är Gud.
Hon har förlorat fyra av sina bästa
vänner, sin pappa, sin man. Också
den konkreta Golfströmmen är ho
tad av klimatförändringen.
– Utan förtröstan orkar man ju
inte leva. Jag längtar efter bekym
merslöshet. Jag har skrivit texten
till psalmen ”Lätta som lekande fis
kar”. I den finns en bekymmerslös
het som jag avundas den människa
som skrev den.
Just nu vill hon lyssna inåt. Varje
ögonblick då hon vill leva är nåd.
– Men det finns nåd, och den är
mycket enkel. Solen skiner och idag
lyckades jag faktiskt se den där kol
trasten.
Hon tänker att Gud är allt möj
ligt, men han är också sorg.
– Det är väl så att det Gud ger mig
just nu är sorg. Förr upplevde jag att
min man var något av en uppfostra
re för mig. Nu upplever jag att den
som fostrar mig är sorgen. Vart det
kommer att leda mig vet jag inte,
Det tröstlösa med sorg är att den
ibland känns som att vandra i cirk
lar och hela tiden komma tillbaka
till samma ställe.
– Men det kan hända att man
eventuellt kommer till samma ställe
från en lite annan vinkel eller med
lite annan hastighet eller så att vin
den blåser lite annorlunda just då.
Hon försöker tro på också den lil
la förändringen.
– En klok präst som jag har talat
med sa att den helige Ande arbetar
mycket långsamt och med stor re
pekt för människan. Det har på nå
got vis tröstat mig.

KOLU M N

När du tappar
kontrollen
»Jag tror
faktiskt
inte att
bönen ens
kräver
tro.«

EN AV MINA icke-troende Facebookvän
ner postade en bild från en kyrka. ”Läget är
så krävande att även en hedning söker sig till
kyrkan”, skrev hen.
En annan person jag känner frågade mig: Hur
ber man egentligen?
JAG TÄNKER att de känner av något som jag
kämpar med hela tiden: kontrollförlust.
Jag ber själv allra mest när det är riktigt illa.
Jag ber när jag inte vet vad annat jag kan göra.
Jag ber när jag är totalt tappad. Jag ber när alla
dörrar och fönster känns stängda. Jag ber när
jag varken vet ut eller in.
ATT BE är som att bege sig ut på en resa in i en
annan värld. Den är intressant och främmande,
så jag famlar mig fram. Jag vet inte vilka reg
ler som gäller i den världen. Jag vet ingenting
om hur den fungerar, för alla som bett länge –
som jag – har en lång lista på obesvarade böner.
Det är lite som att blunda och dyka. Jag spar
kar mig neråt utan att se. Jag trevar mig fram
till ord, jag trevar mig fram till bilder: till exem
pel en bild på Jesus som med nedböjt huvud och
tålmodigt lyssnande uppsyn sitter framför mig
i ett rum där det börjar skymma.
Jag vet inte om det är natt eller dag i den här
världen. Jag vet bara att det är en annan värld,
man stiger in i den som om man gick ned för
en trappa och hamnade i en hemlig trädgård.
EN SAK som jag vet är att man måste vara full
komligt ärlig i den världen. Det betyder att man
får vara arg på Gud i den. Man får gråta, gnälla
och skrika och banka ursinnigt på Guds dörr.
Jag tror faktiskt inte att bönen ens kräver tro.
Jag tror att det enda som krävs är ett enträget
behov av att nå fram till en Gud som man inte
ens vet att existerar bara för att man verkligen,
verkligen måste prata med någon som kanske
kan göra något.
JAG BLIR OFTA trött när jag tänker på fraser
som att ”bönen ska förvandla bedjaren” efter
som det känns att de orden förminskar bönens
mirakel och lägger pressen på mig.
För jag tror verkligen på ett bönens mirakel.
Men jag har ingen som helst aning om hur det
mirakelmaskineriet fungerar.
Jag tror på bön som jag tror på godhet, som
jag tror på uppriktighet, som jag tror på våren,
som jag tror på hoppet, som jag tror på dig som
läser det här just nu.
Sofia Torvalds är redaktör vid Kyrkpressen.
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En krasch
tog Lucas
från scenen
till kyrkan

- Det är som en bubbla. Det säger
Lucas Gustavsson som tillbringade en stor del av sin ungdomstid
på Lemböte lägergård på Åland,
som både hjälpledare och sommarkantor. Nu är han tillbaka som
vuxen – i rollen som ungdomsledare. Men vägen tillbaka till den
trygga bubblan har varit lång.
TEXT OCH FOTO: HEIDI HENDERSSON
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D

et var dans och sång i prin
cip alla kvällar. Strålkas
tare, scen och svettiga,
varma sommarkvällar
året runt. Lucas Gustavs
son jobbade som showar
tist på semesterorter, men till slut sa krop
pen stopp.
– Min rygg pajade, jag hade tandvärk,
kunde inte sova … Min kropp bröts ner helt
enkelt. Till slut föll jag ihop.
Det hela började med en kontakt genom
körsången.
– Jag sjöng i en åländsk kör och vi hade
en vänkör i Stockholm. Där var det en kvin
na som jobbade på resebyrån Ving som sa
att jag borde söka ett jobb som showartist,
säger Lucas med ett leende över sin sallad
på det klassiska Mariehamnscaféet Iwa.
Lucas, som då bland annat utbildat sig i

musik på Wiks folkhögskola i Sverige, gick
på audition. Snart därpå, i december, fick
han svaret att han blivit antagen.
– Första gången får man inte välja desti
nation och man måste tacka ja inom två
veckor.
Han sade ja och då bar det av till Mallor
ca i två månader, där Lucas drillades i al
la konceptshower som hotellen sätter upp.
– Alla lär sig showerna tillsammans.
Efter åtta veckors hård träning fick han
åka hem för två veckor. Sen var det dags för
åtta månader jobb ”on location”.
Lucas arbetade med tre andra i ett show
team och de uppträdde både för stora och
mindre publiker.
– Jag hade aldrig dansat tidigare i mitt
liv och här stod jag på scenen.
För den som sett Lucas i den aktuella
uppsättningen av Grease på Åland, i rol
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– Det kändes naturligt att söka jobbet .
Under ungdomen hade han jobbat myck
et som hjälpledare och sommarkantor.
– Det är så himla kul att jobba med ung
domar och få följa med dom från barnlä
ger till konfirmation.
Han sökte och fick jobbet. Tack vare det
får han nu tillbringa somrarna ute i idyl
len på Lemböte lägergård som han beskri
ver som en ”bubbla”.
– Det är en sådan gemenskap där.

