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”Att sopa un-
dan besvärli-
ga medier med 
deras påstådda 
skrupelfrihet är 
därför att göra 
det lite för lätt 
för sig.” 

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Mediesmart 
och medievist
den här veckan har stiftets kyrkoherdar samlats 
på Lärkkulla. Bland alla administrativa och and-
liga ärenden har herdarna också jobbat med sin 
medievana. Det är bra. När man förstår andras ut-
gångspunkter och arbetssätt slipper man en hel 
del onödig friktion. 

Både en och annan kyrkoherde har under de se-
naste åren våndats över samtalet från lokaltidning-
en eller -radion. Som ansvarsperson i församling-
en är det han eller hon som får lyfta luren  när för-
samlingen eller dess medlemmar hamnar i fokus.

Och naturligtvis - ju svartare förtecken, desto 
större är pressen, i dubbel bemärkelse. 

Men det är också viktigt att veta utgångspunk-
ten. Det allmänna klankandet på ”medierna” som 
nästintill ses generera snarare än rapportera om 
oegentligheter och missförhållanden - även i för-
samlingarna - är en litania så vanlig att den näs-
tan anses rumsren. Det gör den ändå inte sann. 
Även journalister gör inget annat än sköter sitt 
jobb, och det hoppas man att kyrkoherdarna fick 
veta i Karis.

MediernaS uppgift är att kritiskt granska och be-
vaka det som sker i samhället och slå vakt om lä-
sarnas, lyssnarnas och tittarnas rätt att veta vad 
som händer, också i kyrkan och lokalförsam-
lingen. Journalister har etiska ideal,  stipulera-
de i Journalistreglerna. I Finland, liksom i många 
andra länder, har branschen skapat ett självreg-
lerande organ - Opinionsnämnden för mass-
medier - som trots att den saknar juridisk sta-
tus väger tungt moraliskt sett. I 35 punkter lyf-
ter journalistreglerna fram allt från var journalis-
tens grundläggande ansvar ligger (= hos läsaren) 
till etiska arbetsmetoder. Reglerna är tillgängliga 
för vem som helst att ta till sig och begrunda, läs 
dem! Visst misslyckas vi journalister ibland, som 
alla andra. Men att sopa undan besvärliga medi-
er med deras påstådda skrupelfrihet är därför att 
göra det lite för lätt för sig. 

Suomen Kuvalehtis chefredaktör Tapani Ruo-
kanen är själv också präst. Han påpekar att bå-
de medierna som kollektiv 
och kyrkan har ett drag av 
att uppfatta sig som en slags 
”sanningsgemenskap” - och 
att det förenar dem.  Bägge, 
menar Ruokanen, har en 
grundidé om att deras upp-
drag är att ”skydda de sva-
ga” och det gör att de också 
har ett släktskap när man ser 
vilken roll de anser sig ax-
la i samhället. De bevakar så 
att säga samma flanker, men 
sneglar många gånger ändå 
snett på varandra.

i SanningSivern ligger också de största riskerna, 
för bäggedera. Det är lätt att gå över gränsen när 
ens perspektiv färgas så starkt av ens förförstå-
else att resultatet blir osant.

För kyrkans del handlar mycket också om att 
alltmer ägna tid åt att förklara. Steget in i den kyrk-
liga verkligheten har blivit allt längre för allt fler. 
Det kräver att  de som möter medierna är bered-
da att ge de bitar som behövs för en förståelse, på 
ett förståeligt sätt. Gör man inte det är det ingen 
idé att efteråt sucka över sådant som gick snett.

Ivrigt ut 
i stora 
världen

När Elli Flén var tolv ville hon eröv-
ra världen. Men hon satt fast i byhå-
lan Munsala.

– Den tiden var den tråkigaste och 
jobbigaste i hela mitt liv. Jag hade kun-
nat explodera av iver att göra någonting.

Men det blev bättre. I gymnasiet åk-
te hon till England och bodde på inter-
natskola i ett år.

–  Jag hade ett sånt behov av att kom-
ma bort.

Då hon studerade statsvetenskap och 
masskommunikation var hon antag-
ligen mer på jobb än på föreläsning-
ar. Men småningom började den jour-
nalistiska ankdammen kännas trång. 
När hon jobbade på svenska Yles Mor-
gonnytt ansökte hon om att få byta till 
Aamu-tv i stället. Under den proces-
sen fick hon nytta av att hon gjort fri-
villig värnplikt.

– I armén lärde jag mig ett och annat 
om självförtroende. Jag har alltid haft 
lite för mycket av den varan, men det 
finns en art som har ännu mer självför-
troende än jag: 20-åriga pojkar.

Hon tycker att alla kvinnor kunde lä-
ra sig av dem, åtminstone om de ska 
på arbetsintervju eller föra lönesamtal. 
Kvinnor med gedigen utbildning och 
flera års arbetserfarenhet tvekar att gå 
ut och säga: det här kan jag.

När hon ville börja jobba på finska 
kallades hon på intervju och fick frå-
gan: Är du, Elli, alldeles säker på att du 

faktiskt kan finska? Hon ville svara som 
en tjugoårig kille.

– Jag sa: Kyllä osaan! (Jo, det kan jag). 
Och han som frågade var nöjd med det. 
Det borde kvinnor lära sig: inga ursäk-
ter, inga kanske. De ska inte vara räd-
da att skryta på sig själva.

vi har ett skyddsnät
Den frivilliga värnplikten kom sig av en 
dröm Elli Flén hade redan som 16-åring: 
att bli fredsbevarare. Det kändes jobbigt 
att vänta i hela tio år på att bli tjugosex 
och få söka till fredsbevarande tjänst. 
När hon äntligen nästan hade uppnått 
den rätta åldern fick hon höra att reg-
lerna var ändrade och att hon behöv-
de göra värnplikt också.

– För mig var värnplikten en jämlik-
hetsfråga. Personligen täcks jag inte kräva 
fullständig jämlikhet förrän alla medbor-
gare än jämställda inför värnpliktslagen.

Hon ville också hedra sin morfars och 
farfars insats i kriget.

– Min farfar dog samma morgon som 
jag svor faneden. För mig var det ett teck-
en på att jag tog på mig ett ansvar.

I reservofficersskolan, som också 
kallats Finlands största ledarskapssko-
la, lärde hon sig mycket om både sig själv 
och andra.

– Hur man funkar när man är trött 
och hungrig, hur man funkar när man 
har ”leidon”. Det var jätteintressant 
att se hur många olika sorters män-

niskor det faktiskt finns i Finland.
År 2004 åkte hon till Kosovo som freds-

bevarare.
– Tiden i Kosovo öppnade mina ögon. 

Det är faktiskt inte någon plattityd att det 
är en lottovinst att födas i Finland.

Hon vet att det är många som protes-
terar när hon säger så och påminner om 
att sorg, sjukdom och arbetslöshet exis-
terar i Finland också, liksom brödköer.

– Men allt det där finns också i ett 
krisdrabbat land. Plus en jättelång lis-
ta på problem vi inte ens kan förestäl-
la oss: en total avsaknad av samhällelig 
service, domstolarna fungerar inte, po-
lisen går inte att lita på, inget räddnings-
verk, ingen socialbyrå. Om du är sjuk, 
fattig och ensam får du dö i din håla och 
ingen bryr sig.

Att också en kvinna behöver ett oändligt gott självför-
troende lärde sig Elli Flén i armén. Men i Afghanistan 
märkte hon att man inte kan lära andra hur de ska leva. 
– Det var nyttigt för mig att känna av att det var jag 
som var fel. 

TexT och foTo: SOFIA tOrvAldS

prOFIlen: EllI Flén  
”För dem var jag kvinnan med fel 
tro som kom dit och sa hur de skul-
le leva. Man riktigt såg föraktet 
ibland: Hördu, försök inte.”
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Ny vänstuga i Malax
vänverkSaMhet. Malax för-
samling har i samarbete 
med kommunen och tredje 
sektorn startat en ny vän-
verksamhet för daglediga.
Varje onsdag mellan 10–14 
har sockenstugan på kyrk-
backen i Malax öppet och 
allt från unga arbetslösa till 
pensionärer är välkomna.

– Det finns många som 
behöver någonting att göra 
på dagen. Det går att sticka 

sig in en stund eller stanna 
fyra timmar. Senaste ons-
dag hade vi 19 besökare, 
säger patricia Strömbäck, 
diakon i Malax församling.

På Socken finns rum för 
sysselsätting och möjlig-
het att köpa en enkel soppa 
som lagas i stugan. Ström-
bäck och en annan ledare 
finns alltid på plats.

I slutet av oktober hålls 
öppet hus för allmänheten.

Jordfästning också på teckenspråk
överSättning. Bland de 
finlandssvenska tecken-
språkiga har det länge fun-
nits ett behov av vis-
sa kyrkliga formulär på 
finlandssvenskt tecken-
språk, rapporterar Kyrk-
lig tidningstjänst. Över-
sättningsarbetet av formu-
lär för veckomässa, jord-
fästning och dop inleddes 
i mars 2009 och materia-
let blev klart i juli 2011. Un-

der översättningsproces-
sen har en provöversätt-
ning använts i högmässor 
under ett års tid. På ba-
sen av respons från bland 
annat provanvändningen 
översattes delar av vecko-
mässan på nytt.

Kyrkostyrelsens plenum 
beslöt förra veckan att fö-
ra de nyöversatta formu-
lären vidare till kyrkomötet 
för godkännande.

John Vikström firar med bok
Jubilar. 
Ärkebis-
kop eme-
ritus John 
vikström 
fyller 80 år 
den 1 ok-

tober. Vikström blev biskop 
i Borgå stift år 1970 och var 
ärkebiskop åren 1982–1998.

John Vikström ordnar ing-
en mottagning utan firar 
tillsammans med sina nära. 

Den som vill komma ihåg 
honom kan göra det med 
en inbetalning till S:t henriks 
ekumeniska konstkapell.

Lämpligt till 80-årsdagen 
utkommer Vikströms eku-
meniska tal i bokform. Bo-
ken heter The Same Church 
in All Directions – Luthe-
ran Identity and Ecumenism 
och innehåller tal och pre-
dikningar från åren 1983–
1999.

de harmlösa kristna
När Elli Flén åkte till Afghanistan som 
fredsbevarare några år senare var upp-
levelsen ännu mer omskakande. Folket 
i Afghanistan har en lång, fascineran-
de och smärtsam historia, men också 
ett gott självförtroende. Ibland kunde 
det få osunda drag.

– Som att en son måste hedra sin far 
så mycket att han inte kan utbilda sig 
högre än sin far. Så står man sen där 
som blond Munsalabo och tänker att 
herregud, så här kan ni ju inte tänka.

Det viktigaste hon lärde sig var att hon 
inte kan någonting om islam. Vi i Fin-
land säger att någon är muslim och tror 
att vi vet vad det betyder.

– Men variationen bland muslimer 
är lika stor som bland de kristna. Ko-

under perioden 
som fredsbe-
varare i Kosovo 
lärde sig elli flén 
uppskatta den 
sydeuropeiska 
förmågan att 
sätta sig ner och 
dricka kaffe i två 
timmar. – Det 
var också fint att 
se hur stor kärn-
familjen var. Man 
tog faktiskt hand 
om mommon 
och fammon och 
fammos kusiner.

ELLi FLén

JOBBAr SoM SPecIaLMeDarBe-
Tare På fÖrSVarSMInISTerIeT.

FAMIlJ: Man och Son SoM SnarT 
BLIr 1,5 år.

BOr I MonÄS I nyKarLeBy, VecKo-
PenDLar ner TILL heLSIngforS 
och Bor DÄr TISDag-freDag.

GIllAr aTT Jogga och har JUST 
PåBÖrJaT eTT STorT TrÄDgårDS-
ProJeKT heMMa I ÖSTerBoTTen.

sovoalbanerna är muslimer, men så av-
slöjande som de går klädda skulle ald-
rig en vanlig ”julgranstroende” öster-
bottnisk familj släppa ut sin flicka på 
gatan. Saudiarabien är den andra yt-
terligheten.

I Afghanistan hade hon att göra med  
muslimer som uppfattade kristna som 
harmlösa, snälla barn som ännu inte 
fattat vad livet går ut på.

– Det där att Jesus dött på korset för 
våra synder tyckte de var lite sött. I de-
ras värld är du en mus och ingen man 
om du inte hämnas.

Ibland fick hon en känsla av att det 
bollades med henne: alltid var det nå-
gon muslimsk högtid som hindrade 
möten på de dagar hon föreslog.

– När de föreslog ett möte på söndag 

sa jag att det går inte, för då ska jag gå 
i kyrkan. Till min förvåning möttes jag 
med stor respekt. Hela bordet av gub-
bar sa nånting med en röst och jag bad 
tolken översätta. Det var: ”Må Gud hö-
ra dina böner.”

Hon gick faktiskt i gudstjänst både 
den söndagen och många andra. Del-
vis var det för att den norska fältprästen 
gräddade så goda våfflor. Men för hen-
ne som inte brukat gå i kyrkan hem-
ma i Finland började gudstjänsten ock-
så betyda något annat.

– Det var den enda stunden på veck-
an då jag fick stänga av telefonen och 
vara mig själv, det jag är uppfostrad till. 
Jag kan inte förklara varför det var så, 
men den blev mitt andningshål.
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Professor om Big Brother: 
Det heligas motsats
Jaana Hallamaa som är professor i socialetik kommer 
i tidningen rauhan Tervehdys med hård kritik mot tv-
programmet Big Brother. hon anser att programmet är 
motsatsen till allt som är heligt.

– allt är beräknat, allt avslöjas, människan har inga 
hemligheter. Tv-regissören betraktar dem med sitt 
kalla Sauron-öga – inte med guds levandegörande 
blick, säger hallamaa.

Servicecentret Kipa tar form
en ändring i kyrkolagen gällande kyrkans personal- 
och ekonomiförvaltning behandlas som bäst av 
riksdagen. enligt lagändringen ska Kyrkostyrelsen 
i framtiden sköta uppgifter som rör hela kyrkans 
bokföring och löneräkning. ett särskilt servicecenter, 
Kyrkans servicecenter Kipa, ska ha hand om 
uppgiften. Kyrkostyrelsen godkände förra veckan 
planen för att flytta över församlingarna och 
samfälligheterna som kunder till servicecentret under 
åren 2012-2017.

FöRvALtning 2012MEDiAkRitik REAlITY-Tv

Ingen drottning för folkkyrkan?
ett färskt förslag om ny konstitution för den danska 
folkkyrkan strävar efter att göra den mer självständig. 
en konsekvens av förslaget skulle vara att drottningen 
inte längre var symboliskt överhuvud för Danmarks 
evangelisk-lutherska kyrka, skriver Kristeligt Dagblad.  
 enligt förslaget skulle alla beslut om folkyrkans 
inre angelägenheter flyttas över på ett kyrkomöte och 
ett kyrkoråd. Kyrkliga ritualer, psalmböcker och biblar 
skulle inte längre auktoriseras av regenten.

kyRkoREFoRM DAnSKA KYRKAn

Eero 
Sepponen

Åbo svens-
ka försam-
ling ska 
anstäl-
la en andra 
ungdomsar-
betsledare. 

varför behövs det två? 

Frågan går till kyrkoher-
de eero Sepponen.
– en person har svårt att 
klara av arbetet bland bå-
de barn och unga vuxna. 
Tidigare hade vi två an-
ställda ungdomsarbets-
ledare, men under de se-
naste åren har vi anställt 
kortvarigare hjälpare när 
det varit mest bråttom.

Hur kommer den nya 
tjänsten att finansieras?
– Varje församling har en 
rambudget utgående från 
medlemsantalet. nyan-
ställningen finansieras 
med budgetpengar som vi 
fått av samfälligheten, vi 
kniper lite från det mes-
ta övriga. Vi har sedan ti-
digare en budgetpost för 
extrahjälp på till exempel 
skriftskolläger. Dessut-
om har vi ännu lite pengar 
kvar från förra verksam-
hetsåret. 

när inleder den nya 
ungdomsarbetsledaren 
sitt arbete? 
– Ungdomsarbetsleda-
ren börjar jobba i årsskif-
tet. Det är lämpligt ock-
så med tanke på att nya 
ungdomsarbetsledare ut-
examineras från novia då. 
anställningen är på två år, 
varefter vi utvärderar si-
tuationen på nytt. Den 
nya ungdomsarbetsleda-
ren ska speciellt ha hand 
om arbetet bland tonår-
ingar, konfirmander och 
unga vuxna.  

Har ni redan kandidater 
för posten?
– Vi känner till flera av 
dem som kommer att ut-
examineras. Innan tjäns-
ten kan lediganslås måste 
våra planer på nyanställ-
ning ännu godkännas for-
mellt i gemensamma kyr-
kofullmäktige

 ¶ Marina WiiK

FyRA FRågoR TIll

”Rikedom lika stort 
problem som fattigdom”
SAMHällSKlyFtOr. 
när biskoparna tidigare i 
månaden samlades i Salo 
fick de en kritisk hälsning 
från nätverket för hållbar 
livsstil.

TexT och foTo:  
cHrIStA MIcKelSSOn

Teologie kandidat Sonja Ny-
ström från Åbo är en av de ak-
tiva i det nätverk som ock-
så kallar sig Profetisk verk-
stad. De jobbar med rättvise- 
och miljöfrågor ur ett bibliskt 
perspektiv. Nyström var med 
när nätverket överräckte en 
blomsterhälsning åt bisko-
parna i mitten av september.
– Det var bara Helsingfors-
biskopen Irja Askola som läs-
te vår hälsning på plats och 

gav respons. Biskoparna ha-
de bråttom in till inledning-
en av biskopsmötet, berät-
tar Nyström.

Hälsningen löd så här: ”Ri-
kedom förorsakar fattigdom och 
skövlar naturen. Rikedom är ett 
lika stort problem som fattigdom. 
När ska biskoparna vidta åtgär-
der för att lösa rikedomsproble-
met? Vi hoppas på en kyrka, som 
ledd av sina herdar visar exem-

pel på utjämning för samhälle 
och kyrkfolk”.

– Om vi vill åstadkomma 
utjämning måste vi kapa 
överflödet, säger Nyström.

Varför riktar ni er till  
biskoparna? 

- Vi måste hitta kanaler att 
påverka. Jag tycker att det är 
väsentligt att kyrkan tar ställ-
ning för de marginaliserade. I 
Bibeln finns tydliga riktlinjer 
gällande rättvisa. Det är så lätt 
att förandliga och psykologi-
sera det kristna livet, men så 
svårt att ta itu med utjämning  
som hotar ens egen levnads-
standard och bekvämlighet.

rejäl höjning?
Hon förundrar sig över  att bi-
skoparna inte kritiserat stats-
minister Jyrki Katainens nya 
regeringsprogram, som en-
ligt henne innebär alltför små 

förbättringar för de allra fat-
tigaste finländarna.

– Höjningen av arbets-
marknadsstödet och grund-
dagpenningen för arbetslösa 
med 100 euro (från 533 euro 
till 633 euro) per månad sak-
nar egentlig betydelse, efter-
som den resulterar i att bo-
stadsstöd och utkomststöd 
minskar, säger Nyström.

Utkomststödsnormen höjs 
med sex procent, från 419 till 
444 euro (för ensamståen-
de), alltså med bara 25 euro 
i månaden. 

– Är det den rejäla höjning 
som utlovats? frågar sig Ny-
ström. 

Hon hänvisar till reger-
ingspartiet Sfp:s partiord-
förande Stefan Wallins ut-
talande om att regerings-
programmet  ”infriar en 
betydande del av förvänt-

ningarna på en mer socialt 
rättvis politik”. 

– Nej, det är nog dags för 
partierna att ompröva sin 
uppfattning om socialt sam-
vete och rättvis politik, säger 
Nyström.

klyftorna Mellan fattiga och rika växer i finland. för att nå utjämning efterlyser rättvisekämpar en kapning av överflödet.

”när ska biskoparna 
vidta åtgärder för att 
lösa rikedomsproble-
met?”
Nätverket för  
hållbar livsstil

stöD FöR vEM?