Tampats med att vara kristen

Lucas Gustavsson trivs
på scen, men
kyrkan är hans
trygga plats.

len som den tuffa, dansante och sjungan
de Kenickie, är det svårt att tro att han nå
gonsin skulle gjort något annat.
– Det var genom jobbet på Ving som jag
lärde mig dansa.

Så kom kraschen
Han kom hem en sväng innan det på nytt
bar iväg – denna gång till Thailand.
– Jag gjorde halva säsongen där. Det kän
des jobbigt att vara så långt borta hemifrån.
Nästa destination: Bulgarien. Men inte
heller där kändes det rätt.
– Jag avbröt mina kontrakt och åkte hem.
Jag tänkte att det var sista gången och jag var
hemma ett halvår och hittade ett annat jobb.
Men så ringde telefonen.
– De undrade om jag kunde åka ner till
Gran Canaria. Jag saknade scenen och sa
de ja.
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»Jag
körde
på ända
in i kaklet.«

Den här gången var han igen borta under
en längre period. Men så kom kraschen.
– Jag fick panikångest innan jag skulle
uppträda. Allt bara svartnade. Jag ringde
till huvudkontoret och sa upp mig.
Signalerna hade varit tydliga redan ett
tag.
– Jag tänkte inte på det i början, med al
la krämpor. Jag körde på ända in i kaklet.
Lucas är inte en person som kör livet på
låga växlar.
– Jag har alltid varit på språng.
Men mitt i språnget tog det alltså stopp
och Lucas flyttade hem till föräldrarnas
källare.
– Det var en konstig känsla. Att bara av
sluta något så där abrupt.
Han sjukskrev sig i tre månader men såg
sedan en annons i den lokala tidningen om
att församlingen sökte en ungdomsledare.

Trots att han varit så aktiv inom kyrkan
har han ändå tampats en del med synen
på religiositet och vad det innebär att va
ra kristen.
– Att vara kristen är för mig att vara en
god människa. Folk tror alltid att jag är jät
tetroende för att jag jobbar inom försam
lingen. Ibland vet jag inte vad jag tror på –
annat än på att vara en bra människa. Jag
brukar fråga ungdomarna ibland om var
för man ibland ber och de brukar svara ”för
att vara på den säkra sidan”. Det måste ju
finnas något där alltså, på den säkra sidan.
I det kyrkliga arbetet har han hittat si
na små heliga stunder.
– Vi har jättemånga andakter med ung
domarna. För många kan det vara en kon
stig grej första gången, men för många blir
det den bästa stunden på dagen. Det är en
tid för reflektion och att varva ner. Alla be
höver det.
Han tycker också att kyrkan och försam
lingen känns som en trygg plats.
– Jag kan råda alla människor som vill
prata med någon att vända sig till kyrkan.
Det är högt i tak och det är inte döman
de. Många har en felaktig uppfattning om
kyrkan och den hjälp som finns att få där.
För Lucas blev församlingen, ungdomar
na och Lemböte den trygga famnen han
behövde landa i – och där han fick bygga
upp sig själv på nytt.
– Speciellt Lemböte är en plats dit man
får komma och vara precis den man vill va
ra. Alla ålänningar har i princip en kopp
ling dit.
Åland har en god återväxt inom hjälp
ledarna, antagligen just tack vare lägren.
– Många ungdomar säger att de vill bli
ledare för att de själva hade bra ledare.
Lucas Gustavsson var – och är – en av
dessa ledare.
– Jag vet att jag är på rätt plats just nu.
Men det är en tillfällig tjänst och jag är rast
lös och älskar miljöombyten, säger han
med ett snett leende.
För stunden släcker han sin scen-törst på
Alandicas Grease-scen. En av föreställning
arna kommer hans ungdomar och tittar på
i samlad skara. De hurrar, skriker och app
låderar. Nu är det igen sång och dans al
la kvällar för Lucas – men med den trygga
bubblan som supportsystem.
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Benjamin Sandell,
KU:s Sabina Wallis och
Kredus Maria Palm
startar en coachingprocess för andliga
gemenskaper i höst.

Ger framtidsnycklar
Coachingprocessen Learning Community vill inspirera och öka livskraften i
församlingarna. Processen ska ge inspiration och nycklar för framtiden.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
Learning Community är en teamprocess
som riktar sig till församlingar, andliga ge
menskaper och väckelserörelser. Den byg
ger på norska Agenda 1. Nu lanseras den i
Nykarleby i samarbete med Kredu och Kyr
kans Ungdom. I Petrus församling i Hel
singfors har konceptet använts sedan 2010.
– Jag tror att varje församling skulle må
bra av att tänka vad vi kunde göra annor
lunda, säger Benjamin Sandell som står
bakom Learning Community.
Han kallar det en resa man gör tillsam
mans under två år. Fyra tvådagarsträffar
ingår i processen.
– Vi tycker det är viktigt att sätta sig ner,
samtala och be över vart Gud vill leda för
samlingen. Men ändå är det är förvånans
värt sällan man har tid till det. Den här
processen skapar tid, plats och en ojäktad
atmosfär där stöd, bön, lovsång och Guds
ord är närvarande.
Uppföljningen skiljer processen från
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konferenser och traditionella utbildningar.
– Under processen kan man ställa de vik
tigaste frågorna och göra en plan för vad
man ska göra de närmaste sex månader
na. Man åker hem, förverkligar planen och
återvänder om sex månader för att utvär
dera den.
Det handlar mycket om vad som händer
i teamet under processen.
– Ingen känner din kontext bättre än ditt
team, så du får ingen fantastisk färdig mo
dell som funkat i en församling som du för
väntas ta efter. Vi ger olika verktyg och per
spektiv som hjälper att drömma om hur
framtiden kunde se ut.
Huvudmålet är inte att teamet ska försö
ka kläcka sin bästa idé och se hur det går.
– Det handlar mera om känslan av att
vi samarbetar med Gud. I Guds rike är vi
sion inte primärt något du formulerar ut
an något du upptäcker genom att se vad
Gud vill göra. Då kan man se kurskorrige
ringar och andlig hälsa komma in. De all
ra flesta som deltagit har börjat må bättre
genom att verksamhetskulturen börjar rö
ra sig mot en gemenskapskultur.