Arbetsmarknadsstödet är 
avsett för a) personer som 
första gången kommer ut 
på arbetsmarknaden och 
för B) personer som fått 
arbetslöshetsdagpenning 
för maximitiden 500 dagar.

Utkomststödet är avsett för 
personer eller familjer som 
inte har tillräckliga inkom-
ster eller tillgångar för sin 
oundgängliga försörjning.
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nyrenoverat i Jerusalem 
Den 7 september återinvigdes den nyrenove-
rade kyrkan i finska missionssällskapets verk-
samhetscentrum Shalhevetjah i Jerusalem. 
centrets så kallade övre hus grundrenoverades 
under förra vintern och våren. I byggnaden finns 
en kyrka, församlingssal, kontor och bostäder. 

Idén med centret är att föra samman oli-
ka etniska grupper och församlingsmedlemmar. 
Kyrkan används av åtta olika församlingar och 
har blivit en viktig ekumenisk samlingsplats.

Samtal i kris
endast den finsksprå-
kiga samtalstjäns-
ten Palveleva puhelin 
har öppet dygnet runt i 
fall av storolyckor. Den 
svenskspråkiga linjen 
har ännu inte en sådan 
beredskap, vilket KP 
felaktigt skrev om i se-
naste nummer.

kP RäTTARMission ShAlhEvETJAh

Norge sätter sprätt 
på söndagsskolan
InSpIrAtIOn. Söndags-
skolan har imageproblem 
och lärarbrist. det ska 
tacklas med ett nytt 
norskt koncept, ”Sprit-
tande liv”, som lanseras 
hos oss nästa höst.

TexT: rOlF AF HällStröM 

– Ordet söndagsskola är be-
lastat för många föräldrar, sä-
ger branschsekreterare Anne 
Holländer på Kyrkostyrelsen.
I Helsingfors fick senaste träff 
för  söndagsskollärare inhibe-
ras samtidigt som normän-
nen  nyligen skapat 360 nya 
söndagsskolor på tre år.

– Söndagskolan skulle be-
höva ett lyft speciellt i söder, 
det fungerar i Österbotten, 
säger Holländer.

Grundproblemet är att ti-
den har kört förbi de gam-
la formerna. Det har Norsk 
Söndagsskoleförbund insett. 
År 2007 lanserades därför det 
nya konceptet ”Sprell leven-
de”, ungefär ”sprittande liv” 
på svenska.

Traditionella bitar som bi-
belberättelser, bön och sång 
finns kvar. Det viktigaste är 
att ta barnen på allvar och ut-
gå från deras värld.

– ”Sprell levende” har fy-
ra olika sätt att berätta den 
aktuella söndagens text på, 
exempelvis som drama el-
ler dockteater. Allt i mening 
att olika slags barn ska kun-
na ta till sig och uppleva be-
rättelsen, berättar Holländer. 

Enligt henne är materia-
let både teologiskt och pe-
dagogiskt väl genomtänkt.
En söndagsskollärare får en 
startlåda med bland annat 
handdockor och en ledar-
handledning i bokform. På 
sikt ska lärarhjälpen utökas 
med nätsidor.

pedagogisk kvalitet
En av medicinerna mot bris-
ten på söndagsskollärare är att 
erbjuda ett tillräckligt inspi-
rerande material. Norska sta-
ten anslog 50 miljoner per år 
i fem års tid för att trygga den 
kristna fostran i det mångkul-
turella norska samhället. En 
del gick till det norska sön-
dagsskolförbundet med 20 
anställda som den vägen fick 

resurser att utveckla arbetet. 
– Det ska gå enkelt att ge-

nomföra, säger Holländer. 
Dagens aktiva människor har 
inte extra tid att lägga på för-
beredelser.

Ett tecken på kvalitet är 
att både lärare och barnträd-
gårdslärare inspirerats att gå 
med i Norge.

– Samma ledare behöver 
inte ställa upp alla söndagar. 
Det finns två eller tre ledare 
för varje grupp.

Söndagsskolan är inte hel-
ler fixerad till söndag för-
middag. Det går bra att sam-
las i det lokala köpcentret på 
lördag förmiddag när föräld-
rarna går och shoppar.

Intresse för barnet
Nästa år ska det hållas fyra 
utbildningsdagar i Finland 
med introduktion i det nya 
konceptet. Vilka krav ställs?

– Man ska vara intresserad 
av att ta barn på allvar. Och 
kunna släppa den traditionella 
lärarrollen och istället förund-
ras tillsammans med barnen.

SöndagSSkolkonceptet ”Sprell levende” har slagit väl ut i norge. Svenska kyrkans 
samarbetspartner efS gör om materialet till svenska. hos oss lanseras det nästa höst. 
FOTO: nOrsK söndagssKOleFOrbund

Församlingarna 
får nya förslag 
på kollektmål
KOlleKter. en ny ka-
tegori, rekommenderade 
kollekter, införs i Borgå 
stift år 2012.

TexT och foTo:  
JOHAn SAndBerG 

Gideoniterna i Finland,  
Luthersk Inremission och 
förbundet Kran:s arbete 
bland alkohol- och narko-
tikamissbrukare hör till de 
åtta kollekter som Kyrko-
styrelsen endast rekommen-
derar för nästa års kollek-
ter. Från och med 2012 de-
las kollekterna nämligen in 
i tre olika kategorier: obliga-
toriska ändamål på bestäm-
da dagar, obligatoriska än-
damål på valbara dagar och 
rekommenderade kollekt-
ändmål som församlingarna 
kan välja att följa om de vill.

– I och med att vi rekom-
menderar ändåmålen har vi 
inte behövt gallra bort någ-
ra ansökta  kollekter, säger 
stiftsdekan Sixten Ekstrand 
vid domkapitlet.

Kollektmålen fastställs av 
Kyrkostyrelsen på förslag av 
domkapitlet i Borgå. Kyrko-
styrelsen fick 19 ansökningar 
som gällde kollekter i Borgå 
stift. 

tolv valbara kollekter
I kategorin med fastställda 
datum finns 26 ändamål, 
däribland påskdagens kol-
lekt som går till Kyrkans ut-
landshjälp, allhelgonadagens 
till förmån för ungdomssam-
lingen Höstdagarna och fjär-
de advent som går till Finska 
Missionssällskapets insam-

ling De vackraste julsångerna.
Tolv ändamål är fortfarande 
obligatoriska men har val-
bara datum, till exempel de 
fyra kollekterna till Kyrkans 
central för det svenska ar-
betet (KCSA) och de tre kol-
lekter stiftsgården Lärkkul-
la ska få.

Flest till missionen
De organisationer som har 
fått flest kollektdagar i Borgå 
stift är Finska Missionssäll-
skapet och Kyrkans Utlands-
hjälp med fem officiella kol-
lekter var. KCSA får fyra och 
Lärkkulla och Svenska Luth-
erska Evangeliföreningen tre 
kollekter.

Ekstrand påpekar att kol-
lekterna som uppbärs i för-
samlingarna enligt lag mås-
te gå till kyrkliga ändåmål. 
Därför kan till exempel 
idrottsföreningar och kul-
turella föreningar inte kom-
ma ifråga.

Bland rekommenda-
tionerna finns en kollekt 
till Förbundet De Utveck-
lingstördas Väl för föräldra-
rådgivning och fridtidsverk-
samhet för personer med 
svår utvecklingsstörning .

 – Den rekommendationen 
bygger på det aktiva samar-
bete vi har mellan kyrkan och 
DUV, säger Ekstrand.

Nytt för nästa år är ock-
så att officiella kollekter 
kan delas. På finskt håll de-
las några kollekter, dock in-
te i Borgå sift.

Nästa år finns det 75 kol-
lektdagar. Av dessa har Kyr-
kostyrelsen fastställt 38 offi-
ciella kollektmål och rekom-
menderat åtta kollektmål.

näSta år har Borgå stift 75 kollektdagar. Kyrkostyrelsen 
har bestämt för vilka ändåmål 38 av de kollekterna bärs 
upp. 

 Helsingfors
Strömmingsmarknad

vuodesta från 1743

Öppningsdagens program den 
2.10.2011, kl. 11-16 på Salutorget

Helsingin Satama  
www.portofhelsinki.fi

2.-8.10.2011

AMMUU!, program för barn

SAMI GARAM och JANNE PEKKALA 
tillreder strömmingsrätter på scen

TRIO VARAROUVAT, 
schlager och evergreens

BAD ASS BRASS BAND, 
rövarnas musikkår vars horn sprutar eld och 

testosteron!

FM i fiskhantering,  
OSTRONAKADEMIEN I FINLAND RF

Den finska mästaren i gatumusik,  
JUHA PEKKA TAPANI HEIKKINEN 

uppträder på området under dagens lopp.biSkop Munib a. Jounan vid invigningen. 

 elizabeTh Mchan
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S TÖ R S T  I  N O R D E N  PÅ  KVA L I T E T S A U K T I O N E R

1. ELLEN THESLEFF, SÅLD fÖR 60.000 €  2. REIDAR SÄRESTÖNIEMI, SÅLD fÖR 58.000 €  3. ARTTU BRUMMER, SÅLD fÖR 25.500 € 4. TAPIO WIRKKALA, SÅLD fÖR 4.600 €  

5. KYLLIKKI SALMENHAARA, SÅLD fÖR 12.500 €  6. TAPIO WIRKKALA, SÅLD fÖR 12.000 €  7. LARS GUNNAR NORDSTRÖM, SÅLD fÖR 9.500 €  8. LE CORBUSIER, SÅLD fÖR 

4.400 €  9. TAPIO WIRKKALA, SÅLD fÖR 1.700 €  10. BIRGER KAIPIAINEN, SÅLD fÖR 10.000 €  11. ALVAR AALTO, SÅLD fÖR 5.200 €

INLÄMNING - MODERNT

KONTAKTA VåRA ExPERTER FÖR KOSTNADSFRI VÄRDERING OCH RåDGIVNING.
Du når oss på 09 6689 110, helsinki@bukowskis.com eller titta in hos oss på Stora Robertsgatan 12, Helsingfors. 
Vi har öppet vardagar kl. 9-17. 
www.bukowskis.com

Skicka gärna bilder för värdering till helsinki@bukowskis.com

Bukowskis i Helsingfors är världens största marknadsplats för finländsk konst och design. Det internationella  
intresset för finländsk design är större än någonsin och de höga priserna når du via vårt breda kontaktnät.
Inlämning pågår med stor efterfrågan på Aalto, Vanni, Carlstedt, Blomstedt, Lucander, Lyytikäinen, Jansson,  
Särestöniemi, Nordström, Krokfors, Wardi, Linnovaara, Luostarinen, Diehl, Kujasalo, Laaksonen, Wirkkala, Kaipi-
ainen, Nyman, Sarpaneva, Schilkin, Franck, Still, Bryk, Tynell, Toikka, Gardberg m. fl.
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vågA FRågA

hur uppmärksamma 
gudbarnets dopdag?

Födelsedagar firas ju alltid, men hur 
är det med dopdagar? Hur ska jag 
uppmärksamma mina fadderbarn 
på deras dopdagar?

Din fråga visar att vi saknar gemensam-
ma goda förebilder och modeller för en 
bra relation mellan fadder och fadder-
barn. när vi inte har något gemensamt 
att gå efter är vi hänvisade till att skapa 
egna traditioner så gott vi kan. Många 
känner sig osäkra och önskar att de 
kunde ha skött sitt uppdrag som fadder 
bättre. också jag är en av dem, tyvärr.

Jag svarar på din fråga genom att ge dig några egna frågor att 
ta ställning till. hur skulle din egen årliga faddertradition kring 
dopdagen kunna se ut? Vill du skicka ett kort eller en gåva 
till barnet eller gå på besök? när barnet blir äldre får du fle-
ra möjligheter att engagera dig. Vad är viktigt för dig som du 
vill ge vidare? Vad tror du att ditt gudbarn skulle vara intres-
serat av? en kväll hemma hos dig och/eller din familj? hittar ni 
någon gemensam aktivitet att delta i? ni kan kanske besöka  
kyrkan där barnet döptes, bläddra i fotoalbumet med dop-
bilder, gå i en familjegudstjänst, gå på en konsert eller på bio, 
bege er ut på en svamp- eller fiskeutfärd … 

om du funderar på gåvor tänk gärna på något som konkret 
skulle påminna om guds omsorg – en tavla, en ängel, en fräl-
sarkrans, en cd-skiva eller en bok. Det finns både böcker för 
hela familjen och sådana som är tänkta att läsas för och med 
barnet. ett förslag på en bok till hela familjen är exempelvis 
den nyutkomna boken ”allt är nära” av eero Jokela och Moni-
ka Vikström-Jokela (som presenterades i KP den 22.9). 

Det viktigaste du kan ge ditt fadderbarn är ändå din omtanke 
och dina förböner. Du kan till exempel ha framme något som 
påminner dig om ditt gudbarn hemma hos dig, ett fotografi i 
bokhyllan eller i din almanacka, en teckning på din kylskåps-
dörr… hälsningen från ditt fadderbarn hjälper dig också att 
minnas honom eller henne i dina böner oftare. 

Vad fint att du vill ta vara på ditt hedersuppdrag att vara fadder! 
Din fråga ger alla som är engagerade i kyrkans barn- och fa-
miljearbete en anledning att tänka på hur man bättre än hittills 
kunde ta vara på faddrars engagemang för sina fadderbarn.

I Kp:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. frågor om relationer, hälsa, fa-
milj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans famil-
jerådgivare. redaktionen behöver ditt namn och dina kon-
taktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga anonymt i 
tidningen. redaktionen väljer och editerar frågorna. adressen  
är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen, Manner-
heimvägen 16 a 9, 00100 helsingfors. Märk kuvertet ”fråga”. 
Panelen besvarar frågor endast i tidningen. 

På tväREn RolF AF hällSTRÖM 

Prydligt yttre och prydligt inre är inte synonyma
nina hagen är affischnam-
net på bokmässan i göte-
borg. helt konkret, pun-

kens ikon stir-
rar besökar-
na i ögonen 
från alla pro-
gramblad. In-
tervjuaren på 
boksemina-

riet, som är betydligt mer 
garvad i branschen än jag, 
får ingen styr på hagen när 
hon håller vittnesbörd in-
för ett välfyllt auditorium. 
ett vittnesbörd om guds 
underbara vägar som i ha-
gens fall löper huller om 
buller.

gud har funnits med 

ända sedan hon som li-
ten flicka i DDr besökte 
gudstjänsten på söndags-
morgnarna medan hennes 
ateistiska föräldrar låg och 
sov. gud befriade henne 
från drogmissbruket när 
karriären var som häfti-
gast. hon döptes för två år 
sedan när hon hittade en 

riktig pastor, en som gör 
saker och inte bara pratar.

när hon berättar om 
varför punkgenerationen 
kom att se ut som den gör 
hajar jag till. Det var för-
äldrarnas fel, de var bor-
gerliga på ytan men tänk-
te inte på något annat än 
pengar. Punken blev den 

unga generationens egen 
kultur, möjligast på tvären 
mot allt borgerligt.

Det hade jag hört förr. 
en av stiftets många duk-
tiga kantorer gav mig en 
gång en lång föreläs-
ning om musikens histo-
ria inklusive en förklaring 
till varför dagens kompo-

sitörer låter så totalt an-
norlunda jämfört med den 
gamla, goda tidens klas-
siker. när en adolf hitler 
och hans nazikultur gick 
som hand i handske med 
richard Wagners musik, 
hur skulle kompositörerna 
kunna annat än ta avstånd 
från en sådan tradition?

 ¶ ann-sOFi 
sTOrbacKa
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och liv. 

De kan sätta 
världsrekord 
reKOrdFörSöK. 
Marthorna är med 
och virkar världens 
största lapptäcke. I 
övermorgon breds 
täcket ut på Domkyr-
kans trappa i Helsing-
fors.

TexT & foTo:  
MArInA WIIK

– Alla kan lära sig virka, det 
handlar bara om attityd.

Jag sitter med en virknål 
och ett trådnystan och för-
söker åstadkomma stolpar 
och luftmaskor. Resultatet 
blir inte vackert, men Riitta 
Sittnikow är uppmuntrande.

– Nu börjar det ju likna nå-
got. Du är redan på punkt fy-
ra på mönsterpappret! 

Sittnikow har sedan slu-
tet av mars instruerat mart-
hor och andra hugade hel-
singforsare i att virka mor-
morsrutor.

–Jag har virkat sedan jag 

var fyra, min mormor lär-
de mig.

Skänks till välgörenhet
Jag besöker virkarverksta-
den mitt i slutspurten. Färg-
granna lapphögar tornar upp 
sig överallt, uppskattnigsvis  
drygt 300 stycken lappar. 

– I dag packas lappar på 
olika håll i Finland för att 
hinna med till världsre-
kordförsöket. Målet är att 
breda ut världens störs-
ta lapptäcke över domkyr-
kans trappa i Helsingfors, 
berättar Anita Paulig, verk-
samhetsledare för Helsing-
forsmarthorna.

Innan lapparna åker i väg 
förses de med en personlig 
hälsning. Den berättar vem 
som virkat lappen, men ska 
också glädja den komman-
de användaren.

– Efter världsrekordet de-
las täcket åter upp i mindre 
täcken som skänks till väl-
görenhet bland annat ge-
nom Förbundet för möd-
ra- och skyddshem samt 
insamlingen Gemensamt 
ansvar.

1 bröllop, 3 mormorsrutor
I början var det tänkt att de 
gemensamma virknings-
stunderna bara skulle pågå 
under tre dagar. Ganska snart 
visade det sig ändå att intres-
set var betydligt större än så. 

– I medeltal har vi varit ett 
tiotal kring bordet varje ons-
dag. Såväl unga som gamla 
har vågat sig hit, men inga 
män har ännu dykt upp.

Anna-Stina Häggström 
blev intresserad av verksam-
heten genom en artikel i lo-
kaltidningen.

– Jag hade precis blivit 
mammaledig och kände 
mig lite sysslolös. Ändamå-
let är viktigt, men det är ock-
så roligt att samlas kring kaf-
fekoppen och prata bort en 
stund medan man arbetar.

Häggström har tagit med 
sin son Wilmer, 7 månader.

– Det har varit en extra bo-
nus att följa med hur han växt 
under de här månaderna, sä-
ger Gunvor Nyman.

Förutom att göra lappar un-
der onsdagseftermiddagar, 
har många av virkarna också 
tagit med sig hantverket hem.

– Under det kungliga 
svenska bröllopet skrev jag 
som Facebookstatus:  1 bröl-
lop och 3 mormorsrutor, sä-
ger Barbro Söderman.

– Jag gillar att pyssla, men 
har redan fullt av grejer hem-
ma. Då känns det bra att det 
man lagar går till ett gott än-
damål, fortsätter hon. 

Garnet till projektet Värl-
dens största lapptäcke spon-
sorerades av Novita. Andra 
samarbetsparter har varit 
finska marthaförbundet och 
Textillärarförbundet. 

Nästa år fortsätter samar-
betet med stickning av yl-
levantar, men Helsingfors-
marthorna tänker inte vila 
på lagrarna tills dess. 

– Vi fortsätter att virka 
lapptäcken, som vi done-
rar till äldreboenden. Jag 
blir glad bara jag tänker på 
hur en färggrann pläd vär-
mer och piggar upp en äld-
res vardag, säger Paulig.

Virkning av mormorslappar varje 
onsdag från och med kl. 12 
i hemvrån på Simonsgatan 12 a.

barbro SöderMan, riitta Sittnikow, anita Paulig, anna-Stina och Wilmer häggström, Mary renberg och gunvor nyman 
virkar mormorsrutor. Lapparna ska fästas ihop med tusentals gelikar för att bilda världens största lapptäcke. 
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Ge ett 
bo åt 
Vanda 
TexT: rOlF AF HällStröM

foTo: cHrIStA MIcKelSSOn

Prosten Otto Weckström var legen-
darisk kyrkoherde i Helsinge  sock-
en åren 1920 till 1963. På den tiden var 
dagens Vanda genuin svenskbygd och 
prosten Weckström lär ha känt alla si-
na församlingsbor.

I dag skulle han inte ha haft en chans 
att göra det. Efter de trettio senaste årens 
drastiska förändringar är dagens Van-
dabor 200 000. Över 18 000 har invand-
rarbakgrund och det finns fler musli-
mer i Vanda än finlandssvenskar. Det 
svenska Vanda är i dag svensk lands-
bygd och glesbygd mitt bland finska 
tätorter.

Akut renoveringsbehov
– Stig in vid klockstapeln, vägleder Van-
da svenskas kanslist Carola Holm i te-
lefonen.

Den uppmaningen hade Weckström 
klarat av. Svenska församlingens ar-
betsutrymmen är inrymda i det som 
heter Dickursby kyrka. Den är byggd 
år 1959 enligt den tidens kyrkliga mo-
deord arbetscentraler som bröt med tra-
ditionen hur kyrkor ska se ut.

Dessvärre är den byggd på sank mark, 
med fukt i källaren och i akut behov av 
renovering. Hälsovårdsmyndigheterna 
har redan förbjudit bottenplanet som 
arbetsutrymmen.

– Men vi har vårt lager där, säger kap-
lan Kaj Andersson.

Dickursby kyrka är också granne till 
stadshuset från samma tid. Vanda stads 
fäder har klassat den som skyddsob-
jekt och vill ha kyrkan kvar som en 

viktig del av stadens östra centrum.
Vanda svenska har utrymmespro-

blem. När kyrkan renoveras måste för-
samlingen vara ute. 

– Vi vet inte var vi ska ta vägen efter 
den 1 januari 2013, säger kyrkoherde 
Martin Fagerudd.

Godkända ritningar
Det svenska församlingsrådet är helt 
enigt om vad och vart man vill. Senas-
te vecka slipade rådet argumentering-
en för att ett helt nytt församlingshus 
Larsgården ska byggas i gamla Helsinge 
kyrkoby. Tillsammans med det svens-
ka lågstadiet, högstadiet och gymnasiet 
skulle gården bilda en starkt svenskt 
rum för de utspridda vandasvenskarna.

– Ritningarna är godkända. Tomt 
finns, det finns en stadfäst plan för 
byggnaden. Det enda som behövs är 
byggbeslut, säger Fagerudd.

Men det  beslutet ligger inte i svens-
ka händer. Makten finns hos samfäl-
ligheten som domineras av de sex fin-
ska församlingarna. 

I fjol var det nära att Larsgården fått 
grönt ljus, men projektet gick på grund i 
det gemensamma kyrkorådet som satte 
stopp för allt nybyggande. Det kan kän-
nas extra bittert när de övriga Vanda-
församlingarna i tur och ordning fått si-
na mångmiljonprojekt godkända under 
de goda åren.

Men församlingsrådet ger inte upp, 
säger viceordförande Jan-Erik Eklöf, 
Vandabo i sjunde generationen.

– Vi är vana vid att vi måste kämpa 
extra mycket, säger han.

Synergi i kyrkbyn
– Vanda svenska hade stått i tur, sä-
ger Matti Sollamo som är finsk leda-

mot i samfällighetens kyrkofullmäk-
tige. Någon språkfråga är det inte, me-
nar han. De flesta finska beslutsfatta-
re förstår Vandasvenskarnas behov av 
ett eget centrum. Helt husvill är för-
samlingen inte heller. I stadens väs-
tra centrum, Myrbacka, finns svens-
ka S.t Martins kapell, i kyrkbyn finns 
”Bagarstugan”, ett populärt utrymme 
bredvid  kaffestugan Laurentius som är 
en affärsrörelse. Ingen av dem är ändå 
lämpad som kontor. 

Sollamo tror också att Larsgården 
byggs.

– Men först om fem eller tio år.
Fagerudd påminner om att Larsgården 

skulle ge synergieffekter också för övriga 
församlingar. I kyrkbyn finns den med-
eltida kyrkan Helsinge S:t Lars och ny-
byggda S:t Lars begravningskapell med 
en prislapp på 11 miljoner. Däremot sak-
nas plats för minnesstunder och där 
skulle Larsgården komma väl till pass.

Både Fagerudd och Eklöf är bekym-
rade över att samfälligheten blivit så hy-
perkänslig när det gäller pengar.

– Det har tagit bort handlingskraften 
och modet att göra något.

dickursby går före
Den kyrkliga samfällighetens chef Juha 
Tuohimäki har Dickursby kyrka rakt ut-
anför fönstret i sitt arbetsrum på fjärde 
våningen i Vandasamfällighetens äm-
betshus. En stor grop mellan kyrkan 
och stadshuset ska bli parkeringshall 
under ett blivande centraltorg. Vanda 
stad bygger sig ett östra centrum och 
de två sextiotalsbyggena är skyddade av 
stadsplanen. Samfälligheten får inte riva. 
Renoveringen av Dickursby kyrka går 
också före Larsgården eftersom den be-
rör en större andel församlingsmed-
lemmar. 

– Om kyrkan byggs ut också med en 
ny kyrksal beräknas renoveringen gå på 
15 miljoner. Om vi bara grundrenove-
rar byggnaden – vilket är helt nödvän-
digt – går räkningen på 8 miljoner, sä-
ger Tuohimäki. Det kunde ge utrymme 
för Larsgården – kanske.

Beslutsgången vid byggen går i två 
steg. Först ritar arkitekten byggnadens 
skal. I steg två görs konstruktionsrit-
ningarna där all teknik planeras in till 
sista strömbrytaren. För Dickursby kyr-
ka görs de upp som bäst, för Larsgår-

vanda SvenSka 
församling mister 
sina arbetsut-
rymmen när 
Dickursby kyrka 
renoveras. Var-
ken kyrkoherde 
Martin fagerudd 
eller kaplan Kaj 
andersson vet 
församlingens 
nya adress.

bagarStugan i 
kyrkbyn är flitigt 
använd av Vanda 
svenska.

SvenSKA vAndA. Helsinge har va-
rit svenskbygd i flera hundra år. I da-
gens Vanda bor det fler muslimer än 
finlandssvenskar. Nästa år blir Vanda 
svenska församling näst intill husvill.
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den är konstruktionsritningarna inte 
ens beställda.

Ett byggbeslut för Dickursby kyr-
ka tas tidigast nästa år. Färdiga kon-
struktionsritningar betyder inte att nå-
got byggs.

Till det behövs pengar. Samfällighe-
ten är visserligen skuldfri, men Tuohi-
mäki säger att Vanda samfällighet inte 
brukar ta lån för andra byggen än såda-
na som hämtar in pengar. Typ affärs-
centret Betania i samma kvarter som går 
en halv miljon på plus varje år.

De tio miljoner som finns sparade 
räcker för fyra månaders drift av hela 
samfälligheten, det kostar 2, 5 miljoner 
per månad. Med en månads driftspeng-
ar kunde Larsgården byggas.

Avvecklingsplan aktuell
I själva verket ligger det kyrkliga eko-
nomin i Vanda så risigt till att man bor-
de sälja i stället för att bygga nytt. Tra-
ditionen att höra till kyrkan är bruten i 
Vanda, kyrktillhörigheten minskar med 
en procentenhet per år och är nere i 67. 
I fjol tappade Vanda 2 400 medlemmar.

Så länge ekonomin växte gick det bra 

och församlingarna har i tur och ord-
ning fått sina nybyggen. 

– Nu har vi en nollbudget. Det är en 
brytningspunkt, säger Tuohimäki,

Inkomsterna växer inte, men det 
gör utgifterna. Lönerna går upp med 
två procent, fastighetsdriften med sex 
procent och pensionsutgifterna ökar.

– Det är en omöjlig sits. Vi måste 
krympa, antingen på fastighetssidan 
eller på personalsidan. 

I själva verket både och.  
– Vad vi nu skulle behöva är en av-

vecklingsplan, säger Tuohimäki.
Vanda svenska har redan så lite 

personal som möjligt, bara tillräckligt 
många för att grundverksamheten ska 
tryggas. Personalnedskärningar borde 
ske på andra håll. Vanda samfällighet 
satsar allt mer på att vara närvarande till 
exempel i skolor. Om Larsgården bygg-
des kunde dess närhet till de svensk-
språkiga skolorna gynna det allmänna 
verksamhetsmålet.  

Svårt att sälja
Flera byggnader förutom Dickursby kyr-
ka borde grundrenoveras. Församlings-

helSinge S:t Lars 
kyrka har varit en 
integrerad den 
av den finlands-
svenska historien 
i Vanda.

S:t MartinS ka-
pell är en del av 
Myrbacka kyrka 
och en fästpunkt 
för den svenska 
församlingen i 
västra Vanda.

klockStapeln 
i Dickursby vid 
Vanda svenska 
församlings hu-
vudkyrka, som är 
i akut behov av 
renovering.

hemmet i Päiväkumpu hålls igång med 
”konstgjord andning” en metod att med 
undertryck hålla dålig inneluft i skick. 
Kyrkan i Vaarala är tekniskt sett slut-
körd och repareras inte mer.

Kyrkliga byggnader är svåra att sälja 
fast de står tomma.

– Församlingshemmet i Korso har 
varit till salu i två år, men ingen köpa-
re har hittats.

Tuohimäki säger att S:t Lars öde också 
beror på hur byggnadskostnaderna ut-
vecklar sig.  Begravningskapellet skul-
le kosta 7–8 miljoner med det blev 11.

– För Dickursby kyrkas del är ut-
gångsläget 15 miljoner. De kan också 
bli 18 miljoner och det äter upp allt ut-
rymme för Larsgården.

Om några år ska järnvägen till Van-
da flygfält vara utbyggd och kring den 
ska ett nytt samhälle med 25 000 till 
30 000 nya vandabor växa upp. Ska 
kyrkan finnas också där ställer det 
nya krav på samfällighetens investe-
ringslista.

koMMEntAR  
RolF    
AF hällSTRÖM

Över- 
kvalitet
det kan gå illa om man 

hamnar sist i 
kön. grann-
församlingen 
Markus på an-
dra sidan hel-
singforsån kö-
ade och köade 
för sitt Markus 

center som skulle ge för-
samlingen ett hem. Proces-
sen drog ut på tiden, Mar-
kus fusionerades med Lu-
kas församling och bygget 
blev aldrig av.

Markus center hade en 
enveten motståndare i ti-
digare fackbasen Paavo J. 
Paavola som var överty-
gad om att helsingfors-
svenskarna snart försvinner 
och samfälligheten får en 
tom lokal i famnen. någon 
Paavola sitter inte i Vanda-
fullmäktige men det finns 
nya moln på bygghimlen.

Det är inte bara det att 
folk skriver ut sig ur kyrkan. 
De som blir kvar går inte 
heller i kyrkan. Traditionel-
la former som gudstjänster 
och dagklubbar minskar.

– när över 60 procent 
av kyrkans medlemmar in-
te besökt en enda kyrk-
lig tillställning på två år, hur 
mycket ska vi då investe-
ra i väggar? frågar förvalt-
ningsdirektör Juha Tuohi-
mäki i Vanda kyrkliga sam-
fällighet.

han har myntat begrep-
pet ”överkvalitet”. Med 
det menar han en situation 
då större delen av kyrkans 
satsningar i praktiken kom-
mer att göras för en liten 
grupp aktiva församlings-
medlemmar. frågan som 
han ställer är om det är rätt 
att hålla kvar ett upplägg 
där största delen av med-
lemmarna blir utan och ut-
anför?

om vi ska ha kvar en 
folkkyrka måste den tänka 
om när det gäller byggna-
der, menar han. Verksam-
heten ska formas så att den 
så brett som möjligt möter 
kyrkans medlemmar där de 
också annars är.

Det betyder inte slutet på 
kyrkor och församlingshem. 
Men det betyder en annor-
lunda kyrklig strategi.

– Vårt samarbete med 
skolorna är ett bra koncept, 
säger Tuohimäki. Vandaför-
samlingarna satsar starkt 
på närvaro i skolorna där 
prästen är en del av ett 
multiprofessionellt team.

På samma sätt har Van-
da ett system med arbets-
platspräster. De finns på 
plats som en del av arbets-
gemenskapen.

– Vi funderar nu på sam-
ma sak inom diakonin, sä-
ger Tuohimäki.

frågan är om de svenska 
rummen har någon särställ-
ning när verksamheten for-
mas om?
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JoSefS kornbodar enligt den koptiska traditio-
nen seglade den heliga familjen söderut längs 
nilen. Vid den tiden stod cheops- och chefren-
pyramiderna redan där. Då och i långt senare tid 
har dessa uppfattats som gammaltestamentliga 
Josefs kornbodar.
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Flykting   
via Gaza
TexT: MAy WIKStröM

ILLUSTraTIon: KOptISK pApyrUS

En lokal despot som inte drar sig för att 
ta livet av civila, barn och unga. Låter det 
bekant? Lägg till en familj som slinker 
över till Egypten via Gaza, så känns det 
synnerligen aktuellt. Men just den här 
flyktingstoryn är två tusen år gammal. 

 Flykten till Egypten skildras i Nya 
testamentet bara i Matteusevange-
liet. De vise männen agerar ofrivilliga 
skvallerbyttor och väcker kung Hero-
des mordlystnad på alla konkurreran-
de kungabarn, profeterade och oprofe-
terade. Men Gud uppmanar Josef i en 
dröm att fly med familjen till Egypten, 
och de hinner undan massakern. En-
ligt evangeliet dödar Herodes brutalt al-
la pojkar under två år i hela Betlehem 
med omnejd.

–När det gäller Herodes den store 
finns det ingen historisk person från 
den tiden som är så väldokumenterad, 
förutom Julius Caesar och Alexander 
den store,säger NT-exegeten, professor 
emeritus Karl-Gustav Sandelin.

Enligt honom är det historiskt proble-
matiskt att berättelsen om barnamor-
den i Betlehem bara är belagd av NT.

– Men om man tittar vilken slug typ 
och hård maktmänniska Herodes var 
som person, så passar det nog in, sä-
ger han.

när Jesusbarnet föddes ... ja, när?
Den allmänna uppfattningen bland da-
gens bibelforskare är att Jesus föddes 
mellan år 7 och 4 före vår tideräknings 
början. Här finns det motstridigheter i 
evangelierna.

– Om man utgår från berättelsen 
om Herodes roll, så föddes Jesus nå-
gon gång i slutet av hans regeringstid, 
säger Sandelin.

Eftersom kung Herodes dog år 4 f.Kr. 
så måste Jesus alltså ha fötts innan dess.

Annars är det väldigt knappt med de-
taljer om Jesus tidiga år i Bibeln. Tyst-
naden mellan födelsen i Betlehem tills 
den vuxne Jesus börjar sin verksamhet 
har inte bara intresserat senare krist-
na och efterföljare. De ”opublicerade 
berättelserna” florerade tidigt och har 
satt sina spår i olika kristna traditio-
ner trots att de inte blev kanonisera-
de. Det finns berättelser om Jesu tidi-
ga barndom i både de västliga och öst-
liga kyrkorna.

– Jag står själv för en tysk teologisk 

skola, och brukar säga att jag är kritisk 
till alla källor efter 200 e.Kr. Det faktum 
att det finns kristna som ger apokry-
ferna stort värde betyder inte att de in-
te skulle vara kristna, säger Karl-Gus-
tav Sandelin.

längs kustremsan söderut
Enligt en armenisk källa började fa-
miljens flykt i hamnstaden Ashkelon. 
Därifrån drog de så småningom vida-
re till Gaza längs med karavanlederna 
för att troligen korsa Wadi al Arish. Den 
drygt 200 km långa, ställvis uttorka-
de floden kallades trots sin obetydlig-
het Egyptenfloden och var gränsen till 
Egypten. Det är efter detta den koptis-
ka traditionen tar vid.

Den heliga familjens vistelse i Egyp-
ten är för kopterna en källa både till 
stolthet och till hela 33 platser som be-
traktas som heliga vallfärdsorter. Kop-
terna ser sig som värdar i en viktig del 
av Jesus historia. Det ger dem också ett 
eget kapitel i den judeokristna histori-
en - något som blev allt viktigare när 
kopterna har arabiserats och de moder-
na splittringarna mellan judiskt-israe-
liskt och arabiskt-muslimskt får dem 
att landa någonstans mitt emellan. Jesu 
vistelse gör kopterna, de kristna egyp-
tierna, delaktiga i hans berättelse.

Flyktingbarn med dåligt inflytande?
Bibeln säger däremot ingenting om var 
familjen vistades under flykten. De kop-
tiska traditionerna härstammar från 
muntliga berättelser, men brottstyck-
en kommer också från ett par utom-
bibliska skrifter. Teologen Hippolytus 
av Rom nämner i början av 200-talet i 
en bibelkommentar att exilen varade i 
tre och ett halvt år. Det är också kop-
tiska kyrkans uppfattning. Muslimer-
na erkänner den också, men anser att 
exilen varade i sju år.

Men frågan kom upp ännu tidigare 
än så. Faroniterna med sina många gu-
dar och sin gudakult var en styggelse 
för både monoteistiska judar och upp-
lysta greker. Greken Celsius anklagade 
bara hundra år efter korsfästelsen Je-
sus för att ha vistats i Egypten och där 
”experimenterat med det häxeri som 
egyptierna stoltserar med”. Liknande 
kritik kom också från judiskt håll i ar-
gumentationen mot den växande kris-
tendomen. Kyrkofadern Origenes be-
mötte häftigt kritiken - och verifiera-
de samtidigt därigenom att Egyptenka-
pitlet i Jesu liv var känt i ett tidigt skede 
av kristendomens historia.

pilgrimsleder i familjens spår
I modern tid har den koptisk ortodoxa 
kyrkan rekonstruerat familjens färd. 
Dels handlar det om att skapa en pil-
grimsled, men arbetet har också upp-
muntrats av den egyptiska staten som 
vädrat en potentiell turistattraktion.

Traditionen säger att familjens första 
del av vistelsen gick norrut och väster-
ut, över bifloden Rosetta. Där i öknen 
ligger dalen Wadi El-Natrun. Den kop-
tiske biskopen Zacharia (ca 600) skri-
ver i sin homilia att Jesusbarnet ska ha 
profeterat om orten: ”Hör, min Moder, i 
denna öken ska det bo många munkar, as-
keter och andliga krigare, och de ska tjäna 
Gud likt änglarna!” Trakten blev centrum 
för klosterväsendet. I dag finns det ba-
ra fyra kloster kvar, varav det kändas-
te är S:t Makariosklostret.

... och så Kairo
 Men det finns också flera  pilgrimsmål 
i Kairo och dess satellitstäder. I dagens 
myllrande miljonstad står fortfarande 
en kyrka byggd på romerska murar, 
den Hängande kyrkan. Här 
- i det som nu är de koptiska 
kvarteren - höll familjen till, 
och här fanns också an-
dra judar och landsmän. 
Tolv kilometer söderut, 
i Ma’adi vid Nilflodens 
strand, står numera den 
Heliga jungfruns kyrka. 
Den muntliga traditio-
nen berättar att familjen 
besökte en synagoga. Där 
blev Josef  bekant med de 
män som seglade på Ni-
len och som lovade att ta 
familjen söderut. En av 
munkarna i Muharraq-
klostret har senare till-
lagt att den dyra seglat-
sen betalades med de vi-
se männens dyrbara gå-
vor av guld, rökelse och 
myrra.

”... och från 
egypten kallade 
jag min son.”
Hosea 11:1

vAd Hände Sen? Jesu egyptiska historia är en 
källa till stolthet och pilgrimsleder.

utanför kanon  
flera gamla kristna kyrkor har historier från den första 
kristna tiden med långa rötter, trots att de inte finns 
upptagna i nya testamentet. I väst är de ofta relativt 
obekanta. Den här serien presenterar vad lokala kristna 
traditioner har fortsatt berätta där Bibeln satte punkt.
del 1 Den heliga familjen i egypten
del 2 Johannes och Maria
del 3 I Tomas fotspår

Vad hände sen?

I övre egypten
Den plats de kom till är i dag ett av de 
heligaste målen för pilgrimerna: Mount 
Qussqam, som senare fick namnet Mu-
harraq. Platsen ligger nära Assuan. Det 
var hit familjen seglade nedför Nilen 
och här sägs de ha bott i ett halvt år. 
Platsen kallas av kopterna det andra 
Betlehem. Kyrkan anses vara den för-
sta som byggdes i Egypten. Den är inte 
heller officiellt invigd, därför att Jesus 
själv har helgat den. Och det var också 
här det efterlängtade beskedet till slut 
kom, som det skildras i Matteus 2:19: 
”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor 
och bege dig till Israels land. De som ville ta 
barnets liv är döda.”