»Det handlar om känslan att
vi samarbetar med Gud.«

I Helsingfors har allt från lutherska för
samlingar med 60 000 medlemmar till väl
digt små frikyrkliga församlingar deltagit.
– Alla som deltar behöver ett team på två
till fem personer som har fått församling
ens förtroende att implementera de beslut
de fattar under processen. Måste teamet
åka hem och fråga om det här kan göras
faller hela processen ifall svaret blir nej.
Han nämner en gemenskap i Ikalis som
exempel. De önskade se fler män i gemen
skapen.
– Då de bett över saken kom de till ett
projekt som de kallade It’s raining men (det
regnar män). Redan följande söndag kom
en man de inte räknat med skulle komma
som ville engagera sig i församlingen. Han
i sin tur engagerade andra.
I höst startar processen i Nykarleby, men
redan den 7 april kan man delta i en intro
duktion, en så kallad taster.
Maria Palm från Kredu ser processen som
en långsiktig satsning där en ny process
kan starta igen två år senare.
– På Kredu ser vi ju att alla församling
ar behöver ledarskaps- och utvecklings
processer. Det här är ett bra sätt att hitta
nycklar för framtiden, säger hon.
I samarbetet står Kredu för faciliteterna
och administrationen. Kyrkans Ungdom
står för församlingskontakterna.
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

MARSKRYSSET

BRITT-MARI ANDTFOLK

FEBRUARIKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande med ett bokpris som kommer på posten. Vi gratulerar: Christine Börg, Vasa, Gun-Marie Carlsson, Esbo och Sverre Slotte,
Vasa.

SKICKA IN!

Sänd in din krysslösning senast fredagen den 1 april 2022 till: Kyrkpressen, Södra
kajen 8, 00130 Helsingfors. Märk kuvertet ”Marskrysset”. 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:

KYRKPRESSEN NR 21 • 15.10.2022
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RADIO & TV
Kom på en guidad tur till

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

(med repris kl. 9.54)
Fredag 18.3 Sissi Uunila, Mariehamn
Måndag 21.3 Barbro Österberg, Sibbo
Tisdag 22.3 Lilian Lytz, Närpes
Onsdag 23.3 Inger Sjöberg, Esbo
Torsdag 24.3 Inger Sjöberg, Esbo
Fredag 25.3 Inger Sjöberg, Esbo
Måndag 28.3 Stefan Salonen, Helsingfors
Tisdag 29.3 Jakob Nylund, Åbo
Onsdag 30.3 Lilian Lytz, Närpes
Torsdag 31.3 Jan-Peter Paul, Helsingfors

Fredag 18.3 Markus Linde, Helsingfors
(repris)
Lördag 19.3 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 20.3 Jesus segrar över ondskans makter. Textläsare: Anna Edgren
och Hedvig Långbacka.
Måndag 21.3 Anni Maria Laato, Åbo
Tisdag 22.3 Sissel Lund-Stenbäck, Esbo (repris)
Onsdag 23.3 Maria Pettersson, Jakobstad
Torsdag 24.3 Hans Växby, Vanda
Fredag 25.3 Kurt Hellstrand, Jakobstad
Lördag 26.3 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 27.3 Herrens tjänarinna. Textläsare: Anna Edgren och Mona Syrjälä.
(repris)
Måndag 28.3 Anni Maria Laato, Åbo
Tisdag 29.3 Hans Växby, Vanda
Onsdag 30.3 Maria Boström, Föglö (repris)
Torsdag 31.3 Kurt Hellstrand, Jakobstad

Gudstjänst kl. 13.03
Söndag 20.3 Gudstjänst med Tammerfors
svenska församling. Predikant: Kim Rantala. Kantor: Petra Perttula. Övriga medverkande:
Kristina Strand-Ketonen, Eila-Sisko Helism och
Julia Hansson.
Söndag 27.3 Högmässa med Johannes församling i Helsingfors. Predikant: Fred Lindström. Liturg: Mikael Busck-Nielsen. Övriga medverkande: församlingens kantorer och
körer.

VILLA
SKEPPET
Boka

info@villaskeppet.fi

r på
din tu

019-241 1752

d!

förhan

www.villaskeppet.fi

ar er
i betjän !
ka
på svens

HIMLALIV
Att omvärdera
lycka
Erikas son föddes
med Downs syndrom.
- Lycka handlar inte
om antal kromosomer.
Arenan: sö 20.3.2022
Yle Fem: må 21.3.2022
kl. 18:30
Repris ti 22.3.2022
kl. 10:00

Etelä Savon Perinnetervaus Oy Ab
Takspån, stickspån och
pärt, vi gör
kulturhantverk!

Sibbo Klockstapel

Semester i Finland

Vi har över 20 års
erfarenhet!

5 dygn

Vi tjärar våra kära
kulturhistoriska tak!

Inkvartering i dubbelrum, frukostar, 5 x lunch eller
middag från buffébord, fri tillgång till
spabadet och gymmet samt inträde till dansen.
I kraft t.o.m. 31.5.2022

Tag kontakt:
Telefon: 040-5003737
Email: Ets@spantaktjar.fi

Danspaket

Tabita och den
sorgsna flickan

Meditationen hjälpte
Tabita att möta det
sörjande barnet
inom sig
Arenan: sö 27.3.2022
Yle Fem: må 28.3.2022
kl. 18:30
Repris ti 29.3.2022 kl.
10:00

2 dygn 149 € /pers.
Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,
Solf, Petsmo, Jungsund och i
Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja
Sepänkylässä, Koivulahdessa
Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa
sekä Raippaluodossa,

Inkvartering i dubbelrum, frukostar, 2 x lunch
eller middag från buffébord, fri tillgång till
spabadet och gymmet samt inträde till dansen.
I kraft t.o.m. 30.4.2022

Fastighets Ab Korsholms Bostäder
Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari
Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083
www.korsholmsbostader.fi

ÖPPET
1.9-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17
Avvikande öppettider
finns på vår hemsida.

BILJETTER
Vuxen 6,00 €
Rabattbiljett 4,00 €
Under 18 år gratis
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295 € /pers.

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

Vi säljer, installerar och servar pelletsbrännare,
-pannor och kaminer.
Lilla Frö kamin
MAGATURBO
VEDPANNA
i 5 olika storlekar
20-80 kW

Ring, så berättar vi mer!

Wahlroos Verkstad

med eller utan
skorsten
3,5-5 kW

KIPI brännare
16-250 kW

www.wv.fi
Malax
06-365 7105
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Riktning för din dag!
LAILA DAHL

Enneagrammet

MARGARETA MELIN

– 9 förhållningssätt till livet

Tro ditt hjärta
om gott

Enneagrammet är en
modell för personlig
utveckling med verktyg
för att bättre förstå dig
själv och andra.