Källor: encyclopedia coptica, the 
coptic network
The Holy family in egypt, otto Mei-
nardus
The Holy family in egypt, al ahram

officiell pilgriMSkar-
ta Den koptisk ortodoxa 
kyrkan har försökt 
rekonstruera hur den 
heliga familjen rörde sig 
i egypten.
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Saliga slantar
Det är varmt i Paris. Stö-
nande kämpar jag mig 
uppför den långa back-
en till Sa-
cre coeur, 
den vi-
ta helge-
domen på 
stadens 
högsta 
kulle. Lyckligtvis är 
hjälpen nära: solbrän-
da kvinnor och män med 
stora kylväskor säljer 
mer än gärna en vatten-
flaska eller två åt törsti-
ga turister. 

Det är kö till kyrkan, 
men ett antal vakter hål-
ler ordning i leden. Det är 
förbjudet att fotografe-
ra eller tala med hög röst 
inne i kyrkan. Däremot 
är det önskvärt att beta-
la för att få tända ljus eller 
sätta in en slant i en blin-
kande automat och få en 
metallpolett med kyrkans 
bild i utbyte. Ännu större 
är urvalet i souvenirsho-
pen intill kyrkorummet.

Jag har för mig att för-
samlingsfinansieringen i 
frankrike är beroende av 
frivilliga donationer i be-
tydligt högre grad än hos 
oss. Ändå känns det li-
te respektlöst att använ-
da kyrkan för utstuderad 
kommersiell verksamhet. 
Inbillar vi oss fortfaran-
de att vi genom att skän-
ka en slant till kyrkan kan 
köpa oss salighet och för-
bättra våra aktier inför den 
sista domen? Under med-
eltiden sålde kyrkan ju av-
latsbrev eller botgöring för 
begångna synder – också 
för dem som redan avlidit.

å andra sidan: de fles-
ta som kommer till Sa-
cre coeur besöker den 
knappast för att få andlig 
förkovring utan som ett 
turistmål bland andra. Är 
det inte okej att bekos-
ta ”seriös” verksamhet 
såsom gudstjänster med 
pengar från dem som in-
te bryr sig? och är det 
inte viktigast att folk hit-
tar till kyrkan, oberoende 
av motivet?

när jag går nerför  
backen förbi diverse tingel 
tangel på färggranna filtar 
ringer Jesu ord obönhörli-
gen i mitt huvud: Står det 
inte skrivet: Mitt hus skall 
kallas ett bönens hus för 
alla folk? Men ni har gjort 
det till ett rövarnäste.

 ¶ Marina WiiK

ELLiPs

Redman i samma hjulspår
MUSIK

10,000 reasons

Artist: Matt redman
Skivbolag: Ingram Inter-
national 2011

alltsedan superhiten Heart 
of Worship har brittiska 
Matt redman varit en av de 
klarast lysande stjärnorna 
på den moderna poplov-

sångens himmel. Som ny-
inflyttad amerikan spela-
de den 37-åriga redman 
i början av året in liveski-
van 10,000 Reasons på en 
maffig lovsångskonferens 
med närmare tusen sånga-
re i kören.

redman har gjort sig 
känd för sina raka melodi-
er. De är enkla att plocka 
upp men svåra att tröttna 
på – ett vinnande koncept 

för all lovsångsmusik. Den 
grundtanken bär han med 
sig också till sin nya skiva, 
och för den som ännu in-
te tröttnat på greppet är 
10,000 Reasons ingen be-
svikelse. Lägg till den sug-
gestiva synten, den dröm-
mande cellon och de på-
litliga gitarrerna i ballader-
na (Endless Hallelujah) och 
duracellenergin och stud-
set i uptempo-låtarna (We 
are the Free) och paketet är 
komplett. 

några överraskning-

ar ryms däremot inte med 
i den annars professionel-
la helheten. Så intressant 
det hade varit om redman 
velat göra åtminstone någ-
ra kortare besök också ut-
anför sina egna domäner. 
att Magnificent de tio första 
sekunderna påtagligt på-
minner om Oasis Wonder-
wall ser jag som ett plus i 
kanten, men redan efter tio 
sekunder är redman tillba-
ka i samma lovsångslunk 
som tidigare.

Låtarna med störst hit-

potential är titelspåret och 
redan nämnda We are the 
Free. Min gissning är att fin-
landssvenska, lovsångs-
präglade församlingar med 
tillräckligt duktiga musiker 
börjar nosa på den senare 
redan under hösten.

Matt redman har ge-
nerositeten att publicera 
enkla ackordtabeller inklu-
sive texter till alla skivans 
låtar på sin hemsida matt-
redman.com. Vem som 
helst kan gå in på sidan, 
gratis ladda ner pdf:arna 

och sätta sig ner i soffan 
med gitarren.

 ¶ chrisTa MicKelssOn

Bokmässan 
är kyrkans 
dialog med 
kulturen

SvenSka kyrkan 
inbjöd  nina ha-
gen till bokmäs-
san i göteborg. 
Punkikonen blev 
också bokmäs-
sans marknads-
föringsikon. 

Alla 1 300 journalister och 800 författa-
re som besökte Göteborg under veck-
oslutet kanske inte insåg att punkiko-
nen Nina Hagen som återfanns på alla 
tryckta program var inbjuden till bok-
mässan av Svenska kyrkan.

– Hennes bok Bekenntnisse väckte stor 
uppmärksamhet på de tyska kyrkoda-
garna, säger prästen Mikael Ringlander 
som tillsammans med journalisten Bar-
bro Matzols håller i trådarna för Svens-
ka kyrkans kultursatsning.

Så de tipsade förlaget Verbum om att 
en svensk översättning av Bekännelsen 
skulle sitta perfekt vid årets mässa då 
temat var tysk litteratur.

enkelt grundkoncept
Flaggskeppet på mässan är de drygt 60 
programpunkterna på scenen Se män-
niskan. Grundkonceptet är enkelt, en 
samtalsledare från kyrkans sida som 
i 20 minuter samtalar med en aktu-
ell författare.

– De flesta författare tar upp existen-
tiella frågor. De ställer gärna upp hos 
oss eftersom vi ställer de annorlunda 
frågorna, säger Ringlander. Dessutom 
ligger scenen rent fysiskt avskilt, lite på 
sidan om den kommersiella ruljangsen.

Numera står förlagen i kö för att få 
in sina författare på kyrkans scen. Det 
gör det lättare att hålla kvaliteten hög.

– Det är mycket seriöst, inte under-
hållning utan det är djup i samtalen, 
säger Barbro Matzols. Det finns alltid 
texter i texten, undertoner som kom-
mer fram om samtalspartnern är till-
räckligt lyhörd.

– Man behöver inte desperat försö-
ka leta fram något.

När Karolinska institutet i fjol ville 

KUltUrSAMtAl. Bokmässan i Göteborg är Nordens största kultu-
rella mötesplats. Och Svenska kyrkan är Bokmässans största samar-
betspartner.

TexT: rOlF AF HällStröM

ordna en debatt kring frågan ”vad är 
liv” på bokmässan så tog man från Se 
människan kontakt och frågad om Antje 
Jacklélen, biskop i Lund, kunde plat-
sa bland de fem manliga forskarna. Li-
vet är ju mer än vad man får fram i la-
boratorierna.

– Efter det inbjöd de henne att förelä-
sa på Karolinska, säger Ringlander. Det 
är växelverkan av bästa slag.

Kyrkan i dialog
Svenska kyrkan har varit med sedan 
Bokmässan startade år 1997. Redan två 
år senare var den nya bibelöversättning-
en Bibel 2000 hela bokmässans tema.  

I årets satsning ingår åtta-nio sto-
ra seminarier vid sidan av  scenpro-
grammen, plus ett antal kultursats-
ningar. Numera ingår också ett fort-
bildningsprogram, Mod att förändras, i 
mässkonceptet.

kyrkanS Scen Se människan på bokmässan i göteborg är 
populär bland författare från vitt skilda förlag. 
FOTO:MiKael ringlander
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Tråkigt och omoraliskt 
om pengar och rån 
BOK

Pengar, pengar, pengar

Författare: anders adali
Förlag: Söderströms 2011

Jens lapidus skriver i för-
ordet till Pengar, peng-
ar, pengar att boken är en 
skönlitterär skildring. På-
minnelsen behövs efter-
som gränsen mellan Anders 
Adali och hans huvudper-
son är ganska otydlig. för-
fattaren är dömd till fängel-
se efter ett rån mot en vär-
detransport i åbo, och hans 
huvudperson planerar och 
genomför också ett dy-
likt rån i åbo – till och med i 
samma kvarter. förvirringen 
minskar inte av att huvud-
personen, som i början av 
boken endast har en son, i 
slutet av boken plötsligt är 
tvåbarnsfar sedan länge, 
precis som författaren.

adali för läsaren genom 
rånets alla stadier, från det 
att huvudpersonen får veta 
om de lättillgängliga finska 
värdetransporterna och gör 
flera rekognosceringsre-
sor till finland längs diskreta 
vägar, ända tills dagen för 
rånet slutligen kommer. 

Den skarpa kontras-
ten mellan svenssonlivet 
som familjefar och tillvaron 
som grovt kriminell är ock-
så hårresande – liksom den 
kvinnosyn som bokens per-
soner ger uttryck för. att 
språket kryddas med slang, 
ofta ganska mustig sådan, 
ger naturligtvis en mera au-
tentisk prägel. I övrigt är 

språket ganska torftigt, och 
trots att handlingen egent-
ligen innehåller flera spän-
ningsmoment bränner be-
rättelsen aldrig till på all-
var. ett problem är natur-
ligtvis att läsaren gissar sig 
till att handlingen i stor ut-
sträckning kommer att föl-
ja författarens egen his-
toria, men framför allt be-
ror avsaknaden på spänning 
på att berättelsen framskri-
der i samma tempo boken 
igenom.

Den kriminella verksam-
heten och hur man bör 
agera för att inte väcka po-
lisens intresse beskrivs 
mångordigt. Däremot sak-
nas den moraliska diskus-
sionen närmast totalt. Lapi-
dus förord berör frågan och 
lovar indirekt en fortsätt-
ning i boken – men efter 
avslutad läsning svävar lä-
saren fortfarande i ovisshet 
om vad adali och hans hu-
vudperson egentligen tän-
ker kring den moraliska as-
pekten av att stjäla miljon-
belopp under vapenhot.

efter genomfört rån, när 
huvudpersonen begrundar 
värdet på den summa han 
och medhjälparna har kom-
mit över resonerar han så 
här: ”nu hade jag så att det 
räckte att försörja min familj 
i flera år framöver. om jag 
hade varit tvungen att få in 
samma summa på ett van-
ligt arbete skulle det ha ta-
git en hel livstid.”

Uttalandet summerar ena 
halvan av huvudpersonens 
drivkraft. å ena sidan er-
känner han att han är för-
tjust i själva planeringen av 
rånen, men pengarna till 
dyra semestrar med änd-
lös shoppingbudget och an-
nan lyxkonsumtion är ock-
så viktiga. Ur den synvin-
keln kan Pengar, pengar, 
pengar också läsas som en 
studie i hur konsumtions-
hetsen  förvrider vår syn på 
vad som är en acceptabel 
inkomst till det absurda.

 ¶ eriKa rönngård

anderS adali föddes 1978 i Stockholm. Idag avtjänar han 
ett 7-årigt straff för ett värdetransportrån i åbo i finland.

Mirakel för konfirmander
filM. finska Missionssäll-
skapet (fMS) har produce-
rat en film för konfirmand-
undervisningen.

 Den tolv minuter långa 
filmen består av tre person-
berättelser från Taiwan, Is-
rael och Tanzania. 

enligt fMS konkretiserar 
filmen begreppen nåd, fred 
och hopp och ger glimtar av 
vad missionsarbete kan be-
tyda i praktiken. 

filmen och diskussions-
frågorna är också lämpade 
för vuxengrupper.

- Vi ville genom några 
ungdomars egna berättel-
ser om sina liv visa på kon-
kreta mirakel: gud kan för-
ändra människors liv, säger 
carre lönnqvist, sekretera-
re för barn- och ungdoms-
arbetet, enligt fMS.

Tvillingtavlor i Dresden 
renässanskonstnären ra-
faels (1483–1520) tavlor 
Sixtinska madonnan och 
Madonnan av Foligno sam-
manstrålar på ett museum i 
tyska Dresden. 

Tavlorna betraktas som 
två av renessänsens mest 
betydelsefulla tolkning-
ar av Madonnan med bar-
net. Verken betraktas som 
varandras motstycken och 
de kan ha stått sida vid i 

konstnärens ateljé. Men de 
har inte funnits på samma 
plats på nästan 500 år.  

Sixtinska Madonnan finns 
också i normala fall i Dres-
den och har enligt nyhets-
byrån enI blivit något av en 
symbol för staden. Madon-
nan av foligno är över tre 
meter hög och hänger van-
ligtvis i  Vatikanen. Den har 
aldrig tidigare lånats ut. 

Madonna 
av foligno 
från Vati-
kanen till 
vänster...

... och 
Sixtinska 
Madon-
nan från 

Dresden.

”Kyrkan ska inte leve-
rera svar på frågor som 
ingen ställer.”
Mikael Ringlander

Kyrkan är en del av kulturen.
– Vi måste lyssna till de frågeställ-

ningar som förekommer och vara i di-
alog med dem, säger Ringlander. Han  
understryker att Svenska kyrkan lärt 
sig att information  eller förkunnelse 
inte är det samma som kommunikation.

– Kyrkan ska inte leverera svar på frå-
gor som som ingen ställer.

Strategin lades upp av biskop Carl-
Bertil Ytterberg redan på 80-talet. Den 
grundläggnade tanken är att kyrkan all-
tid knutit an till kulturen. 

– Att bara stereotypt upprepa svar på 
frågor som inte ställs är inte sann luth-
ersk reformationskristendom, menar 
Ringlander.

För honom är satsningen på bokmäs-
san en fortsättning på det som Luth-
er gjorde när han översatte Bibeln till 
folkspråket.

–Det var den tidens sätt att bli rele-
vant. Varje tid har sitt sätt att kommu-
nicera.

Till strategin hör också ett starkt fri-
villiginslag på 25 personer.

– Det finns alltid sex montervärdar 
och två personer på själva scenen. Dess-
utom ska utställningen byggas upp och 
monteras ner.

Nästa steg i kyrkans kultursatsning är 
Mediedagarna i Göteborg i mars. Eve-
nemanget  ska greppa kulturen utanför 
litteraturen, allt från etermedia till film. 



14 PSALMVÄVEN mikaeli KyrKpressen torsdag 29.9.2011 • nr 39
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Konstruerat av An
n

 HU
SM

An

Fyll i de ord som sökes på raderna a-Z. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad a motsvarar a3, den 
andra a83 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna a-Z bildar psal-
mens namn.
      oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det skall 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
404, vers 2–3, som börjar med orden 
”från mitt trånga näste”. vinnare i förra 
Psalmväven är: Ole Baér, Torsholma, 
Stig Gunell, esse och Kerstin Wester-
berg, hangö. grattis! Prisböckerna kom-
mer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Mannerheimvägen 16 a 9, 00100 hels-
ingfors senast 18.10.2011. 
Märk kuvertet ”Mikaeli-psalmväv”. 
Bland de rätt svaren lottar vi ut tre bok-
pris. Lycka till!

PsALMvävEn

skickA In!

psalm nr och vers i psalmboken:

som börjar med orden

namn & adress:

vInn BöcKer!

A   ödslig    ___     ___     ___     ___ 
                     3        83       79        115

B   Effekt av flod?    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                 73 92 16 32  102 57 66

c   skinn om halsen    ___     ___     ___     ___     ___     ___  19  116 41 96 75 28  

D   Låta osmort    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                 82 65 87 49 101 119 37 

E   Attack    ___     ___     ___     ___     ___     ___                      114       10        31        81        106       5  

F   sist i brev    ___     ___                           46       124  

g   Riktning    ___     ___     ___     ___                        12        122      30        71   

H   En sida av saken    ___     ___     ___     ___     ___     ___                                        118      55        105      13        27        100

i   stämma    ___     ___     ___     ___                      95        104      35       131

J   var sagan förr    ___     ___     ___                                54       120      91  

k   Med fjäder eller balans    ___     ___     ___                                                  24       67        113 

L   skald med val?     ___     ___     ___     ___                                    38       42       103        8 

M   genom men ej igenom     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      ___                                                  78       15        121         1        43       93       63        26        85

n   Högväxt    ___     ___     ___     ___     ___     ___                        117       47        88        72       112      128  

o   skjuts mot    ___     ___     ___                               23         2        97

P   Rikedomar    ___     ___     ___     ___     ___ 
                            129      51        84       22         7    

R   äldre generation    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                      90       74        50       44       34       130      21

s   trasas    ___     ___     ___     ___                     52        127      69        76  

t   stärker sko    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                             48       20       109      94        36       58        6  

U   Att vara och att inte vara    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      ___                                                    64        17        53       107      45        70        111       11         86

v   som pip    ___     ___     ___     ___     ___                           108     33        80       29       56     
X   kan man dra    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                    60        4        77        59       98        14        40       125   

y   Där många skjuter    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                         9        126      68       39        25        62       89       110    

Z   Förnäm slav    ___     ___     ___     ___                              99        18       61        123 
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dOMprOSterIet

 ¶ BOrGÅ
Sö 2.10 kl. 10: gudstjänst i 
Svartbäck-Spjutsunds skärgårds-
kyrka, eisentraut-Söderström, 
helenelund.
Kl. 12: högmässa i domkyrkan, S 
Lindgård, ekholm, Söderström, 
Tollander.
Kl. 15: gudstjänst i Mikaelskapel-
let, fagersta, anderssén-Löf, 
helenelund
to 6.10 kl. 9.30: Veckomässa i 
Lundagatans kapell, af hällström, 
Söderström

 ¶ lAppträSK
to 29 kl 9.15: Skolgudstjänst i 
kyrkan, cå, VT. alla välkomna!
-kl 13: andakt i Servicehuset och 
kl 15 på Tallmogården, cå, VT
Sö 2 Mikaelidagens familjemässa: 
kl 15 i kyrkan (obs! klockslaget), 
cå, VT, Barnklangen. anmälan till 
konfirmandundervisningen. efter 
Mässan kyrksaft oh -kaffe i fh.
On 5 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 13.30: Pensionärsaträff i fh
kl 15: Barnklangen i församlings-
hemmets ungdomslokal i källaren
to 6 kl 14: Mission i fh

 ¶ lIlJendAl
Gudstjänst: Sö 2.10 kl 10 i kyrkan. 
håkan Djupsjöbacka, antti Joki-
nen. Inskrivning för skriftskolan 
efter gudstjänsten på Mariagår-
den.
Höutandakt: Sö 2.10 kl 12 vid 
Wårkulla i andersby. håkan Djup-
sjöbacka, antti Jokinen.
vuxen-Barn-gruppen: Ti 4.10 kl 
10-12 på Kantorsgården.
Andakt: on 5.10 kl 14 i service-
huset
Musikkväll: på Mariagården med 
homecoming musik och all-
sång. alla välkomna!

 ¶ lOvISA
tvåspråkig gudstjänst: sö 2.10. 
kl 10 i kyrkan, nylands landsför-
svarsdag, predikant militärpräst 
Tapani Selin, T carlström, I Kali-
oujnov-Salminen
Samkristen förbönstjänst: må 
3.10. kl 18  i församlingsgården
pensionärer: ti 4.10. kl 13, i för-
samlingsgården
Morgonkaffe: to 6.10. kl 8.30 i 
Tikva

 ¶ pernÅ
Högmässa: sö 2.10 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert Lemberg, rita 
Bergman.
tvåspråkig andakt: sö 2.10 kl. 
13.00 i Isnäs servicehus, robert 
Lemberg, rita Bergman.
pensionärssamling: on 5.10 kl. 
13.00 i forsby pens.hus.

 ¶ SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KyrKA Sö kl 12: familje-
mässa Katja Korpi, Lauri Palin. 
Barnkören, Mittemellankören. 
Bibelserie: i Box Bykyrkan Tabor 

sö kl 16 fjalar Lundell Så vi inte 
tappar kursen, hebr 1:14-2:4. Ul-
la-Britt och allan Lindqvist medv.
Servicehuset linda: on kl 18 
veckomässa helene Liljeström, 
Palin.

HelSInGFOrS prOSterI

 ¶ JOHAnneS
Fr 30.9:
kl. 10-11.30 Humlans familje-
klubb:  hörnan, högbergsgatan 
10. ollberg
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t 
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. Lök-
ström.
kl. 12-13.30 veckolunch: Johan-
nessalen, högbergsgatan 10 D 
2 vån.
lö 1.10:
kl. 17 Flöjt och cello: Tongiv-
ningstillfälle i Berghällsgården, 
Suoniogatan 7. Barn och unga ger 
en transfusion spelglädje som 
stärker i höstrusket.
Sö 2.10 Mikaelidagen:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Lindström, Djupsjöbacka, Johan-
nes kantori. Kyrkkaffe
kl. 16 Babygudstjänst: S:t Jacobs 
kyrka. ray, henricson. S:t Jacobs 
barnkör. 
Kyrkkaffe 
kl. 18 Kvällsmässa: Tomas kyrka. 
Lindblom, almqvist, Böckerman.
Må 3.10: 
kl. 10-11.30 tomas familjeklubb:  
Tomas kyrkas dagklubbsutrym-
me, rönnvägen 16. Ingång från 
gården.  frände 
kl. 11-12.30 cellträff:  andliga 
samtal och förbön i S:t Jacobs 
kyrka. gud är närvarande – över-
allt. gertrud Strandén 
ti  4.10:
kl. 12 lunchmusik:  gamla kyrkan. 
Santeri Siimes, orgel
kl. 13 träffpunkt för seniorer och 
daglediga:  Johannessalen, hög-
bergsgatan 10 D 2 vån. ”Jesus – 
en påminnelse!” författaren Paul 
von Martens. ahonen, Löfman.
kl. 18 Gräv djupare, där du står: 
Vad menar vi med gud?  Diskus-
sion och samtal kring kristen vux-
entro i Johannessalen, högbergs-
gatan 10 D 2 vån. Djupsjöbacka. 
On 5.10:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t 
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. Lök-
ström.
kl. 14-15.30 diakoniträff: S:t Ja-
cobs kyrka. Salenius
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas 
kyrkas församlingssal. frände
kl. 18 Kvällsmässa: gamla kyr-
kan. Busck-nielsen, Böckerman, 
almqvist.
to 6.10:
kl. 12.30 Samtalsgrupp: folkhäl-
sans Seniorhus. Djupsjöbacka.
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes

 ¶ MAtteUS
Matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
pastorskansliet: är öppet må, ti, 
to, fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 
tfn (09) 2340 7300
MAtteUSKyrKAn: åbohusv. 3
Sö 2.10 kl. 12: familjemässa, 
rönnberg, Lankinen. Kyrkkaffe 

och saft. 
to 6.10 kl. 13: pensionärskrets, 
ahlfors (2 vån).
öSterSUndOM KyrKA: Kapell-
vägen 65
Sö 2.10 kl. 10: högm, ahlfors, 
Lauri Palin. Kyrkkaffe.
dagklubben: Sjökortsgränden 6, 
nordsjö
ti kl. 9.30 – 12: familjeklubb för 
barn i alla åldrar och föräldrar. 
Kaffeservering 1 euro.
MAtteUS dAGKlUBB: för barn i 
åldern 3–6 år, verkar må, ti, to, 
fr kl. 9.30-12.30 på nordsjö (Sjö-
kortsgränden 6). Ledare är Mari-
anne Bergström. Det finns platser 
kvar. Pastorskansliet tel. 2340 
7300 tar emot anmälningar.
lIv I MAtteUS: 22.10 kl. 10-14: i 
Matteuskyrkan. Vi inbjuder för-
samlingsbor i alla åldrar till en 
gemenskap med soppa, våfflor, 
kaffe och program. 
program för barn: höstpyssel, 
klapp & klang, musikverkstad, 
lekhörna och högläsning.
program för vuxna: ”Min för-
samling, varför är jag med, vad 
ger den mig?” med inlägg av 
församlingsmedlemmar, förböns-
stund, kortfilmer om missionens 
utjämningsdag, bokbord och in-
formation om bl.a.församlingens 
verksamhet.

 ¶ petrUS
www.petrusforsamling.net
Fr 30.9:
- kl. 10 Musiklek för barn och 
föräldrar: i Lukascentret (Vesper-
vägen 12 a). Sussi.
- kl. 13 Sopplunch: i Månsas kyr-
ka. anmäl gärna till Tove Monn-
berg tfn 050-358 9310.
Sö 2.10:
- kl. 10 Högmässa (n): i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Gudstjänst: i åggelby 
gamla kyrka. Bonde, hilli. Kyrk-
kaffe.
Må 3.10:
- kl. 10 Musiklek för barn och 
föräldrar: i Lukasgården (Munk-
stigen 2). Sussi.
ti 4.10:
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik: i 
Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka. Ulla-christina 
Sjöman, Stig-olof fernström, 
Söderström. Barnpassning. Kyrk-
dörrarna öppnas kl. 18.30.
On 5.10:
- kl. 18.30 petruskören: övar i 
hagasalen. Söderström.
to 6.10:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris 
(Månsasvägen 21). Sussi och 
Bodil.
- kl. 10.45 Babyrytmik: i Seuris. 
Sussi.
- kl. 18 tempeltjänarna: träffas i 
hagasalen. Thylin, Sjövall, Varho. 
Kvällens tema: Låt er förvandlas.

 ¶ HelSInGFOrS prOSterI
Matteuskyrkan Åbohusvägen 3: 
Keswick Möten 29.9-1.10.2011 
Talare: carl-erik Sahlberg, 
Stockholm. Torsdag 29.9. kl.19 
att förändra en stad genom bön. 
Mötesserien inleds kl.18.30 med 
servering. fredag 30.9. kl.18 att 

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
Marianne Tanttinen, 
(09) 612 615 50,  
marianne.tanttinen@
kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi 
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BEtRAktELsEn MIA BäcK

Myriaders 
myriader änglar
när Jag var tonåring brukade jag och mina kyrkligt akti-
va vänner fantisera om himlen. Hur det skulle se ut och 
vad som skulle hända där. Vi föreställde oss ett him-
melrike lika konkret som altartavlorna i kyrkan vi väx-
te upp i. Vi fantiserade om Paradisvägen och Kärlekssti-
gen där vi skulle bo, om gator av renaste guld och my-
riaders myriader änglar.

En av mina vänner trodde att man i himlen får göra det 
som man älskar allra mest. Hon skulle sitta på en vack-
er blomstrande sommaräng och måla tavlor. En annan 
vän skulle dra sladdar och mixa ljud och ljus vid en stor 
himmelsk konsert.

Även om jag idag tror att himlen kommer att vara helt 
annorlunda än jag någonsin i min vildaste fantasi kan 
föreställa mig så är det ändå de här barnsliga bilderna 
av himmelriket som finns närmast hjärtat och som trös-
tar mig. Tröstar mig varje gång som någon kär männis-
ka lämnar detta liv.

När du läser det här har det gått två veckor sedan min 
unga vän omkom i en trafikolycka. Han blev 19 år gam-
mal. När jag skriver det här har det gått fem dagar sedan 
olyckan och jag har ännu inga ord för det som har hänt. 
Jag har inte förstått det än. Hur han, som alldeles nyli-
gen erbjöd sig ta bilen till våra skribaplaneringar, inte 
finns här mera. Hur han, som alltid mötte mig med ett 
stort leende och glada ord, inte längre får fortsätta gläd-
ja människor i sin närhet. Hur han, som var så lycklig 
över sin nya studieplats, inte längre kommer att umgås 
i mysrummet på teologiska fakulteten.

Mikaelidagens bibeltexter om himlastegen, Guds tron 
och änglaskaror ger mig himmelskt hopp. Och jag före-
ställer mig min unga vän i himlen där han gör det som 
han älskar alla mest. Jag föreställer mig att han står i ett 
lyxigt kök och kockar ljuvligt god mat till nyfunna vän-
ner. Jag föreställer mig att han är med i ett häftigt rock-
band och ackompanjerar den stora änglakören. Framfö-
rallt föreställer jag mig honom tillsammans med sin äls-
kade pappa och alla de som har kommit fram före honom.

Jag ser fram emot den dag då jag får möta honom igen 
på andra sidan pärleporten. Då jag får höra honom ropa: 
”Hej Mia!”. Då jag får krama om honom och säga: ”Jag 
har saknat dig!”. 

Och i bakgrunden hör vi myriaders myriader änglar 
sjunga All You Need is Love av Beatles. Kärleken upphör aldrig!

Mia Bäck är församlingspastor i Åbo svenska församling

änglarna omtalas i Bi-
beln som budbära-
re med uppgift att tjäna 
gud och utföra hans vilja 
till människors räddning. 
Skyddsänglar nämns i 
Matteusevagliet (18:10). 
andra slags änglar är är-
keänglar, serafer och 
keruber.
Källa: Kyrklig ordbok

ärKeänGeln MIKAel
Ända sedan 400-talet 
har den 29 september 
varit tillägnad ärkeäng-
eln Mikael. Änglar finns i 
många kulturer men Mi-
kaelidagen är den en-
da dagen i den lutherska 
kyrkan i finland som är 
tillägnad änglarna. 

Mikael är en av de 
främsta änglarna. I Up-
penbarelseboken käm-
par han mot djävulen, 
som uppträder i en dra-
kes skepnad, och vin-
ner seger. hans kamp 
mot mörkrets makter 
hör samman med pås-
ken. Kristus har vunnit 
den avgörande segern 
mot ondskans makter 
men kampen fortsätter i 
världen.

I finland finns ock-
så tiotals kyrkor och ka-
pell tillägnade ärkeäng-
eln Mikael.

i KlARSPRåK

vEckAns PERSon

”Gud, sänd dina 
myriaders myri-
ader änglar med 
himmelskt hopp 
till alla som sör-
jer en bortgången 
vän.”
följ Kyrkpressen  
#bönetwitter

123, 124, 492, 
177,222 (n) 125.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALMFöRsLAg

änglarnas dag
förr i tiden var Mickelsmäss eller Mikaelidagen inled-
ningen till den mörka årstiden. nu skulle skörden va-
ra inne och korna hemma från sommarbetet. Dessut-
om kom ovanligt många till kyrkan eftersom det var 
den stora lysningsdagen för de par som skulle gifta sig 
under hösten.

I dag ordnar många församlingar familjegudstjänst 
och musikevenemang för barn på Mikaelidagen som 
också kallas barnens och änglarnas dag. Söndagens 
tema är ”Änglarnas dag”.

oM hElgEn

”de som gör sig 
själva små som 
det här barnet är 
störst i himmel-
riket.”

Den här hör du om 
på söndag. Helgens 
evangelitext är häm-
tad ur Matt 18:1–6 
(7–9) 10.

Kollekten uppbärs 
i form av torrvaror 
eller konserver.

Diakoniarbetarna delar 
sedan ut kollekten till 
de som behöver. 
Mikaelidagens Fa-
miljegudstjänst kl. 11 i 
Masaby kyrka, Kyrk-
slätt.

UR EvAngElIET RUnt KnuTEn

KALENDERN 
30.9-2.10

MÅ 
BRA
Lördag 8 oktober 2011 
kl. 9.30 - 16.00 
Ekenäs församlingshem
Larssonsvägen 1
Workshopar: Rätt mat * Retreaten som kraftkälla * Kroppslighet 
i Bibeln * Heliga danser * Ett evangelium för kroppen * Handens 
verk * Sång som förenar * Ut i naturen

KOM OCH
PROVA PÅ EN 
ANNORLUNDA 
HÄLSODAG - 
EN HEL DAG 
MED GODA 
UPPLEVELSER!
Anmälning (-4.10) och 
broschyr: 
www.ekenasforsamling.fi
Info: Yvonne Lindström 
044-508 1527 
yvonne.lindstrom@evl.fi
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förändra en stad genom diakoni. 
ca kl.19 paus med servering, 
varefter mötet fortsätter. Lördag 
1.10. kl.18 att förändra min stad. 
Korta anföranden. his Master´s  
noise sjunger. Servering. Mer info: 
Prosten Stig-olof fernström.tfn 
050-3416219.
tomas kyrka rönnvägen 
16:  höstens första Tomasmässa 
firas onsdag 5.10.2011 kl.19 i To-
mas kyrka. Temat är ”Änglarnas 
dag”. gästande predikant teol.
stud. emma audas. Liturg är pas-
tor Kim Lück. Musikledare är Sven 
nygård och försångare Jannike 
Sandström. Möjlighet till bkikt 
kl.18.30. efteråt testund.
Jourhavande i Samtalstjänsten, 
något för dig?: en ny grundkurs 
för frivilliga i Samtalstjänsten pla-
neras starta i höst. Intresserade 
kallas på basen av ansökan till 
individuell intervju. Kursen, som 
hålls i helsingfors inleds i slutet av 
oktober och avslutas i mitten av 
januari 2012. antalet kurstillfällen 
är sju och antalet kursdeltagare 
max. 12. Samtalstjänst: är en 
riksomfattande telefon- och nät-
tjänst, som upprätthålls av den 
ev.luth.kyrkan. Till Samtalstjäns-
ten kan man ringa anonymt alla 
dagar kl. 20-24 eller skicka ett 
meddelande till nätjouren, www.
natjour.fi. för  närmare informa-
tion, tag kontakt med verk-
samhetsledare caritha Sjöberg, 
tel. 09-2340 2292 eller caritha.
sjoberg@evl.fi.
Huvudstadsmission 2011: kall-
las den mediaevangelisations-
kampanj, som anordnas 15.9 – 
15.10.2011 i huvudstadsregionen. 
60 församlingar är med.Under en 
månads tid håller man via kam-
panjen fram evangeliet i mass-
media och målet är att komma 
till tro och att få komma med i 
en kristen gemenskap. Mer info: 
Petrus församling.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour. användaren 
behöver inte uppge namn, e-
postadress eller andra uppgifter 
som kan leda till identifiering utan 
väljer själv en signatur och ett lö-
senord. ring eller skriv när Du 
behöver stöd!
Huvudstadsregionens försam-
lingars pOdcASt:  aktuellt från 
kyrka och församling. flera nya 
inslag varje vecka. Lyssna:  www.
pod.fi/svenska
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ deUtScHe GeMeInde
So 2.10.11.00 Uhr: gottesdienst 
zum erntedank (Panzig) mit dem 
Kindergarten und der Kinderkirche

MellerStA nylAndS prOSterI

 ¶ eSBO
Högmässor sö 2.10: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15, rönnberg, Malmgren. 
hagalunds kyrka, Kyrkst. 6,  kl. 14 
konfirm. av Mataskär 3-skriftsk. 
Kanckos, Kronlund.  
Karabacka kapell, Karabackav. 12, 
kl. 10 mässa med små och stora, 
ahlbeck, Malmgren.  
Köklax kapell, handelsb. 1, kl. 16, 
ahlbeck, Kronlund. 
Skriftskolan 2012: alla medlem-
mar i församlingen som är födda 
1997 får brev hem vecka 40. Mer 
info: www.esbosvenskaforsam-

ling.fi
Familjeklubbar: 
Köklax kapell, handelsb. 1,  
familjecafé, må  9.30-12.  
Sökö kapell, Sökögr. 3, Sång och 
lek, ti 9.30-11.  
Mattby kapell, Lisasgr. 3, 
Imse-Vimse, on o. fre 9.30-11.30. 
Bytesdag för barnkläder och pry-
lar: olars kyrka, svenska sidan, 
olarsbäcken 4.lö 22.10 kl. 10-13 
i olars kyrka, svenska sidan, 
olarsbäcken 4. hela, rena och 
användbara kläder, leksaker och 
hobbygrejor kan hämtas på för-
hand till familjeklubbar, dagklub-
bar och eftisar. alla kläder och 
prylar är gratis. café med våfflor, 
kaffe och saft.
Gröndalsafton: gröndals kapell, 
grönbackav. 2, må 3.10 kl. 18, Pia 
Mantila
Missionskväll: Sockenstugan ti 
4.10 kl. 18. Brita Jern, göran Sten-
lund o. Leif erikson från evang-
elifören. samt ola Byfält. Tuomas 
anttila, sång,
Samtalsgruppen: hagalunds 
kyrka to 6.10 kl. 16-17.30
öppet hus: hagalunds kyrka varje 
ti kl. 12-14.
Symamsellerna: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18.
Kretsar för pens. & daglediga kl. 
13-15: Kalajärvi kapell to 29.9, 
Köklax kapell ti 4.10, Södrik kapell 
on 5.10, Karabacka kapell to 6.10.

 ¶ GrAnKUllA
to 29.9 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet. 
Sö 2.10 kl 12: familjemässa, San-
dell, Peitsalo, Smeds, fransman. 
Barnkören medverkar. Änglaut-
ställning. aulakaffe.
- kl 19: Triokonsert. Linda hed-
lund, violin. carmen Moggach, 
altviolin. Seeli Toivio, violoncell. 
fritt inträde, programblad 5 euro 
för Kyrkans Utlandshjälp.
Må 3.10 kl 13-15: Måndagscafé i 
Sebastos. andakt kl 12.45 i ka-
pellet. 
ti 4.10 kl 9.30-12: familjelyktan i 
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik 
och rörelse, Peitsalo, fransman. 
Kort morgonandakt i kapellet. 
Kaffeservering och fri samvaro.
On 5.10 kl 13.30: Syföreningen i 
övre brasrummet.
to 6.10 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet. 
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, 
Tonberg-Skogström.

 ¶ KyrKSlätt
Mikaelidagens Familjegudstjänst 
: sö 2.10 kl. 11 i Masaby kyrka, 
heikel-nyberg, Joki. Dagklubbs-
barnen medverkar. Kollekten 
uppbärs i form av torrvaror el-
ler konserver, som delas ut av 
diakoniarbetarna till dem som 
behöver det. efter mässan lunch 
i församlingshemmet. oBS! Ingen 
högmässa i Kyrkslätts kyrka kl. 12.
Sång och bön: må 3.10 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka. följande 
samling är måndag 31.10.
tovning & litteraturgruppen 
startar: ti 4.10 kl. 17-19.30 i 
oasen, Prästgårdsbacken 11 c. 
Därefter samlas gruppen 4 gånger 
fram till 15.11.
Söndagsskolorna börjar enligt 
följande: Lö 8.10 kl. 10-11 i Lyan , 
Prästgårdsbacken 5.  Sö 9.10 kl. 
10-11 i Veikkola församlingshem, 
Sportvägen 1. Sö 9.10 kl. 10-11 i 
Masaby kyrka, Tinavägen 4. Där-

efter varje vecka. rune Lith, tfn 
0500-687 023 svarar på frågor.