”Livets stora gåva till
en människa är att vara
någon och alltmer
upptäcka och vara den
hon är.”

Libris, hft. 30,00

Libris, inb. 22,50

Andakter för egen
reflektion eller högläsning!

www.ingsva.fi
info@ingsva.fi
Tel.nr. 020 7434520

– Eftertanke för årets
alla dagar

En dag full av hopp
– 100 andakter

8-10.4
20-28.4
25.4-1.5
6-12.6
15-17.6

Läs mer om resorna och hur du ska boka på vår hemsida,
som vi uppdaterar med fler resor vartefter.

Hela mitt hjärta
Verbum, inb. 36,50

Vår- och försommarresor:

En dag i Stockholm
Holland med Floriaden och Blomstertåget
Härliga Gardasjön
Lofoten-Hurtigruten
Åland med skärgårdsfärjorna

Reaböcker
hittar du på

fontanamedia.fi!

NÅ 80 000 HUSHÅLL I SVENSKFINLAND MED EN ANNONS!

Fontana Media, inb. 28,90

tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
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LEDIGA TJÄNSTER
Tammerfors svenska församling söker TAMMERFORS
SVENSKA
FÖRSAMLING
KYRKOHERDE
Kom och jobba i ett inspirerande arbetslag på en
språkö! Vår lilla församling är aktiv och hemtrevlig,
och arbetsuppgifterna mångsidiga. Tjänstens
kravgrupp är K10 och lönen är 4718,13 € i månaden.
Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast
1.4.2022 kl. 15.00. Närmare upplysningar ges av
kyrkoherde Kim Rantala tel. 050 464 8460.
Läs mer på borgastift.fi/rekrytering

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
söker en

VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab
Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt
info@begravningsbyramarjamaki.fi

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Vad varje nära anhörig

borde veta?

FÖRVALTNINGSSEKRETERARE

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

Läs hela annonsen på vår webbsida
www.pnks.fi
Ytterligare information om tjänsten fås av
förvaltningsdirektör Diana Söderbacka
040 310 0401.

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | info@espoonhautaustoimisto.fi

- ett av Nordens största museer för bruksbåtar
och skärgårdsliv

Brinkens museum

- ett hembygdsmuseum med restaurerad
100-årig blomster- och fruktträdgård

Järnåldersleden

- en vandringsled i rustik skogsmiljö med
gravrösen och offerstenar

Finlands svenska
prästhemsförbund rf.

ÅRSMÖTE

lörd. 9.4. 2022 kl.15.00 i
Biskopsgården, Borgå.
Efter årsmötet samvaro i biskopsgården. Helgmålsbön kl.18.00 i
Domkyrkan och därefter middag
på resturang i Borgå.
Anmälan om deltagande senast
4.4. till annkatrin.store@gmail.com
eller tel.050 4473750

VÄLKOMMEN TILL

Malax museiförening r.f
Kvarkens båtmuseum

Pörkenäs-Sällskapet rf håller
ÅRSMÖTE torsdag 24.3.2022
kl.19 vid Pörkenäs lägergård.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen


Fullständig begravningsservice sedan 1912
KARIS

Köpmansg. 18, 044 509 1817

HANGÖ

Bulevarden 9, 044 509 1819

EKENÄS

ZACHARIAS
TOPELIUS
KUDDNAS

Gustav Wasas g. 14, 044 509 1818

INGÅ, SJUNDEÅ

044 509 1817

D E J O U R 24 h 0400 473 391

För mer info se vår hemsida: http://museum.malax.fi

Snoans Vänner r.f.
fyller 20 år 2022

KUNGÖRELSE

och det vill vi fira två gånger
med alla Snoans vänner!

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga
samfällighet sammanträder onsdagen den 23 mars 2022
kl. 18.00 i Esbo stads fullmäktigegård, Esbogatan 5.

Välkommen till en festkväll med middag onsdag
20.4.2022 kl.18 på Ortodoxa kulturcentret Sofia,
Kallviksvägen 35 i Nordsjö, Helsingfors.
Festtal av Retreatstiftelsens ordförande Stefan
Forsén. Anmälan om deltagande i festkvällen senast
måndag 11.4.2022 till cecilia.forsen@gmail.com.
Subventionerat pris för middagen är 20 euro/person. Betalas till Snoans Vänners konto Aktia IBAN
FI7140552650000476.

Ärenden som behandlas:
1. Teemu Berglunds avsked från medlemskapet i
gemensamma kyrkofullmäktige
2. Platsfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige
under valperioden 2023–2026
3. Svar på rekommendationerna i utvärderingsberättelserna för åren 2015–2020
4. Begäran om dispens vid tillsättandet av diakonitjänsten i Espoonlahden seurakunta
5. Fördelning av anslaget för det odelade globala
ansvaret år 2022
6. Ändring av dispositionsplanen och gravgårdsplanen för Klockarmalmens begravningsplats 2022
7. Tilläggsbudget för renovering av köket på Hvittorps
lägergård
8. Tilläggsbudget för förnyande av värmesystemet i
Hvittorp

Välkommen till en eftermiddagsfest på Retreatgården Snoan, Lappvik Gårdsväg 22, Lappvik, lördag
14.5.2022 kl.15. Vi bjuder på kaffe och tårta. Biskop
emeritus Björn Vikström håller ett festkåseri och
sångskrivare och teologie magister Johannes Westö
sjunger. Anmälan om deltagande i festkaffet senast
måndag 9.5.2022 till maria.repo-rostedt@evl.fi.
Snoans Vänner r.f:s årsmöte hålls före
festkvällen den 20.4. kl.17 på Ortodoxa
kulturcentret Sofia.
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Esbo, 10.3.2022
Heikki Sorvari
Ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Öppet 18.5-31.8
Tel. 06 785 6482
nykarleby.fi/kuddnas

NÅ 75 000
HUSHÅLL I
SVENSKFINLAND
MED EN ANNONS!

BOKNINGAR:
040-1446200

www.kyrkpressen.fi

KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

OPINION
Skicka insändaren till: Kyrkpressen/opinion, Södra kajen 8, 01300 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.

Kommentar Gustav Björkstrand

Psalmboken erbjuder orden
Det är tydligt
att psalmbo
ken, som un
der gång
na genera
tioner följt
människor från vaggan till
graven, börjar bli allt me
ra okänd. Det vittnar både
forskningen och de kyrk
ligt anställdas erfarenhet
er om. Vår kyrkas handbok
föreskriver att förrättningar
som dop, vigslar och begrav
ningar ska innehålla åtmins
tone en psalm. När man som
präst frågar de anhöriga vil
ken psalm de önskar att man
ska sjunga, så svarar de ofta
att det är bäst att du gör det
och säger urskuldande ”att
man inte känner psalmbo

ken så väl”. När man sedan
sjunger psalmen blir det of
ta fråga om en duett mellan
präst och kantor eftersom
de närvarande sitter tysta.
Vi håller på att förlora en
kulturskatt som människor
haft glädje av i både fest och
vardag. Det gäller inte minst
de unga och dem som befin
ner sig i medelåldern. Den på
gående coronaepidemin, un
der vilken man sällan kun
nat sjunga, har ytterligare
påskyndat processen. Om
vi inte vidtar kraftfulla åt
gärder kommer psalmsång
en att tystna. Det är så myck
et mer skadligt när de flesta
saknar ord som de kunde an
vända för att ge uttryck för

sina innersta känslor. Psalm
boken erbjöd dem till tidiga
re generationer.
Masken är borta och kri
get visar sitt kalla ansikte,
sade president Sauli Niini
stö när han kommentera
de det ofattbart grymma
ryska överfallet på Ukrai
na. Många vill gärna be
för de drabbade, men sak
nar orden. Man vill sjunga
en psalm, men känner inte
till några lämpliga psalmer.
Den danske psalmförfatta
ren Ingemanns fina psalm
Härlig är jorden, som de
flesta kan, passar inte sär
skilt väl. Någon annan kän
ner man inte till.
Låt mig som exempel lyf

Helsingfors kyrkliga samfällighet

Har assessorn gjort sin hemläxa?
Ett tack till Kyrkpressen
som lyfter fram de utma
ningar kyrkan och försam
lingarna står inför. Just nu
pågår stora processer både
inom helhetskyrkan och i
församlingarna som kom
mer att ha återverkningar
på våra svenska rum. För oss
förtroendevalda i Helsing
fors väcker det förvåning att
lagfarne assessorn vid dom
kapitlet med säkerhet fast
slår att den kyrkliga samfäll
igheten i Helsingfors ”inte
längre är en stödfunktion för
församlingsarbetet”. Sam
fällighetens uppgifter består
av verksamhet och tjänster
som församlingarna har de
legerat till samfälligheten
för att det med solida moti
veringar är mer effektivt och
ändamålsenligt att de sköts
centralt. Inom den process
som nu pågår granskar vi nu
kritiskt arbetsfördelningen.
Förtroendevalda för sam
fällighetens 20 församling
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

ar deltar i diskussionen, och
det finns en hel del intressen
att sammanjämka.
När Henricson föreslår en
höjning av kyrkoskatteö
ret låter det som domkapit
let inte gjort sin egen hem
läxa. Vilken reell inverkan
har en höjning på kort och
medellång sikt? Med den
fart som helsingforsarna
lämnar församlingarna är
bedömningen att en höj
ning av skatteöret skulle bli
ytterligare ett argument för
utträde. Effekten blir i så
fall minimal på samfällig
hetens skatteintäkter, sam
tidigt som våra utmaning
ar blir större.
Det är ingen nyhet att
samfälligheten förvaltar
en väldig fastighetsmas
sa. Den pågående Modigt
tillsammans-processen har
gjort klart för alla besluts
fattare att det sammanlag
da antalet kvadratmeter är

överdimensionerat och an
vänds ineffektivt och rätt
okoordinerat. Kyrkan i Hel
singfors och församlingar
na ska framöver kunna er
bjuda utrymmen för all
god verksamhet som står
till buds. Att upprätthålla
byggnader varken är eller
kan vara ett självändamål.
De svenskspråkiga be
slutsfattarna i såväl kyr
koråd som kyrkofullmäk
tige för gärna en dialog med
domkapitlet om synen på
församlingarnas kärnupp
drag. Lagfarne assessorn
har ändå inte i något ske
de av processen varit i kon
takt med oss förtroendeval
da. Därför känns en ensidig
offentlig åthutning i detta
skede orättvis.
MARTINA HARMS-AALTO
ROLF STEFFANSSON
Medlemmar i Helsingfors kyrkliga
samfällighets Gemensamma
kyrkoråd

ta fram en bortglömd psalm
som kunde användas. Lä
raren och författaren Greta
Langenskjöld skrev en så
dan år 1922 – för exakt 100 år
sedan. Hon var född i Sankt
Petersburg, upplevde krigets
fasor före och under det för
ra sekelskiftet och senare
under inbördeskriget i Hel
singfors dit familjen flyttat.
Hon blev en övertygad freds
vän och behöll sin stillsam
ma men övertygande paci
fism, präglad av ett starkt
humanistiskt ethos. Så här
skriver hon i den första och
tredje versen i psalmen 551.
Fader, förena länge skilda
händer,
sänd fridens Ande över
folk och länder.

Du som från hat ditt helga öga vänder,		
lär oss att älska.
---			
Golgatakorset famnen mot
oss sträcker,
skuggan av korset över jorden räcker.
Giv att dess anblick världens längtan väcker
efter försoning.
Vi har en ovärderlig skatt i
den genom sekler samlade
kristna erfarenheten i vår
psalmbok. Det är vi som ska
se till att vi inte oförtänkt
avhänder oss skatten och
därmed saknar orden när
vi mest behöver dem.
GUSTAV BJÖRKSTRAND
Åbo

KYRKHELG SYD
25–27.3.2022

Skriften

Petruskyrkan, Helsingfors öppnar sig
Anmälan senast 21.3.2022,
petrus.fors@evl.fi eller 09-2340 7100
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Medverkande: Jouko Talonen, Vesa Ollilainen,
Majlis Janatuinen, Fiona Chow, Pekka
Reinikainen, Leif Nummela, Karin Degerman,
Kingdoms Singers, Open Doors m.fl.

www.kyrkhelg.fi

En guldgruva för psalmälskare
– presentation av 43 författare
– analys av psalmerna
– psalmens väg genom tiden
– vart är psalmen på väg?
Release av boken 29.3. Boken fås från Åbo
kl. 14 i Theologicum, Akademis nätbutik
Biskopsgatan 16 Åbo. https://shop.abo.fi
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi.