 ¶ tAMMerFOrS 
Sö 2.10. Gudstjänst för stora och 
små: kl 10.30 i gamla kyrkan K 
rantala och Tuija Mattila. försam-
lingens fyraåringar får sin Bibel. 
Saft och kex i kyrkan efteråt.
ti 4.10. Mammor, pappor o barn: 
kl 10 Svg  
ti 4.10. tisdagsklubben:Svg 
grupp I kl 13.30 - 14.30 och  grupp 
II kl 14.30-15.30.
Ons 5.10. diakonikretsen: kl 13, 
Svh med gympa 
to 6.10. Hjälpledarkurs: Svg kl 
14-15.30 Kaisa Leppälä

 ¶ vAndA
Söndag 2.10 kl. 10: högmässa i 
helsinge kyrka St Lars. anu Paa-
vola, håkan Wikman. 
Söndag 2.10 kl. 12: högmässa i St 
Martins kapell, anu Paavola och 
håkan Wikman.
Måndag 3.10 kl. 18.00: Bibelföre-
dragsserie om Bibeln och havet:. 
Tema för  denna kväll: gamla 
testamentet och havet. före-
dragsserien hålls i Bagarstugan 
invid helsinge kyrka S:t Lars, 
Kurirvägen 1. föredragshållare 
kyrkoherde Martin fagerudd. 
Onsdag 5.10 kl. 8.30: Vecko-
mässa i Dickursby kapell. anu 
Paavola, håkan Wikman.
Söndag 9.10 söndag kl. 16: 
helsinge kyrka St Lars. Psalloo-
kören, dir. raimo Pores, från 
ortodoxa kyrkan sjunger sånger 
ur kyrkoåret. fritt inträde. Kollekt 
till förmån för körens rese- och 
materialkostnader.

rASeBOrGS prOSterI

 ¶ BrOMArv
Sö 2.10 kl.12: (obs!tiden)De 
äldres dag med högmässa, 
Salminen,Lindgård.efter högmäs-
san bjudes mat och kaffe i för-
samlingshemmet.Den som önskar 
skjuts ring kaplanen tel.044-
2793258 senast lö 1.10 kl 12! 
On 5.10 kl.13.30: gemensam pen-
sionärsträff med Tenala i församli
ngshemmet,Salminen,Lindroos

 ¶ eKenäS
Gemensam bön: lö 1.10 kl.9.30 i 
Pingstk.
evangeliföreningens nylands 
distrikt 90 år: lö 1.10 i förs.h. 
Kl.16 Bibelstudium: ordets kraft 
(L.Vaahtoranta), Dopets kraft, 
(T.anttila). Kl.18 Sångsamling kring 
Sionsharpan, historisk bit från 
år 1921 (T.anttila), kvällsandakt 
(e.rinne). Servering.
Högmässa: sö 2.10 kl.10, 
a.Lindström, M.Danielsson, kyr-
kokören.
nallegudstjänst: sö 2.10 kl.16 
a.Lindström, n.Burgmann. Små-
barnsanpassad andakt för de 
minsta med kramdjur. Kyrksaft 
och kex.
Kyrkobröderna: må 3.10 kl.18 i 
förs.h.
tisdagslunch: ti 4.10 kl.12 i förs.h. 
(5€).
Sångstund kring Sionsharpan: on 
5.10 kl.18 i förs.h.
Må bra-dagen: lö 8.10 kl.9.30-16 i 
förs.h. Kom och delta i en annor-
lunda hälsodag! På programmet 8 
olika aktivitetspunkter (worksho-
par), måltider och avslutande Tai-
zémässa. Må bra-broschyr med 
anm.talong finns bl.a. i kyrkan och 
pastorsk. anm. även via webb-
platsen www.ekenasforsamling.fi 
senast 4.10. avgift 10€ för målti-

der. Välkommen!

 ¶ HAnGö
Sö 2.10 Mikaelidagens gudstjänst 
kl. 12: i kyrkan, T. Sjöblom, r. 
näse. gospelkören medv. guds-
tjänsten radieras. Kyrkkaffe.
Må 3.10 café Adolf & Alexandra 
kl. 14-16: i Villa Teresa. anna-Bel-
la Wargh medv. med egna dikter.
On 5.10 Skribainfo: i kyrkan kl. 18 
för de ungdomar som nu vill börja 
skriftskolan och kl. 19.30 för för-
äldrarna till dessa ungdomar.

 ¶ InGÅ
Sö 2.10, Mikaelidagen, änglarnas 
dag, kl 10.00: högmässa i Ingå 
kyrka.  hannele harju, Marianne 
gustafsson Burgmann och barn-
kören.
Må 3.10 kl 18.00: Bibelkrets i 
Prästgården, ”Var rädd om din 
församling”.
Ons 5.10 kl 13.00: församlings-
träff för pensionärer och dagle-
diga i församlingshemmet. May 
Lindström. Lotteri till förmån för 
Sjömanskyrkan.
verksamhet på finska:
Su 2.10, Mikkelin päivä, enkelien 
sunnuntai, klo 12.00: perhemessu 
Inkoon kirkossa. hannele harju, 
Marianne gustafsson Burgmann, 
pyhäkoulu. Messun jälkeen lounas 
seurakuntatalolla, lounaan hinta: 
aikuiset 5 €/lapset 2 €.
Ke 5.10 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva Makweri.

 ¶ KArIS
Högmässa med små och stora:  
sö 2.10 kl.10 i S:ta Katarina kyrka. 
Terlinden; Bonacci. Barnkören 
medverkar.
närståendevårdargruppen:  må  
3.10 kl. 14-15.30 i Jumboparken. 
Blombindning med carita, ta egen 
kopp med!
tisdagens mission:  ti  4.10 kl. 13-
15 på Köpmansgatan 20. 
Onsdagsträff: on 5.10 kl. 13-15 för 
daglediga på församlingshem-
met. annabella Wargh uppträder 
med sånger och dikter, lotteri, 
servering och andakt. Pensionär-
skören medverkar.
Andakt i servicehuset: to 6.10 kl. 
14.  Terlinden;Bonacci.

 ¶ pOJO
torsdagar: Kl 18.30 församlings-
kören i förs.hemmet.Sö 02.10 
Mikaelidagen: Kl 12 högmässa 
i kyrkan. göran hellberg, Tor 
nordström. ti 04.10: Kl 14 Mis-
sionsklubben i diakonikansliet. 
On 05.10: Kl 14 Pensionärssam-
ling i förs.hemmet. Lotteri till 
förmån för diakonin. Sö 09.10: 
Kl 12 gudstjänst och skördefest. 
Skördeprodukter till lotteriet tas 
gärna emot.

 ¶ SJUndeÅ
Konsert: fr 30.9 kl. 18 Svante 
forsmans avskedskonsert i kyr-
kan.
Familjegudstjänst: sö 2.10 kl. 
16 i kyrkan, Irene erkko, Pami 
Karvonen.

 ¶ tenAlA
Mikaelidagen, 02.10 kl. 10.00: 
gudstjänst, Uolevi Salminen/Sofia 
Lindroos.
ti 04.10 kl. 18.00: Studiegruppen i 
församlingshemmet.
”Min önskesång”: sjungs i Tenala 
kyrka 29.10. obs! alla önskesång-
er borde inlämnas senast 6.10 till 
pastorskanslet.
Sö 9.10 firar vi 
Skördefest:Donerade skördepro-

dukter säljs i församlingshemmet 
efter familjegudstjänsten till för-
mån för Tendelaskolan i Kongo via 
Kyrkans Utlandshjälp. Kom med 
och hjälp genom att ge en gåva 
och/eller inhandla andras gåvor.

eSBO StIFt

 ¶ lOJO
Sö 2.10. kl 13.00: Mikaelidagens 
familjegudstjänst i Virkby kyrka. 
Dagklubben medverkar.nora Pel-
tola uppträder med sång. Kyrk-
värd Keijo Wigren. Kyrkkafffe.
ti 11.10 kl 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. raimo Ku-
ismanen och Timo Saario.

 ¶ tUSBy
HöGMäSSA: 2.10 kl 13 i Tusby 
kyrka. Klemetskog Kyrkosångare 
med kantor Tuula Saarensola, 
pastor Tanja Louhivuori. Kyrk-
kaffe.

REgion 2

ÅBOlAndS prOSterI 

KIMItOön
Kimito:
Högmässa: Sö 2.10 kl 12. Skriftskolstart. 
Björkgren, Sundroos
Sopplunch för män: ti 4.10 kl 12 i förs.
hemmet. anm. till annika 050-3426825 
senast må 3.10. obs! märk att tiden 
ändrat till 12.00!
veckoandakt: on 5.10 kl 17.30. Björkgren
diskussionsgrupp: fr 7.10 kl 14.00 i ung-
domsgården
västanfjärd:
Skördefest: Lö 1.10 kl 18 i förs.hemmet 
med rolf edberg/sång, Saga Stenström 
och Mona nurio/diter. Servering. gratis 
taxi. ring nicke el Walle.
Gudstjänst: Sö 2.10 kl 10. Skriftskolstart. 
Donner, Södergård.
dragsfjärd:
Familjegudstjänst: Sö 2.10 kl 12 i Dfjärds 
kyrka. Skriftskolstart. Backström, Sö-
dergård
tvåspråkig gudstjänst: Sö 2.10 kl 15 i 
Dbruks kyrka. Skriftskolstart. Back-
ström, Södergård.
Hitis:
Familjehögmässa: Sö 2.10 kl 13. 
Skriftskolstart. Kuokkanen

ÅBO
tors 29.9: kl.9.30-11 Öppen dagklubb 
i aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10 
barn/gång, du bör anmäla ditt barn 
senast dagen innan kl.12.00 till 040-341 
76 28. Ta med eget mellanmål och egna 
inneskor! Verksamheten är gratis. 
kl. 18 hembesökarnas träff i aurelia 
(3 vån.) 
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, 
Sepponen
Fre 30.9: kl.18-23 café aderton i aurelia 
(2 vån.)
lö 1.10: kl. 11:30-13 Kyrkans barntimme i 
aurelia (2 vån.)
sö 2.10: kl. 12 familjemässa i Mikaels-
kyrkan. Portin (pred.), Bäck (lit.), fors-
man. åsf:s barnkör medverkar. Kyrksaft 
efter mässan.  
kl. 16 gudstjänst i S:t Karins kyrka, 
Portin, forsman. Kyrkkaffe efter guds-
tjänsten. 
kl. 17 gloriaDei mässa på Trädgårdsga-
tan 19b.
må 3.10: kl. 14 Missionskretsen samlas i 
aurelia (3 vån.) 
kl.17.30 Äktenskapskurs i aurelia (1 
vån.), barnpassning i 2 vån. 
kl.17.30-19.45 Träffpunkt för ensamstå-
ende föräldrar. en plats där du kan träffa 
andra föräldrar i samma livssituation 
över en kopp te. Möjlighet till barnpass-
ning finns. anmälningar till barnpassning 
och förfrågningar, Katja Laaksonen 
040-341 74 73 eller katja.laaksonen@
evl.fi.
tis 4.10: kl.18-19 Lovsångskören, övning 
i aurelia (1 vån.). 
kl.19 Lovsång och förbön i aurelia (1 
vån.) gustav Björkstrand: gud vill ge-
menskap.
ons 5.10: kl.10-12 familjecafé i S:t 
Karins, Papinholma församlingshem 
(Kustö) 
kl. 11 förbönsgruppen samlas i aurelia 
(3 vån.) 
kl. 12 frukostklubben för herrar på 
Svenska Klubben (aurag. 1), Lena Ma-
rander-eklund: häxeriet som folklore, 

historia och opera 
kl. 13-15 café orchidé i aurelia (1 vån.) 
eija grahn: Djävulens bibliografi.

ÅlAndS prOSterI

HAMMArlAnd
Sö 2.10 kl 12: Mikaelidagens gudstjänst 
med efterföljande kyrkkaffe för kon-
firmander och föräldrar på catharina-
gården.

JOMAlA
2.10 kl. 14.00 Kaplaninstallation:  
Mikaelidagen ”Änglarnas dag” 16 s e 
pingst. Kontraktsprosten Mårten an-
dersson installerar nya kaplanen Bertil 
erickson som predikar, procession,  
S:t olofs kyrkokör medverkar. 
Diakoniföreningen serverar middag i 
olofsgården efteråt. Kollekt: för barn- 
ungdoms- och lägerverksamheten, 
förbundet Kyrkans Ungdom.
www.jomalaforsamling.com

SUnd-vÅrdö
Sö 2.10 Gudstjänst: i Sunds kyrka kl 
11.00. Juanita fagerholm-Urch, Mathias 
Junell, fredrik erlandsson. Kyrkkaffe & 
inskrivning av årets skriftskola. Kyrktaxi 
från Vårdö.

närpeS prOSterI

KOrSnäS 
to 29/9 19.00: Kyrkokören övar i för-
samlingshemmet. nya sångare är väl-
komna med!
Fre 30/9 15.30: Barnkören övar i för-
samlingshemmet. nya barn välkomna 
med!
Sö 2/10 11.00 Mikaelidagens familje-
gudstjänst: i kyrkan, guy Kronqvist, De-
seré och Jan-ola granholm, Mamma-
Barn-gruppen m.fl. Sång och musik.
Må 3/10 18.00: Bibelstudie- och böne-
grupp i församlingshemmet.
On 5/10 13.00: Vänstuga/träff för dagle-
diga i församlingshemmet.
to 6/10 Molpe missionssyförening: i 
Bykyrkan.
Fre 7/10 13.00 de äldres dag: i försam-
lingshemmet. gästtalare helge Söder-
lund. Isabella nyman från Äldrecentrum 
Österbotten, representanter för kom-
munen och församlingen medverkar.

lAppFJärd-KrIStIneStAd
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Internationell afton: fr 30.9 kl 19 i 
K.stads kyrka, eklöf, haataja, Martikai-
nen, sångprogram,
servering.
Kristinestad
Gudstjänst: sö 2.10 kl 12, nisula, nilsson
Missionsstugan: ti 4.10 kl 12.30 i präst-
gården
Kyrkokören övar: to 6.10 kl 19 i förs.
hemmet
lappfjärd 
Familjegudstjänst: sö 2.10 kl 18, eklöf, 
Martikainen, dagklubben
Missionssyförening: ti 4.10 kl 12 i härk-
meri bönehus
distriktsrådsträff: ti 4.10 kl 19 i förs.
hemmet, planering av verksamheten. 
Öppet för alla. 
Kyrkokören övar: to 6.10 kl 19 i förs.
hemmet
Sideby
Högmässa: sö 2.10 kl 10, Saarinen, 
nilsson
enkel kvinnoträff: 6.10 kl 18.30 i förs.
stugan

närpeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan :Mikaelidagen 2.10 kl 10 hög-
mässa. Lö 1.10 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta 
Maria”.
luthergården: sö 2.10 kl 13 estlands-
samling. 
ö.yttermark bönehus: må 3.10 kl 13 
handarbetsgruppen. 

pörtOM
Idag torsd kl 13: Pensionärssamling, 
yngve Dahlin, Pensionärskören (övn 
12.15) m.fl. –kl 19: Kyrkokören. nya välk.
Fredag kl 16: nattvard i Prästhagen o. kl 
17 i Pörtehemmet.
Mikaelidagen kl 10: Knattegudstjänst 
Björkstrand, Lidman, enlund, Kanto, 
Dagklubben m.fl. Lisbeth ågren av-
tackas. anmälan till skriftskolan. Serv. 
i förs.hemmet. –kl 11-13: hungerdags-
lunch i skolan. –kl 18 finsk högmässa. 
Sångprogram.
Måndag kl 12.45: Junior åk 1-2.
Onsdag kl 17: andakt i Pörtehemmet.

överMArK
Fre 30.9: Pensionärernas utfärd till 
pensionärssamling i Petalax förs.hem 
kl. 12.30. avfärd med buss från förs.h. 

tv-gUDstJänstERnA SänDS Kl 14

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 30.9 ralf Karlsson, åbo. Lö 1.10 
8.54 familjeandakt. Lars collmar lä-
ser ur sin bok helga hund i himlen. 
Må 3.10 Johan Westerlund, Pojo. Ti 
4.10 Sofie Björkgren-näse, helsing-
fors ons 5.10 Stefan forsén, helsing-
fors To 6.10 Marco harju, åbo.

Aftonandakt kl 19.20
fre 30.9 Musikandakt, Kaikka Wäx-
by, helsingfors Lö 1.10 17.58 ett ord 
inför helgen, hangö kyrka. Sö 2.10 
anni Maria Laato, åbo Må 3.10 Boris 
Källman, Vichtis Ti 4.10 Jan-erik ny-
man, Jakobstad. ons 5.10 Bibelstudi-
um över Petrusbrevet med Stig-olof 
fernström, helsingfors To 6.10 er-
ik och Kerstin Vikström läser ur bo-
ken Min bön.

 Gudstjänst kl 13.03 
Sö 2.10 gudstjänst med hangö 
svenska församling. Predikant och li-
turg: Tom Sjöblom. Kantor: roland 
näse. Kör: South Point gospel.Text-
läsare: gunnel helander. Psalmer: 
123 (Med tacksamhet jag prisar), 126 
(Inför guds himlatron), 124 (gud lå-
ter sina trogna), 125 (o låt oss her-
re gud), 303 (halleluja! Sjung om Je-
sus). Bandad kl. 12.00 i hangö kyrka.

RADio & Tv

Tillfällig ändring i sändningstid
Under hösten kommer gudstjänsterna i fST5 att sän-
das ett par timmar senare än vanligt; klockan 14 istället 
för klockan 12. Den nya sändningstiden hänger ihop med 
samarbetet mellan fST5 och SVT World.

– Det handlar om en tillfällig ändring under hösten 
2011 för att se hur tittarna reagerar på SVT:s gudstjäns-
ter. I längden skulle det betjäna tittarna ifall gudstjäns-
terna skulle komma direkt efter varandra, säger fST5-
producenten Bengt Klemets.

höstens första tv-gudstjänsten sänds 2 oktober kl 14. 
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Ekumenisk helg i Kvevlax

kl. 11.50. 
Sö 2.10 kl. 12: Knattegudstjänst, 
dagklubbsbarnen, Sandin, Wikstedt, 
enlund, Kanto. efteråt inskrivning av 
konfirmander.
to 6.6 kl. 10: Bön i förs.h.
Må 3.10 kl 18.30: Syföreningen startar i 
räfsbäck byagård

KOrSHOlMS prOSterI

BerGö
Fr kl 19: grillkväll för ungdomar i för-
samlingshemmet
lö kl 10: Skriftskola i församlingshem-
met
Sö kl 14: högmässa, englund, harri 
Kahlos
ti kl 16: Junior i församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes
On kl 18: alpha-kurs på Strandhyddan 
i Molpe. Middag, föredrag, kaffe. Tema: 
”Varför måste Jesus dö?” arrangörer: 
Korsnäs, Petalax och Bergö försam-
lingar.

KOrSHOlM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Smedsby 
förs.gård.
Gudstjänst för hela familjen: Mika-
elidagen kl 10 i kyrkan, Bergström, 
nordqvist-Källström, barnkören och 
Körskolorna sjunger, vinterkonfirman-
derna inleder sin kyrkogång. Kyrktaxi.
psalmafton: sö kl 18 i förshemmet, 
olof Jern, medlemmar ur Kammarkören 
Psallite, Lars hjerpe violin.

KvevlAx
ekumenisk mötesserie i Kvevlax 29.9 
-2.10.
tema: guds rike i tiden. gästtalare: Mi-
kael Järlestrand, Sverige.
to kl 19: Inledningsmöte i elim, Ingmar 
rönn talar. Servering.
Fr kl 19: i församlingshemmet. Järle-
strand talar o sjunger. Servering.
lö kl 11: Ledarsamling i Missionskyrkan. 
Järlestrand, m.fl.
kl 18: Sång och musikmöte i Mis-
sionskyrkan. Järlestrand, Ichtys, m.fl. 
Servering.
Sö kl 12: TV-högmässa i Kvevlax kyrka, 
lit. anders Lundström, pred. Mikael 
Järlestrand, kantor rodney andrén. eku-
meniska kören. (Sänds i fST 5 kl. 14) Vi 
önskar att alla är på plats senast kl 11.45
Kuni missionssyförening: börjar må kl 12 
i bönehuset.
dagssymöte: börjar ti kl 12.30 i ds.
pensionärssamling: on i fh, mat från kl 
12.45, samling kl. 13.30. Jessica Berg-
ström, hanna-Maria hakala, Pensionär-
skören, Lundström o andrén.  

MAlAx
www.malaxforsamling.fi
pastorskansliet: har flyttat till Kyrkhem-
met, Snickerivägen 2.
trallarna: startar med trallpaket ”skör-
detider”. Övningar to 29.9, 6.10 och 
13.10  kl 18.15-19 i Kh inför skördeguds-
tjänsten 16.10 kl 10. enkla sånger för 
sångintresserade i alla åldrar.
Socken: öppen fre o lö 19-24, on 18.30-
21.30.
vänstugan Socken: öppen lö 10-13, on 
10-14. Kaffeservering, loppis. Välkomna!
diakonimottagning: ti 9.30-11 i Kh. Övr. 
tider enl. överenskommelse, diakon Pa-
trica Strömbäck, 050-3381059.
tvåspråkig högmässa: sö 2.10 kl 10 i 
kyrkan. Kyrkokören. Kyrkkaffe och öp-
pet hus i nyrenoverade kyrkhemmet. 
Kyrktaxi. Tornberg, norrback, Brunell.
Missionssyföreningarna: startar ti 4.10 
kl 13 i Kh och to 6.10 kl 13 i fh. Välkom-
men!
ekumenisk bön: ti 4.10 kl 18 i Kh.
träffpunkt Socken: onsdagar kl 10-14 
i Sockenstugan, Snickerivägen 1. Mi-
nivänstuga för daglediga. Välkommen!
Alphakurs: onsdagar kl 17.30 i Betel, 
Klockarbacken, ginstigen 120b. 
de äldres vecka: firas med tvåspråkig 
fest fre 7.10 kl 13 i fh. Körer, andakt, 
servering. arr. Malax Kommun.

petAlAx
Samling för pensionärer och daglediga: 
fre 30 9 kl 12.30 gäster från Pörtom 
och Övermark församlingar. Björklund, 
Kahlos, servering, taxi
Familjemässa: sö 2 10 kl 11 , Björklund, 
Kahlos, taxi
Syföreningen: on 5  10 kl 13 i försam-
lingshemmet 
Alpha- kurs på Strandhyddan: onsdag 5 
10 kl 18, middag 5 €.

replOt
Familjegudstjänst: i replot sö kl. 10, 
kyrktaxi. glenn Kaski, Michael Wargh 
och barnkör. 
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30. glenn 
Kaski, Michael Wargh
Sånggudstjänst: i replot kyrka sö kl. 18 

Birgitta & Svante, Daniel Prost med-
verkar. 
Musikverkstad: i Björkö skola börjar fre. 
30.9 kl. 18-20.
Hjälpledarskolning: i replot försh. ons. 
28.9 kl. 15-45-17.
Gemensamma kyrkofullmäktige: sam-
manträde to. 6.10 kl 19 i Solf.

SOlF
Sångafton: lö kl. 19 i kyrkan. Birgitta ed-
ström och Swante Bengtsson, andakt, 
h. Östman.
Familjemässa: sö kl. 10, h. Östman, P. 
Brunell, glada toner med kompband. 
Utdelning av Barnens bibel åt försam-
lingens 4-åringar. Kyrkkaffe och –saft 
efteråt.
Måndagssamling: må kl. 13.
Alphakurs: ti kl. 18 i fh. nya deltagare 
kan ännu komma med!

vASA
treFAldIGHetSKyrKAn
Missionslunch: lö 1.10 kl. 11.30-13.30 i 
stora förs.salen, Skolhusg. 28. Pris: 7€ 
vuxna, 3.50€  barn (4-12 år), barn under 
4år gratis.
psalmafton: lö 1.10 kl. 18, Trefaldig-
hetskyrkans kör, dir. Mikael heikius, 
Ungdomsorkestern, dir. Monica heikius. 
andakt: Janne hänninen.
diakonins söndag högmässa: kl. 13, 
eyvor Sandell, Siv Jern, Brändö kyrko-
kör, Dan andersson, Mikael heikius. 
Diakoniarb. medv. Skriv- o tecken-
språkstolkning. Servering i aulan.
Morgonbön: to 6.10 kl. 9, gunnar Särs, 
Dan andersson.
Brändö KyrKA
Sunday Service: at 1 pm.
drAGnäSBäcKS KyrKA
Högmässa: sö kl. 10, Janne hänninen, 
Dan andersson.
SUndOM KyrKA
Knattekyrka: sö kl. 10, Siv Jern, Monica 
heikius, dagklubbsbarnen medv. 4-års 
kalas o utdelning av Barnens bibel.

vörÅ
vörå

Familjegudstjänst: i ky sö kl. 11. Berg, 
granholm. notdragarna. efteråt inskriv-
ning till skriftskola.

Oravais
Familjegudstjänst: i ky sö kl. 12. I. Kle-
mets, Streng. Dagklubben medv. efteråt 
inskrivning till skriftskola.
Missionslunch: i fh efter gudstjänsten. 
Pris 9€/vuxen, 4,50€/barn, barn u 7 
år gratis.
Kyrkosyföreningen: startar kl. 13 i fh.

Maxmo
Sångafton: i ky to kl. 19. Birgitta ed-
ström och Swante Bengtsson från Sve-
rige. Kollekt för barnhemsprojektet.
Gudstjänst: i ky sö kl. 10. I. Klemets, 
Bäck.

pederSöre prOSterI

eSSe
to 17: Barnkören i henriksborg, Johans-
son.
-18: ”Kör för alla” i henriksborg, Jo-
hansson.
-19: Karagrupp i församlingsstugan, T. 
forsblom.
Fr 20: Ungdomssamling i församlings-
stugan, Wikblad.
Sö 10: familjegudstjänst, Portin, Sund-
qvist, Johansson. årets skriftskola star-
tar. Textläsare christel gunell, ansvarsby 
Överesse.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.
-18: Kvällspredikan i ytteresse bönehus, 
gustav åbonde.
Må 13.30: Symöte i henriksborg.
-19: Symöte i henriksborg.
On 15: Symöte i Bäckby.

JAKOBStAd
to 18 :SLef:s missionsafton i fc, Kristian 
nyman.
lö 19: Sammankomst i Pedersöre kyrka, 
Per Svenfelt. arr.:J:stads fridsförening.
Sö 12: familjegudstjänst i kyrkan, Krok-
fors, Södö, Östman, sång av försam-
lingens barngrupper. Välsignelse av nya 
medarbetare.
14.30: ”De äldres dag” i fc. arr.: Äldre-
rådet i Jakobstad.
18: fokus i fc, 1. Mosebok, Krokfors.
ti 13: Tisdagssamling på Station I, Stefan 
erikson.
to 13 Gudstjänst med nattvardsgång i 
sam:band med de äldres dag i kyrkan. 
Musik av raimo & Boris. efteråt serve-
ring i fc.

JeppO
to 29.9. kl 13: Missionssymöte i bö-
nehuset.
Sö 2.10 Mikaelidagen kl 10: famil-
jegudstjänst, kyrkoherden, kantorn. 
Trumpet:Malin nordström. Skriftskolan 
inleds - konfirmanderna deltar. alla 

4-åringar kan komma och hämta sin 
egen ” Barnens bibel” genast efter 
gudstjänsten. Söndagsskolans inled-
ningsgudstjänst.
ti 4.10 kl 17.30: Juniorstart i försam-
lingshemmet. Taxin startar från funkis 
kl 17.
On 5.10 kl 14: nattvardsandakt i pensio-
närsbostädernas matsal.
to 6.10 kl 13: Missionssymöte i klubblo-
kalen. gäster: missionärerna Mona och 
alf Wallin.

KArleBy
Sö kl 10: högmässa i sockenkyrkan.
Kl 11: Mikaelmässa i Mikaelsalen. Sång 
av barn från Trivselvrån och ungdomar. 
Änglautställning.
Kl 18: Sånggudstjänst i Öja bykyrka. 
Pensionärskören, dir. John Storbacka.

KrOnOBy
Barnkören: fr 13.15 i fh
Gudstjänst för stora och små: sö 11.00 
(obs tiden) Ventin, Salumäe, Barnkören, 
Ina Strandvall, sång. Kyrkkaffe och in-
skrivning till skriftskolan i fh
Kvinnocafé: må 19.00 i fh. anna Dahl-
backa ”Bönen”
Samtalsgruppen för män: ti 19.00 i lilla 
salen.
Musiklekis: on 9.30 i fh.

lArSMO
nattvard vid Sandlunden: to 29.9 kl. 
18.00, Sjöblom, Wiklund.
Karagruppen: samlas vid Inremis-
sionshemmet to 29.9 kl. 19.00. albert 
häggblom medverkar. Bastun är varm 
från kl. 18.00.
Ungdomssamling i xodus: fre 30.9 kl. 
19.30.
Kvinnofrukost i församlingshemmet: lö 
1.10 kl. 9.00. Tuula Vilo m.fl. medverkar.
Mikaelidagens gudstjänst: sö 2.10 kl. 
10.00, Lassila, Sjöblom, Wiklund. Kyrk-
värd: finnäs, Västerby. efter gudstjäns-
ten information för sommarskriftskolans 
(2012) konfirmander och föräldrar.

MUnSAlA
nätet fre: Ung gudstjänst i nykarleby 
kyrka kl 19.
Familjegudstjänst sö kl 10: i kyrkan, 
khden, kantorn, sång av dagklubben o 
tjejgruppen, hjälpledarna kyrkvärdar. 
Skriftskolan startar. efteråt servering av 
glass o kaffe i förs.h. 
On kl 9.30 Små o stora: i prästg.
- kl 13.30 Symöte: i prästg, gäst för-
samlingens nya missionär Ingrid Jern, 
värdinna gunda nygård.
- kl 17.30 projektkören övar: onsda-
gar i fh.
- kl 18 Familjekväll med spårning o. 
korvgrillning: vid prästg. Servering 1 e/
pers. Ta ficklampa med, kläder efter 
väder. 
diakoniloppis 14-15.10: hela o rena klä-
der o skor (ej saker) kan föras till prästg. 
el. kontakta diakoniarbetarna.

nedervetIl
Familjegudstjänst: sö 10, Store, Smed-
jebacka, sång av barn. Skriftskolan bör-
jar, efteråt föräldrasamling i fh.
Symöte: kl 12 finska syföreningen i fh.
Höstmöten:7-9.10.2011.

nyKArleBy
Fr kl 19: Ung gudstjänst i kyrkan
Sö kl 10: familjegudstjänst, edman, 
Sandvik, ringwall, sång av barn
-kl 11: Kyrklunch i fh, (KU)
Må kl 13: Missionssyförening i fh
-kl 18: Stick-café i Socklot bönehus. 
Samlas härefter varannan vecka.
- kl 19: Kenyamission i fh, Leif eriksson
ti kl 19: ekumenisk lovsång och bön i 
Missionskyrkan
to kl 13: Samtalsgrupp för män i fh

pederSöre
Familjegudstjänst: Sö 11 (obs tiden!) 
kyrkan, Barnkören, Söndagsskolbarnen, 
erikson, näse, Sandstedt-granvik. D. 
häggblom, efteråt mat i församlings-
hemmet, köttbullar + mos, efterrätt 7 €, 
4-12 år 4 €, under 4 år gratis, max 25 €/
familj. anmäl till maten till förs.kansliet 
tfn 040-3100440, sms går bra
Mikaelidagsmöte: Lö 19 Lövö bönehus, 
yvonne och Julia Löf, erikson, Sand-
stedt-granvik, Lövö bönehus 80 år
Jazzkonsert: fr 20 kyrkan, Janne Schaf-
fer och Markus Wargh, inträde 
Andakt: on 14 Pedersheim, näse
Bönegrupp: Ti 18.30 Kyrkhemmet, 
Bennäs
Symöte: Ti 13.30 Bulderbackagården, 
Sandsund
Körövning: fr 19 forsby sångkör i by-
kyrkan
Församlingskansliet: stängt on 9-11

pUrMO
to 19.30:  Bibelkväll i Kyrkhemmet. 
Tema: adam & eva. Medv. Jan-erik & 
Marianne. Kl 19 Mat. anm.     senast 
måndag  tel 0403100465.
Sö 11: familjegudstjänst i kyrkan, khden. 
Sång av dagklubbsbarnen. anm. till 
skriftskolan. 
14: Möte i emaus bönehus, Bengt & 
Kerstin forsblom och khden. 
19.30: Kaffe och samvaro i Kyrkhemmet 
för alla talkoarbetare under sommarens 
Missionsfest. Sprid budet!
Må 13: Missionssamling i  Sisbacka pen-
sionärsbostäder.
ti 13.30: Kenyasymöte hos gertrud 
Sundstedt.

terJärv
Samling för frivilliga kollektbärare: to 
29.9 kl 17 förs.h.
tillväxtgrupp: startar to 29.9 kl 19 
förs.h. kontaktpers. B. Broberg tel. 040-
7682696.
Församlingsresa till Bureå: Sverige 
30.9-2.10. avfärd  30.9 kl 13 förs.h. 
Ungd.samling: fr 30.9 kl 19 förs.h.
Finskt möte: i kyrkan sö 2.10 kl 13, eero 
Palola, o. åivo; sång, Mariat, ajattomat, 
aarre Polso och eeva rättyä; kantele, 
ritva Kangas, Kullervo Laasanen; kan-
tor, S. Smedjebacka. efteråt servering 
förs.h.
Gudstjänst: 2.10 kl 19 a. Store, S. Smed-
jebacka. 
Finsk bibel- o. samtalsgr: to 6.10 kl 18, 
Småbönders skola, o. åivo. 

Varje höst firar Kvevlax missionskyrka, 
elimförsamlingen och Kvevlax försam-
ling en ekumenisk helg. I år sammanfal-
ler helgen med firandet av Mikaelidagen 
och en tv-gudstjänst från Kvevlax kyrka.

- I Kvevlax finns sedan gammalt ett 
fungerande ekumeniskt samarbete som 
vi gärna visar genom en tv-gudstjänst 
på Mikaelidagen, säger lucas Snellman 
som svarar för tv-regin.

Inbjuden talare och predikant i tv-
gudstjänsten är Mikael Järlestrand från 
Malmö. Järlestrand är en i frikyrkliga 
kretsar känd sångare som även med-
verkat i SVT:s program ”Minns du sång-
en?”. 

Gudstjänsten sänds söndagen den 2 
oktober kl. 14 i FSt5. gudstjänsten kan 
ses i 30 dagar på svenska.yle.fi/arenan

tv-gUDstJänst På MIKAElIDAgEn

 Ser du vad          
 det blev?    
   – Ritberättelser
              ur Bibeln

Är du redo? De ritade 
berättelserna väntar på dig!
                                            17,90

Karin Nordbergs special-
intresse är bildkonst. I ar-
betet med barn är leken 
och lekfullheten viktiga för 
henne och ritberättelserna 
är ett sätt att ge barnet ut-
rymme och att få med bar-
nets många sinnen under 
berättelsens gång.

Boken 
passar alla 
som umgås 
med barn, 
hemma eller i 
jobbet.

i gudStJänSten är rodney 
andrén kantor och anders 
Lundström liturg. foto: yLe

Konsert med bönetjänst
Kyrkosångkvartetten The Lavra Singers från S:t Pe-
tersburg besöker finland 1 - 6.10. 2011. Kvartetten leds 
av denis Jurov, bas. Övriga medlemmar är Igor Solov-
jev, första tenor, Grigorij Zhukovskij, andra tenor, och 
Alexander tursunov, baryton. Konserterna hålls lö 1.10 
ca 19.30 i Studium catholicum, helsingfors (riddarga-
tan 3, Ba 4), sö 2.10 kl. 16 i Uspenskijkatedralen i hel-
singfors, ti 4.10 kl. 18 i Tsasovnan i Lojo, on 5.10 kl. 19 i 
Träskända ortodoxa kyrka och to 6.10 kl 18. i Villman-
strands ortodoxa kyrka. fri entré, programblad 10 euro.

oRtoDoX SångKvARTETT På TuRné

Nyår i Wien
med Svenska Kulturresor

28/12 2011 – 2/1 2012

Wienerfilharmonikernas Nyårskonsert i
 Gyllene Salen på Musikverein!

Kejsarbalen på slottet Hofburg!
Festföreställning på Wiener Staatsoper med 

”Läderlappen”,  Operetten ”Glada Änkan” på Volksoper  
Heurigenkväll i Grinzing!

Utfärd till Wienerwald med besök i Mayerling!

Reguljärflyg från Helsingfors med Austrian Airlines / FINNAIR
4-stjärniga ”Hotel Erzherzog Rainer” eller 

 5-stjärniga ”Grand  Hotel  Wien” alt ”SAS Radisson Hotel”

Svenska Kulturresor Ab, Malmö
tfn + 46 40-10 35 70, info@kulturresor.se, www.kulturresor.se
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hundtassar på läger
I Åbo svenska församling har 
man en längre tid ordnat olika 
sorters läger. Läger för barn, 
ungdomar, familjer, pensio-
närer, rörelsehindrade med 
flera. Men aldrig tidigare har 
man ordnat läger för hundar. 

En helg i september åkte 
elva hundägare ut till Bers-
hagen på Jumo, Iniö med 
sammanlagt åtta hundar. 
På Bergshagen tog Satu och 
Tapani samt de två katalo-
niska vallhundarna Fresco 
och Omppu emot hundarna 
och hundägarna med gläd-
je. Detta med hundläger var 
också lite nytt för dem.

Bland deltagarna fanns 
både barn och unghundar, 
vuxna och vuxna hundar 
och pensionärer och 
äldre hundar. 

Tove Peltoniemi 
som till vardags är 
församlingssekre-
terare i Åbo svens-
ka församling job-
bar på fritiden som lyd-
nadsinstruktör. Hennes fri-
tidsintresse kom till sin rätt 
då hon höll i trådarna för 
hundfamiljerna. Under hel-
gen hann alla deltagare va-
ra med på sammanlagt tre 

skolningstillfällen. Säl-
lan har man möjlighet 
att få nästan privat un-
dervisning i hundsko-
lor, men här fick alla 

Toves handgripliga tips 
och råd om hur man ska 

hantera och träna sin hund. 
Alla deltagare samlades 

till andakter i samband med 
morgonmål och kvällsmat. 
En legend om Franciskus av 
Assisi som tämjde en vild-
varg och blev honom trofast 

kom alldeles till sin rätt i det 
här sammanhanget. Delta-
garna fick också fundera på 
hur de skulle bete sig om de 
skulle ha hunden som sin lä-
rare ett tag. Hur skulle det va-
ra att alltid glatt springa mot 
sina familjemedlemmar då 
de kommer hem?

Hunden är aldrig en er-
sättare för en människa, 
men kan nog vara en med-
lare mellan människor. Via 
hunden är det lätt att börja 

ett samtal, bli bekant och hit-
ta gemenskap.  

Som avslutning på hund-
lägret fick hundägare, hun-
dar och några Iniöbor njuta 
av ett underbart soligt höst-
väder och tillsammans fira 
friluftsgudstjänst vid havet. 
Värdparet bjöd sedan alla på 
kyrkkaffe på Bergshagen.  

 ¶ birgiTTa FOrsMan

i Min
FöRsAMLing

SaMba trivdeS bra på 
lägret. FOTO: anniKa nieMelä

MEDDElAnDEn

hundlägret avSlutadeS med en friluftsgudstjänst vid 
havet. FOTO: TOve PelTOnieMi

STÅ
STADIGT

www.kotitapaturma.fi

Kl 10.30-11 Lasse Liemola sjunger på stora scenen
Kl 12.30-13.20 Stå stadigt –programmet i föreläsningssalen

Utlottning av halkskydd

Seniorernas friskvårdsdag 3.10.2011 
i Botniahallen Stå stadigt –kampanjen 

kommer till Österbotten

Juhani Törnroos: ta hjälp av halkskydd, att synas i trafiken
Patrik Holmberg: Att hålla balansen

Lasse Liemola sjunger

Re�exer

Fritt inträde

Kampanjen mot hemolyckor

KUnGörelSe
Denna kungörelse gäller på vasa kyrkliga samfällighets Gamla 
begravningsplats och nya begravningsplats belägna gravar, vilkas 
skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga 
samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller 
hans vistelseort.   
gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet åläg-
ger gravrättsinnehavaren att iståndsätta graven inom ett år. Ifall 
graven inte senast 30.9.2012 är iståndsatt, kan gemensamma 
kyrkorådet med stöd av 17 kap. 5 § 3 mom. i kyrkolagen förklara 
gravrätten förverkad. ett meddelande om detta har även satts ut 
på graven vars skötsel försummats. 
en förteckning över de gravar vars skötsel försummats finns till 
påseende vid samfällighetens begravningskontor i Uppståndelse-
kapellet, Vörågatan 1, 65100 Vasa, tel. (06) 3261 471. 