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?
- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE
Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Ungt par med hund söker
bostad i Åbo med omnejd.
Minst 65 kvadrat, ett
våningsplan. Radhus,
parhus, litet egnahemshus.
Hyra: ca 900€
Tel. 040-5214070/Mathilda
Tvåa eller stor etta i
Helsingfors för mig och
sambo. Röker inte, har
inga husdjur. Fast inkomst.
Behov fr.o.m. 1.5.2022.
Tomas Storås, 0409129640
Skötsam, icke rökande
naturvetenskapstuderande
önskar hyra etta i Vik el.
Arabiastranden.
Tel:0400-811796/Minka
minkamaria14@gmail.com

UTHYRES
Ny etta 28m2 på Slottsgatan i Åbo. Ledig fr.o.m
April. Hyra: 600€/mån.
Tel. 040-7059983
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga
pensionärsbostäder.
(cirka 30 m2) i Nordsjö,
Hfors. Ej serviceboende.
Tel. 050 555 0477
Tis-To kl. 10-12.
Fin 54m2 tvåa i gott skick i
Hammarbacken, Åbo.
750€/mån + vatten och el.
Internetanslutning ingår.
Goda förbindelser.
0407583648
Trevlig 39 m2. 2 r, kök,
badr, balkong. Södra Haga
Helsingfors. Ledig början
av april. Tel. 0400-411621
Hemtrevlig etta med alkov
i Kårböle Helsingfors.
Lugnt, grönt, vacker utsikt.
690 e inkl. vatten,
tvättmaskin. Tel. 045 600
6455
Lämna in din marknads
annons på kyrkpressen.fi!

Homosexualitet

Bejakande är inte dyrkande av sexualitet
Efter Simon Hägers och
Bo-Göran Åstrands uttöm
mande inlägg i KP 17.2 trod
de jag att allt var sagt i äm
net som sägas bör, men i
KP 3.3 uttrycks det såda
na åsikter att man inte kan
hålla tyst.
Vad är dyrkan av sexu
alitet? Fenomenet är fak
tiskt inte nytt. Redan un
der tidig stenålder gjorde
människan idolbilder av le
ra föreställande korpulen
ta damer med många stora
hängande bröst runt hela
kroppen. Produkterna av
skönhetskirurgin uppre
par samma ideal och dyr
kan, såsom också den av
teve-serier förhärligade
levnadsstilen där sexuell
verksamhet utgör enda po

ängen. Men är det faktiskt
frågan om dyrkan av sex
ualitet när två människor
vill leva tillsammans livet
ut, tjäna varandra i kärlek
och stöda varandra på al
la sätt, bara för att de är av
samma kön? Nej, bejakan
de av sin sexualitet är nog
något annat än dyrkan av
sexualitet. De däremot som
vill förbjuda homosexuella
parrelationer dyrkar i själ
va verket heterosexualitet.
Det finns mycket i Bibeln
som hör till en viss situation
och viss kulturell omgiv
ning. T.ex. står det i Gam
la testamentet att Gud be
fallde israeliterna att utplå
na vissa människor vars av
komma nu bor i Palestina.

Homosexualitet

Nu räcker det
Måste man nu verkligen, i
nästan varje nummer av KP,
läsa Regina Kreanders into
leranta och trångsynta och
insändare. Hon och hennes
åsikter representerar en för
svinnande liten minoritet i
dagens samhälle och därför
anser jag att ingen tidning
längre borde publicera hen
nes skriverier.
Det är upprörande och
ångestfyllt att läsa vad
hon anser om t.ex. homo
sexuella personer. Regina
Kreander får för min del

tycka precis vad hon vill
för det gör jag också, men
om man offentligt skriver
saker som kränker och så
rar människor så är det in
te acceptabelt. Jag tycker
att Kyrkpressens redaktion
varje gång borde kommen
tera när hennes insändare
inte representerar tidning
ens åsikter och linje.
CHRISTINA TIRKKONEN

Folkhälsanhuset i Brunakärr erbjuder
en trivsam och trygg boendemiljö för
svenskspråkiga pensionärer.
Nu till salu en 40m2 bostad med rymlig
inglasad balkong.
Vardagsrum med öppet kök, ett
sovrum samt stort badrum. 2:a vån.
Sfp / Fp: 289.000,00 € / 288.892,97 €
E:E2007
Visningar och tilläggsinformation:
Bettina Ruuskanen
Fastighetsmäklare AFM
040 182 1043
bettina@uniquehk.fi
Unique by HUONEISTOKESKUS OY Södra-Helsingfors
Kaptensgatan 7 - 00140 HELSINGFORS
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Borde då ”sanna kristna”
fullborda det som blev på
hälft av judarnas förfäder,
det var ju Guds bud? Verk
ligen nej igen. Det tillhör
på intet sätt religionsfri
heten att en kristen skul
le ha rätt att ställa krav på
andra människor. Bara på
sig själv. En kristen följer
lagen i det land där hen bor,
om lagen inte direkt för
bjuder att bekänna tro på
Gud. Det är aldrig mot den
kristna tron eller det kristna
samvetet att visa förståel
se och vänlighet mot andra
människor (Luk 6:27–38).
Bibeln ger klart besked om
att vi alla är syndiga. Om
man sätter i fotstocken en
viss grupp förmenta synd

are, som homosexuella, så
är det helt klart och tyd
ligt hets mot dem. Vi bor
de ju alla sitta där! En kris
ten skall bekänna och be
kämpa sina egna synder,
inte någon annan männ
iskas. Enligt Matt 7:1 gäl
ler det att inte döma för att
inte bli dömd. I stället är vi
kallade att förkunna evang
elium (Matt 28:19-20).
I den pågående diskus
sionen hörs alltför tydligt
ekot av fariséns bön i Luk
18:11: ”Jag tackar dig, Gud,
för att jag inte är som an
dra människor ... eller som
det där homosexuella pa
ret där.”
KIRSTI RIIPOLA
Nagu

Homosexualitet

Inget klart besked
Det går inte att påstå att
”Bibeln ger klart besked om
att utövad homosexualitet
är synd” när Bibeln aldrig
ens använder ordet homo
sexualitet i något som helst
sammanhang, även om bå
de Wilhelm Bonn och Regi
na Kreander (KP 5/22) på
står så. Läs gärna på lite
mera istället för att välja
den lata fromhetens lättja
och breda väg i tolkning
en av Gamla- och Nya tes
tamentets skrifter.
I NT handlar texterna som
felaktigt anknyts till ho
mosexualitet egentligen om
maktförhållanden i sexköp,
alltså prostitution (via de
koinégrekiska orden arse
nokoites & malakos) samt
om heteromänniskor som i
de hedniska tempelritualer
na ”bytt ut” sina egna drifter
till för sig främmande drif
ter, vilket ju är en varning
för heterosexuella att inte
vara oärliga om sina basbe
hov, snarare än en varning
om samkönade relationer.

I GT varnas män för att an
vända samma underställd
hetslära i sexlivet med an
dra män som det ändå upp
fattades som rättskaffens
att göra i samliv med kvin
nor på den tiden. ”Inte lig
ga med en man som med en
kvinna.” Ingen av bibelstäl
lena varnar om utlevt kön
sumgänge mellan man och
man, kvinna och kvinna i
sig. De som tror så har inte
läst texterna ordentligt utan
låtit sig påverkas av påtryck
ning av religiösa auktorite
ter. Följderna är att kristna
förföljer andra kristna som
hör till sexuella- eller köns
minoriteter och i vissa län
der t.o.m. är beredda att dö
ma till döden. DET är den
verkliga synden. Och IN
TE det att människor som
älskar varandra önskar och
förverkligar djup kropps
lig intimitet med varandra.
Ur led är tiden om inte ens
kristna kan känna igen kär
leken då den knackar på.
MONIKA PENSAR,
Regnbågsmissionen
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022
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Cirkelresonemang och gamla teorier
Med tanke på insändarna
skrivna av Kreander och
Bonn i Kyrkpressen nr 5,
men också andra insända
re som kränker människor
för deras medfödda egenska
per. Jag inser att det är en
dast ett cirkelresonemang
som gång på gång uppstår i
debatterna om sexuell lägg
ning och jag känner hur det
tär på mig samt att det nu bör
jar vara dags för mig att dra
mig tillbaka. Jag skall dock
göra ett sista försök att lyf
ta fram fakta och mänskli
ga rättigheter för sexuella
minoriteter.
Jag upplever att det flore
rar, bl.a. bland vissa religi
ösa grupper, gamla teorier
om homosexualitet som
uppstod när man inom ve
tenskapen började försöka
förstå homosexualitet. Ex
empelvis att man kan för
ändra en människas sexu
ella läggning eller att en ho
mosexuell bör leva utan sexoch samliv. Dessa teorier är
förstås en del i utvecklingen,
förståelsen av homosexuali
tet har säkerligen gått fram
åt genom dessa, men myck
et har hänt sedan nämnda
teorier kom till. Vi vet nu

mera genom bl.a. vetenska
pen t.ex. att homosexualitet
är medfött och även finns i
djurvärlden samt växtriket,
vi vet också att man inte kan
förändra sin sexuella lägg
ning. Tyvärr tycks dock de
gamla och felaktiga teorier
na ännu vara vanliga bland
dem som vill särbehandla
homosexuella. Jag önskar
att man inom dessa grup
per också skulle gå framåt
och ta reda på fakta, däref
ter fundera kring varför de
heliga skrifter man läser sä
ger si eller så.
Det fanns en tid när man
också särbehandlade och
diskriminerade människor
för deras hudfärg och etni
citet, man t.o.m. trodde att
det fanns vetenskapliga bevis
för att en särbehandling var
legitim. Tack och lov har ve
tenskapen gått framåt i detta,
man talar t.ex. inte längre om
olika ”raser”, man lär heller
inte ut att vita är mer intel
ligenta än svarta och en tid
ning med självaktning skulle
inte publicera texter eller in
sändare som stöder det gamla
diskriminerande synsättet.
Vi går hela tiden framåt

Homosexualitet

Läs bibelverserna
i rätt kontext
Regina Kreander och Wil
helm Bonn skriver att Bi
beln ger klara besked om
att utlevd homosexualitet
är synd. Men läser man de
verser de nämner i kontext
och utan förutfattade me
ningar, så borde man för
stå att det inte handlar om
kärleksfulla, trogna, seri
ösa homosexuella förhål
landen. De verserna som
tas upp fördömer sexuellt
utnyttjande och homosex
uellt beteende i kontexten
avgudadyrkan, inte homo
sexualitet i allmänhet.
KYRKPRESSEN NR 6 • 17.3.2022

Att leva i ett kärleksfullt
gayförhållande bryter in
te mot de bud som Jesus
sammanställer lagen med
(Matt 22:34-40), inte hel
ler det nya bud han gav oss
( Joh 13:34-35).
STEFAN BERGFORS
Närpes

bl.a. tack vare de faktaba
serade artiklar som Kyrk
pressen publicerar om sex
uell läggning och jag upp
lever att vi nu befinner oss i
en brytningspunkt. En bryt
ningspunkt då det kan va
ra svårt att se vad som är le
gitimt att publicera och vad
som inte längre är det.
En medfödd egenskap
som t.ex. hudfärg, funk
tionsvariation eller sexuell
läggning är något som man
inte kan förändra, hur myck
et man eventuellt än skulle
vilja det och det ger en otro
lig ångest att försättas i en si
tuation där någon säger att
Gud vill att du är si eller så,
men man är oförmögen att
kunna uppfylla det. Det ger
också ångest att behöva lä
sa sådant. När jag t.ex. lä
ser det som Kreander och
Bonn skriver väcker det till
liv gamla trauman inom mig
som handlar om år av själv
förnekelse p.g.a. att jag är
homosexuell. Jag får ång
est och tycks bara bli säm
re och sämre på att hantera
det här, därför inser jag ock
så att det nu börjar vara dags
för mig att dra mig tillbaka.
Jag tänker att insända

re som kränker människor,
oavsett om det gäller sexu
ell läggning, hudfärg, funk
tionsvariationer eller andra
medfödda egenskaper, inte
längre borde ha någon plats i
en allmän tidning som Kyrk
pressen. Vad var och en skri
ver på sin Facebook eller dy
likt är en annan sak, då får
människor välja om de vill
gå in och läsa det eller inte,
men en allmän tidning som
delas ut till människors hem
borde enligt mig inte inne
hålla kränkande material.
Således ber jag att nu få
ställa en fråga till Kyrkpres
sens redaktion. År 2020 tog
Österbottens Tidning ett pu
blicistiskt beslut att helt och
hållet sätta stopp för den
typen av debatter som går
in på personliga egenska
per, som t.ex. sexuell lägg
ning, och kan vara krän
kande för människovärdet.
Skulle Kyrkpressen också
kunna ta ett sådant beslut
nu? Jag tror att man skulle
bespara många människor
onödigt lidande då.
Kanske att man i debat
ten ännu kan tillåta sakliga
diskussioner om samkönad

vigsel så länge den luther
ska kyrkan i Finland är de
lad i den frågan, men när
det kommer till homosex
uell läggning i sig så tän
ker jag att det nu borde va
ra stopp i den frågan. Enligt
mig finns det inget som kan
rättfärdiga diskriminering
oavsett vilka heliga skrif
ter man citerar ur. Som sagt,
sexuell läggning är precis
samma sak som hudfärg,
etnicitet och funktionsva
riationer, alltså medföd
da egenskaper som ingen
skall behöva bli diskrimi
nerad för.
SIMON HÄGER
Helsingfors/Nykarleby