Vasa 31.8.2011
gemensamma kyrkorådet 

t i l l k ä n n a g i v a n d e

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemen-
samma kyrkofullmäktige sammanträder 
torsdagen den 13 oktober 2011 klockan 18.00 i 
Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 
5.10.2011 framlagd på anslagstavlorna vid för-
samlingarnas pastorsexpeditioner och hos den 
kyrkliga samfällighetens registratur, adress  
Tredje linjen 22.

Föredragningslistorna och beslutsförteckningar-
na kan läsas på webben: www.helsinginseura-
kuntayhtyma.fi, under menyn förvaltning.  
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka 
före mötet och beslutsförteckningarna ca en 
vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 19 september 2011

Ordförande

MARKnAD

önSKAS HyrA
Ung, kvinnlig skådespelare, an-
ställd på Vasa Stadsteater, söker 
lägenhet i helsingfors för längre 
tid. från 1.10 eller tidigare. hör 
av dig till anna, tel.0500433893, 
anna@patriarc.fi

Jag är en rökfri, hälsosam 32-årig 
skådespelare som söker en etta 
eller tvåa att bo i, i hfors. flexibel 
med inflyttningsdatum, ju snab-
bare desto bättre. Jag berättar 
gärna mera, tel. 050 4419665 el-
ler e-mail: kgummerus@hotmail.
com. Kris.

Skötsam och rökfri fastanställd-
man önskar hyra lägenhet i 
helsingfors-Vanda-Tusby trakten. 
ring Peter 040 827 3052.

tIll SAlU
hisshus i grankulla centrum, Kö-
pingsvägen - Säljes  
2 rum+kokvrå+ inglasad stor bal-
kong. 47 m2 . I huset finns bastu 
och simbassäng, kylkällare, för-
råd, mangel och torkrum. Vacker, 
ljus lägenhet i gott skick. ring 
eller skriv: 0400871543, piamaria.
linna@gmail.com.

Lämna inte bilen 
åt kråkorna...

www.suomenautokierratys.fi 

...utan återvinn 
den på rätt 
sätt. Samtidigt 
får du ett 
skrotningsintyg 
som innebär 
att ditt ansvar 
för fordonet 
upphör.

SAK_slehti_syksy_82_ru.indd   1 7.9.2011   10:28:16

MIMOSEL-grundkurs i Helsingfors
Torsdag 20.10 och 27.10 2011 kl. 10–17
Plats: Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors

Mimosel är ett övergripande namn på Folkhälsans hälsofrämjande 
program för äldre. Programmet kan användas som ett verktyg 
i olika äldregrupper där man vill erbjuda samvaro, diskussion, 
balans- och minnesträning, rörelseglädje, kostråd samt informa-
tion om syn- och hörselnedsättningar.

Kursen ger teori och praktiska tips för dig som vill starta och 
leda gruppverksamhet för seniorer.

Kursavgiften 50 euro (30 euro för Folkhälsanmedlemmar) 
inkluderar handledarmaterial och ka� eservering.

Närmare information och anmälan senast 11.10: 
Therese Kronqvist, 050 435 0470, therese.kronqvist@folkhalsan.� 

+coach kurs 
Vill du inspirera och uppmuntra äldre till fysisk aktivitet för att 
förebygga fallolyckor? Välkommen på en kurs som ger tips om 
balans- och muskelstärkande övningar samt information om 
hur vi kan minska risken för att falla i hemmet.

Tisdag 8.11.2011 kl. 10–16 i Lovisa. Ingen deltagaravgift.

För anmälan kontakta Malin Grönros tfn 044 788 5971 eller 
malin.gronros@folkhalsan.� 

se också folkhalsan.� 

ÄR DU 
KYRKVÄRD?
Söndagens texter hittar du i 
Dagens Lösen 2012. 

hft 8,90

Söndagens texter, antalet ljus 
och liturgiska färger finner du 
i årskalendern Ecclesia 2012. 
Utkommer i oktober! 

hft 12,00
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Mitt gäng
ibland händer det att jag hamnar på ett ställe där 
alla ser ut som jag. Det kan handla om en kon-
sert eller en filmvisning. Jag kan se att alla som är 

där lyssnar på ungefär samma mu-
sik som jag, gillar samma filmer, har 
ungefär samma politiska åsikter och 
pratar om samma böcker.

Effekten är närmast komisk, men 
samtidigt ställs jag inför frågan: Är 
det här de människor jag borde um-

gås med, odla kontakter med, lära känna? Jag är 
säker på att det skulle vara kul att utbyta spoti-
fy-länkar, leka name-droppinglekar och kanske 
ordna en läsecirkel med dessa människor. 

Samtidigt är det inte här jag hör hemma. 
Mitt folk ser helt annorlunda ut. De flesta är lite 

äldre kvinnor (och alla vet ju att sannolikheten att 
träffa goda människor är störst i den kategorin). 
Någon har något handikapp och i vissas ögon ser 
man spår av långvarig kamp med inre demoner. 
Ofta talar någon bruten svenska. Där finns till och 
med en och annan barnfamilj. 

Vissa av oss är lite skrytsamma, och nån bak-
talar alltid andra människor. Ändå finns det ing-
en plats där man känner sig så välkommen och 
accepterad fast man har svårt att komma i tid och 
pojken är i trotsåldern.

Ingen lyssnar på samma 
musik som jag och alla ak-
tar sig noga för att fråga nå-
got om de böcker jag läser. 
I stället har vi fått utveckla 
andra sätt att umgås. Bröd 
och vin, kaffe och kex. Det 
är så vi som folk har lärt oss 
att skapa gemenskap med 
människor som inte binds 
samman av samma intres-
sen eller liknande smak. 
Här måste jag utveckla de 
sidor av mig själv som in-
te kommer naturligt, men i 
gengäld får jag höra berät-
telser jag inte anade att jag 
var intresserad av.

I jämförelse med denna 
gemenskap så känns um-
gänge med de andra åldrande wannabe-hipster-
na snarast som … isolation. 

Så jag tror jag fortsätter vara en sporadisk besö-
kare i den värld där alla är mer eller mindre som 
jag. Hoppas ni inte misstycker, men ni är välkom-
na med i vårt gäng ni också!

Patrik Hagman är teolog.

”Ingen lyssnar 
på samma mu-
sik som jag och 
alla aktar sig no-
ga för att frå-
ga något om de 
böcker jag lä-
ser. I stället har 
vi fått utveck-
la andra sätt att 
umgås.”

inkAst PATRIK hAgMAn

MAtERiALisM

ekonomisk tillväxt

Till synes har vi en mycket 
arbetsvillig och effektiv sam-
lingsregering, trots att den 
består av så många partier. 
Budgetförslaget presentera-
des rekordsnabbt, även om 
det knappast kan sägas vara 
uttömmande.

En sak jag gått och grunnat 
på en hel del den senaste ti-
den är ”ekonomisk tillväxt”. 
Fortfarande finns det ekono-
mer, politiker och andra för-
ståsigpåare som envisas med 
att tala om tillväxt fastän vi 
andra ser tydligt att det går 
åt motsatt håll. Det må sedan 
gälla världsekonomin, vårt 
eget lands ekonomi eller den 
enskilda individens livsvill-

kor. Man kan inte i längden 
låna sig ut ur en ekonomisk 
depression. Då går det som 
i Grekland, och snart ram-
lar delar av västvärlden med 
USA i spetsen i depressions-
diket varifrån de har svårt att 
ta sig upp. Så går det då al-
la vill ha ”litet mera” för att 
citera Henry Ford.

Tiden är inne för oss alla att 
inse att det finns andra livs-
villkor än de krasst materia-
listiska. Vi har mycket att lära 
av de svältande afrikanerna.

 

rafael edStröM
Jakobstad

kyRkPREssEn

Bilden slösar med spaltutrymme

Som flitig läsare av KP var det 
med bestörtning jag mottog 
första numret av den förnyade 
tidningen. Behövs det verk-
ligen två snarlika jättebilder 
av samma författare i bladet? 
Enormt slöseri med spaltut-
rymme, i synnerhet som de 
flesta redan vet hur Monika 
Fagerholm ser ut. ”Stora bil-
der och lite kortare texter” är 
layoutredaktörens devis. Vi 
protesterar! Läsarna ska lätt-
are hitta i KP och den ska va-
ra mera lättläst, förklarar K 
Pasanen. Har väl aldrig varit 
svårt att hitta i lilla KP! Och 
vadå lättare att läsa – uppfat-
tar KP plötsligt sin målgrupp 
som halvanalfabeter, eller? 

Håller fullständigt med Tho-
mas Rosenberg ”Begränsa in-
te debatten!”. Om kortare tex-
ter efterlyses  till förmån för 
voluminösa bilder är KP to-
talt inne på fel väg. Den öv-
riga moderniseringen  fin-
ner vi som diskuterat förny-
elsen vara helt ok.Ett tack till  
Kaj Hedman för hans kloka 
tankar i INKAST-kolumnen. 
Lycka till med tidningsarbetet 
och ge oss mera lässtoff och 
mindre bild i fortsättningen!

 

Margareta bJörkholM
Esbo

JäMstäLLDHEt

Män som ordets födare?
Sebastian Grünbaum, nyligen 
prästvigd i Lutherstiftelsen, 
vill inte stämplas som fun-
damentalistisk kvinnohata-
re, står det i KP/37. Även om 
det inte är att hata kvinnor att 
utesluta kvinnor från präst-
tjänst, så är det att exklude-
ra på ett sätt som var obe-
kant för Jesus. Guds Ord Jesus 
själv föds genom en kvinna. 
Gudsordet i Lukas evangeli-
um poängterar uttryckligen 
kvinnans självständiga för-
hållande till Gud i detta sam-
manhang. Maria har ”inte haft 
någon man”, står det. Hon är 
inte någon man underställd, 
tar inte teologisk lärdom från 
någon man, hon tiger inte om 
teologin i sitt liv, hon föder 
Ordet. Gud når henne och hon 
träder i tjänst som inkarna-
tionens första präst.

Guds Ord upprättar kvin-
nor till Ordbärare genom he-
la Jesu livsbåge. Vi ser det i 

Jesu tillblivelse - avlad av 
Helig Ande. I Jesu kallelse, 
dop och utkorelse - det si-
multana mötet mellan den 
gravida Maria, den gravida 
Elisabet och de två bebisar-
na i kvinnornas vattenfyll-
da sköten och närvaron av 
Helig Ande där. Vi ser det i 
nästa möte, i floden Jordan 
med samma närvaro av He-
lig Ande. I hela Jesu förkun-
nelse är kvinnor aktiva tjä-
nare av Ordet, trots korsdö-
den och efter uppståndel-
sen. Kvinnor är inte utan 

orsak de första vittnena till 
att livet övervinner döden. 
Kvinnorna stannar vid Je-
su sida även då de tror han 
är död, där män flyr, göm-
mer sig och tvivlar. Så kvin-
nor i kraft av sin könstillhö-
righet är väl de sista som ska 
uteslutas från att vara Ordets 
tjänare. Men hur är det med 
er män? Finns det till exem-
pel något i denna omskrivna 
lutherstiftelseprästs köns-
tillhörighet, uttryckligen i 
egenskap av man, som stö-
der hans överlägsna påståd-
da rätt att i kraft av sitt kön 
bli präst och föda och tjäna 
Ordet, vara det Maria var - 
framom en människa som 
har ett kvinnokön? Vad lär 
oss Ordet Jesus Kristus själv?

Monika e penSar
Helsingfors

”I hela Jesu förkun-
nelse är kvinnor 
aktiva tjänare av 
Ordet, trots kors-
döden och efter 
uppståndelsen.”

www.maxivision.fi/svT
Maxivision Kundservice vardagar 9-16, 09-3508 2670, maxivision@maxisat.fi
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miTT i  naTuren SVT-WORLD 24h

SVeRige-pakeT 9,90 €/mån

3,00
€/mån
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endast med Maxivision
svenska Tv-favoriTer Till anTennhushåll

speCialerBJuDanDe        maxivision hD-digitalbox och 100 timmar av inspelningsutrymme

maxivision Tv-service är hela familjens underhållningspaket
Du får 7 svenska kanaler via Maxivision överallt i Finland, och SVT1 och SVT2 även 
i HD-format. Det hela utbudet är redan 150 tv-kanaler! TV-program kan inspelas 
enkelt med ett lätt tryck på knappen, t.ex. ett tiotal kanaler samtidigt.

Om du har en 2 Mbits eller snabbare bredbandanslutning hemma, behöver 
du bara en Maxivision HD-digitalbox för att kunna se på den bästa svenska 
tv-underhållningen. Maxivision ska ersätta din gamla marknätets digitalbox.

129€ Beställ på www.maxivision.fi/svt
Vinn ett hemteatersystem som är värd 1000€!

Kyrkpressen/opinion
Mannerheimvägen 16 a 
9, 00100 helsingfors 
e-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi 
fax: (09) 278 4138. 

Insändare måste förses 
med skribentens namn 
samt för redaktionens 
bruk även adress och 
telefonnummer. ano-
nyma inlägg accepteras 
endast i undantagsfall. 

Standardlängden för 
de kortare insändarna 
är 1200 tecken. redak-
tionen förbehåller sig 
rätten att förkorta in-
sändarna. Insänd text 
returneras inte.

radbytet är en läng-
re insändartext med 
bildbyline som rymmer 
2000 tecken. Vill du 
skriva ett radbyte bör 
du kontakta redaktio-
nen på förhand.



En kringresande predikant vill sända ett brev hem
 och en ung m

an visar honom
 vägen till stadens postkontor.
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Tack så m
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er till kyrkan i kväll så får du höra m
ig berätta om

 hur m
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Jag tror inte det, sa pojken, du hittar ju inte ens till posten.

näStA vecKA besöker vi ett hem utan wc och 
vattenledning.  Är livet enklare om man får odla sin 
egen potatis?

Prenumerera på den allt mer 
populära finlandssvenska 

veckotidningen Kuriren. På ett år 
har läsekretsen ökat med 25% och 

är nu uppe i

–tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

för resten av år 2011och hela året 2012 för 66 € (inom Norden)

Tre (3) provnummer för endast 12 euro.
Ett halvt år för endast 35 euro.

NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

SÄND KURIREN TILL:

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen av 
Hackman Matador kastrullerna. Jag returnerar beställnings-, och utlottningsblan-
ketten försedd med ett 1-klass frimärke till adressen Kuriren, PB 12, 65101 VASA 
(var snäll och stryk över den färdigtryckta adressen på kupongen och skriv in den 
nya under).

XJAG DELTAR I UTLOTTNINGEN AV 
TRE PAR HACKMAN MATADOR KASTRULLER 
 (värde ca 135 euro/par)

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

Erbjudandet gäller till den 30.11.2011

Prenumerera 
och delta i utlottningen

50.000!

Nu har du möjlighet att vinna ett par kastruller av hög klass. 
Kuriren lottar ut tre par kastruller med glaslock av märket 
Hackman Matador. Kastrullerna är 2,5 och 4 liter och har ett 
sammanlagt värde på cirka 135 euro.

VI LOTTAR UT TRE PARHACKMAN KASTRULLER

KP 29.9.

”Det kändes som om tidningen riktade sej till oss som har till 
synes vanliga liv. Jag gillade verkligen KP denna gång!”

redaktionen tackar för både ros och ris för den nya tidningen!

Studia Generalia hösten 2011
I år har det gått 90 år sedan Samfundet Folkhälsan i svenska Finland höll sitt konstituerande möte.
Folkhälsan har alltid varit en ny� ken organisation. Vi har forskat och utvecklat, vi har reviderat och bevarat. Vi känner 
alltjämt samma iver att ta reda på och skapa nya koncept för att få människor att engagera sig för en bättre värld.
Under hösten presenterar vi en del av vår omfattande verksamhet under en Studia generalia-föreläsningsserie. 
Föreläsningarna ordnas torsdagar kl. 18.00–20.00 under tiden 29.9–24.11.2011. Välkommen!

DATUM ORT PLATS ADRESS FÖRELÄSARE ORDFÖRANDE

29.9.2011 Jakobstad Folkhälsan 
Östanlid

Östanpåvägen 32, Östanpåvägen 32, 
JakobstadJakobstad

Genetisk forskning – möjligheter och utmaningar/Anna-Elina Lehesjoki, professor
Den re� ektiva förmågan för engagemang och glädje i föräldraskapet – en hälsofrämjande faktor/ Malin von 
Koskull & Carita Frants, sakkunniga i familjefrågor

Martin Granholm, 
skattmästare, Samfundet 
Folkhälsan

6.10.20116.10.2011 Kimito Villa LandeVilla LandeVilla LandeVilla Lande Engelsbyvägen 8, 
Kimito

Den genetiska bakgrunden till migrän – en allmän sjukdom som påverkar livskvalitetet/Maija Wessman, forskare
Återhämtning – nyckeln till god hälsa/Mikaela Wiik, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa

Minna Nilsson, 
vice ordförande, 
Landskapsföreningen 
Folkhälsan i Åboland

13.10.201113.10.2011 Åbo Folkhälsans Folkhälsans 
kvartersklubbkvartersklubb Auragatan 1 B, ÅboAuragatan 1 B, Åbo

Faktorer som påverkar skolbarns kostvanor /Eva Roos, docent
Hur kan man främja goda kostvanor bland barn/Susanna Strandback, sakkunnig inom kost och hälsa

Siv Sandberg, vice ordförande, 
Samfundet Folkhälsan

20.10.201120.10.2011 Närpes
Närpes 
vuxeninstituts vuxeninstituts 
auditoriumauditorium

Vasavägen 764, Vasavägen 764, 
YttermarkYttermark

Att skapa mening och sammanhang i ungdomars liv/Maria Leppäkari, forskare
Tonårspolikliniken – en hjälp att se möjligheterna/Barbro Kloo, omsorgschef

Bernhard Berglund, 
ordförande, 
Landskapsföreningen 
Folkhälsan i Österbotten

27.10.201127.10.2011 HelsingforsHelsingfors
Folkhälsans Folkhälsans 
seniorhus, seniorhus, 
föreläsningssalen

Mannerheimvägen 
97, Helsingfors

Riktlinjer för att röra på sig – dröm eller fungerande verklighet?/Anna Bertills, vd
Statiner – nytta och biverkningar /Matti J. Tikkanen, professor
Metabolt syndrom – vad kan vi göra/Carol Forsblom, forskare

Mats Brommels, ordförande, 
Samfundet Folkhälsan

3.11.20113.11.2011 Raseborg
Västra Nylands Västra Nylands 
Folkhögskola, Folkhögskola, 
auditoriet auditoriet 

Pumpviken 3, Karis
Äldres hälsofrämjande – det kan vi, eller …?/Mima Cattan, professor
Hälsofrämjande äldreomsorg – hur ser vardagen ut?/Kira Exell-Paakki, äldreomsorgschef

Henrik Amino� , ordförande, 
Landskapsföreningen 
Folkhälsan i Nyland

10.11.2011 Korsholm Folkhälsans husFolkhälsans hus Niklasvägen 1, 
Korsholm

Programmeras vår hälsa redan under fosterstadiet/Johan Eriksson, professor/Johan Eriksson, professor
Välbe� nnande i arbetslivet/Andrei Ianchine, rehabiliteringschef

Matti Klockars, ordförande, 
Folkhälsans förbund

17.11.2011 Mariehamn
Folkhälsans Folkhälsans 
allaktivitetshus, allaktivitetshus, 
Café VretenCafé Vreten

Skeppargatan 11, 
Mariehamn

Den biologiska bakgrunden till läs- och skrivsvårigheter/Juha Kere, professor
Mobbningsförebyggande arbete/Gun Andersson, avdelningschef

K-G Eriksson, ordförande, 
Landskapsföreningen 
Folkhälsan på ÅlandFolkhälsan på Åland

24.11.2011 Lovisa Lovisa Lovisa 
gymnasiumgymnasium

Brandensteins-
gatan 27 A, Lovisa

Människans bästa vän i genforskningen/Hannes Lohi, professor
Utvecklingsprojekt Familjerum/Diana Cavonius, projektledare

Gun-Britt Backman, Gun-Britt Backman, 
vice ordförande, Folkhälsans vice ordförande, Folkhälsans 
förbundförbund