SVAR: Jag förstår och bekla
gar att du känner dig illa be
rörd av insändarna, Simon.
I likhet med andra medier
har vi under senare år höjt
tröskeln för det vi släpper
igenom på insändarsidan.
Och vi borde kanske höja
den ytterligare. Detta är en
ständigt pågående diskus
sion på redaktionen och vi
tar med oss dina synpunkter i
de diskussionerna framöver.
NICKLAS STORBJÖRK
Chefredaktör

Homosexualitet

Bibeln skrevs för länge sedan
Titta på Himlaliv med
biskop Björn Vikström
1.2.2021 på Yle Arenan om
gästvänlighetens teologi där
han nämner homosexuel
la och läs boken av biskop
Björn Vikström om kärle
kens mångfald.
Även biskop Bo-Göran
Åstrand skriver svar på Re
gina Kreanders insändare
om homosexuella i kyrk
pressen 17.2.2022.
I alla tider har det funnits
homosexuella och det har
inte pratats om dem som
idag. Som kristen måste
man också jobba med sig
själv att inte vara så trång

synt vad gäller Bibeln då
den är skriven för länge
sedan. Man måste ta i be
aktande att vi lever år 2022
och att de homosexuella är
en del av alla medmännisk
or som man måste försöka
tycka om.
De måste få känna sig
accepterade i vårt samhäl
le fast många människor
tycker det är svårt.
Som kristen och i kyrkan
får vi jobba med oss själva
kring det som står i Bibeln
och det som får hända in
nom kyrkan.
Det kommer i framtiden
att finnas saker vi måste ac

ceptera, folk med olika tro
och läggning.
( Jag läser inte Kyrkpres
sen ofta på grund av min
hemort.)
HEDVIG GAHMBERG
Pojo

Med detta nummer av
slutar vi diskussionen
om rättegången mot
Päivi Räsänen och ho
mosexualitet för den
na gång.
NICKLAS STORBJÖRK
Chefredaktör
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www.raitismaja.fi
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Öppet under
påsken

Boka rum 75 €/person

Trött på att vara rädd
”Jag är rädd för min kyrkas säkerhet. Jag är trött
på att vara rädd för min
egen säkerhet. Jag är
rädd för Putin – han
skrämmer hela världen.”
TEXT OCH FOTO:
JOHAN SANDBERG

Den som säger detta är en rysk aka
demiker, någon vi skulle kalla fri
kyrklig kristen, bosatt i Moskva.
På Facebook har han länkat till ett
upprop som han skrivit under till
sammans med ett antal ryska kul
turpersonligheter och journalister,
däribland nobelpristagaren Dmitrij
Muratov. De kräver ett slut på kriget.
”Vi tror inte att ett självständigt

Ukraina utgör ett hot mot Ryssland
eller någon annan stat. Vi tror inte
på Vladimir Putins uttalanden om
att det ukrainska folket styrs av na
zister och att Ryssland ska befria
det”, skriver de i uppropet.

Får arga kommentarer
Akademikern som Kyrkpressen va
rit i kontakt med beskriver situatio
nen i Ryssland som extremt dålig.
Han brukar regelbundet medverka
i teveprogram som expert inom sitt
område. En del av programmen har
nu ställts in på grund av hans en
gagemang mot kriget.
– Jag har inte fått en enda positiv
reaktion på mina inlägg om kriget
från ryska medborgare. Av dem har
jag fått många arga, sårande och
förnedrande kommentarer.
Han följer med nyheterna bland
annat i BBC och DW och så länge
det gick i oberoende ryska kanaler

som officiellt kallas fientliga röster
och utländska agenter.
– Det har varit en mycket stor
manifestation mot kriget i Berlin
i Tyskland med nästan hundratu
sen deltagare. Här i Ryssland anses
alla som är emot kriget vara förrä
dare mot fosterlandet och de riske
rar fängelse. Tusentals människor
som protesterade mot kriget har ar
resterats, på gatan eller hemma hos
sig. Vi bor mitt i Moskva, och det är
verkligen farligt att bara gå ut. Po
lisen kan arrestera vem som helst
misstänkt för motstånd mot kriget.
– Majoriteten av invånarna skul
le aldrig säga ett ord mot Putin och
hans krets. Vissa ryssar är verkli
gen rädda för dem, för den federa
la säkerhetstjänsten FSB, för poli
sen, för grannar, för …
Den ortodoxa kyrkan i Ryssland
har inte sagt ett ord mot kriget.
– I min evangelikala kyrka ber

vi för fred. Men vi får inte använ
da ordet krig. Våra myndigheter sä
ger att det inte pågår något krig, ut
an en kamp för fred i Ukraina och
i resten av världen. Majoriteten av
befolkningen tror på det.
I övrigt vill han inte uttala sig om
sin kyrka.
– Jag känner min regering. Jag vet
att den lätt kan skada vår kristna
gemenskap.
Framtiden ser oviss ut för honom.
– Jag vet inte om det är möjligt
för mig att leva ett normalt liv läng
re i Ryssland. Själv är jag inte re
do att emigrera, men jag drömmer
om att mina två barnbarn ska kun
na göra det.
Han drömmer nu om att en intel
ligent kristen familj i Finland ville
ta emot hans tretton år gamla dot
terson över sommaren och att det
skulle öppna sig en möjlighet för
pojken att studera i Finland.

Vad är det sämsta med kantorsjobbet? De orgelbundna arbetstiderna. (I förra KP ingick en vits som förblev ett mysterium för många av läsarna. ”Vilket smeknamn använder unga prästers äkta hälfter om sin
partner? – Min sockerbit!” Den handlar om att den vita rektangeln framtill på prästskjortans krage brukar kallas ”sockerbit”.)

I Ryssland arresteras de som
motsätter sig kriget i Ukraina. Den här bilden är från en
demonstration i Jakobstad.

