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Nina Österholm

Den finländska
själens hus
Från
partihöjdare
till präst
sid 3

Ljus- och ljudkonstverket Nåd,
med Helsingfors
Domkyrka som
fond, gladde både turister
och stadsbor under början
av januari.
– Domkyrkan är en av landets mest älskade byggnader, ett slags finskt
nationallandskap, säger
övervaktmästare Petri Oittinen i veckans profilintervju.
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Konfirmander
så in i Norden
sid 14

Vart går
kollekten? sid 6

Spadtag för
Haiti
sid 14
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Kyrkoåret
sö 28 1:a sö i advent

to 2 kp 48

sö 5 2:a sö i advent
må 6 Självständighetsdagen

to 9 kp 49

sö 12 3:e sö i advent

to 16 kp 50

sö 19 4:e sö i advent

on 22 kp
51-52

fr 24
lö 25
sö 26
lö 1
sö 2

on 5 kp 1

to 6 Trettondagen
sö 9 1:a sö efter trettondagen

to 13 kp 2

sö 16 2:a sö efter trettondagen

to 20 kp 3

sö 23 3:e sö efter trettondagen

to 27 kp 4

sö 30 4:e sö efter trettondagen

to 3 kp 5

sö 6 Kyndelsmässodagen

to 10 kp 6

sö 13 6:e sö efter trettondagen

to 17 kp 7

sö 20 3:e sö före fastan

to 24 kp 8

sö 27 2:a sö före fastan

to 3 kp 9

sö 6 Fastlagssöndagen

to 10 kp 10

sö 13 1:a sö i fastan

to 17 kp 11

sö 20 2:a sö i fastan

to 24 kp 12

sö 27 Marie bebådelsedag

to 31 kp 13

sö 3 4:e sö i fastan

to 7 kp 14

sö 10 5:e sö i fastan

to 14 kp 15

sö 17 Palmsöndagen

on 20 kp
16-17

fr 22
sö 24
må 25
sö 1

to 5 kp 18

sö 8 2:a sö efter påsk

to 12 kp 19

sö 15 3:e sö efter påsk

to 19 kp 20

sö 22 4:e sö efter påsk

to 26 kp 21

sö 29 5:e sö efter påsk

on 1 kp 22

to 2 Kristi himmelsfärdsdag
sö 5 6:e sö efter påsk

to 9 kp 23

sö 12 Pingstdagen

to 16 kp 24

sö 19 Treenighetssöndagen

on 22 kp
25-26

lö 25 Midsommardagen
sö 26 2:a sö efter pingst
sö 3 3:e sö efter pingst

to 7 kp 27

sö 10 4:e sö efter pingst

to 14 kp 28

sö 17 5:e sö efter pingst

to 21 kp
29-30

sö 24 Apostladagen
sö 31 7:e sö efter pingst

to 4 kp 31

sö 7 Kristi förklarings dag

to 11 kp 32

sö 14 9:e sö efter pingst

to 18 kp 33

sö 21 10:e sö efter pingst

to 25 kp 34

sö 28 11:e sö efter pingst

to 1 kp 35

sö 4 12:e sö efter pingst

to 8 kp 36

sö 11 13:e sö efter pingst

to 15 kp 37

sö 18 14:e sö efter pingst

to 22 kp 38

sö 25 15:e sö efter pingst

to 29 kp 39

sö 2 Mikaelidagen

to 6 kp 40

sö 9 17:e sö efter pingst

to 13 kp 41

sö 16 18:e sö efter pingst

to 20 kp 42

sö 23 19:e sö efter pingst

to 27 kp 43

sö 30 20:e sö efter pingst

to 3 kp 44

lö 5 Alla helgons dag
sö 6 21:a sö efter pingst

to 10 kp 45

sö 13 Uppbrottets söndag

to 17 kp 46

sö 20 Domsöndagen

Julaftonen
Juldagen
Stefanidagen
Nyårsdagen
2:a sö efter jul

Långfredagen
Påskdagen
Annan dag påsk
1:a sö efter påsk

Möte med respekt
Texten beskriver ett möte
mellan Jesus och en samarisk kvinna. Vi får aldrig
veta hennes namn, men
egentligen är hon ändå inte okänd för oss. Samtalet
handlar om hennes liv och
den hjälp hon kan få. Först
i slutet av samtalet berättar Jesus för henne att han
är Messias, räddaren. Innan
samtalets viktigaste budskap kunde sägas var det
viktigt att lyssna.
Det var Jesus som måste
inleda samtalet för att det
alls skulle bli ett samtal. En
judisk man samtalade bara
inte med en samarisk kvinna på den tiden. Många judiska män undvek helt och
hållet att gå in i Samarien.
Det var otänkbart att kvinnan skulle ha vågat inleda
ett samtal. Jesus bröt med
den tidens sed eftersom
han ville hjälpa en medmänska i nöd. Det var viktigt att samtalet skulle bli
av. Då Jesus leder samtalet
handlar det hela vägen om
respektfull kommunikation. Vi kan stiga in i berättelsen och lyssna till samtalet.
Jesus ber om vatten och
han erbjuder henne levande vatten. Då hon ber att få
det levande vattnet börjar
samtalet handla om sanningen om hennes eget
liv. Det är inte alltid lätt att
samtala om sitt eget liv på
ett djupt plan. Hon söker en
utväg från det obekväma
att tala om sitt eget liv och
byter samtalsämne till något som är mer bekvämt att
tala om. Ska vi tillbe Gud på
det här berget (Gerissim)
eller i Jerusalem? Frågan
delade judar och samarier. Jesus lyssnar på frågan,
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det var svalt. Hon gick där
genom sanden ensam för
att undvika de andras blickar, undvika att se hur de viskade om henne. Att allt inte
stod rätt till i hennes liv behövde minsann ingen säga
åt henne – hon visste det
själv. Sedan hittar hon sig
plötsligt samtalande med
en judisk man vid brunnen. Samtalstonen hos Jesus är annorlunda än den
hon vant sig vid. Han ger
uttryck för respekt då han
samtalar med henne. Jesus
säger att han vill ge levande
vatten, att han är Guds utlovade räddare.
Det levande vattnet
handlar om dopet. Det är
en livgivande källa till evigt
liv. Då vi i samtal med varandra närmar oss det värdefullaste vi har – livet, så
är det väsentligt att samtalstonen är just respektfull. Det liv vi har fått är en
gåva av Gud. Vårt liv är heligt – okränkbart. Ett samtal om vårt eget liv behöver
ske med respekt för det vi
är – en unik skapelse. Jesus
talar om att ärligheten inför Gud är det viktiga. Det
handlar om bönen, men inte bara det – det handlar om
vårt liv. En bön till Gud är
ett möte med honom i ande
och sanning.

Dagens bön

Vi firar den andra söndagen
efter Trettondagen och dagens tema är ”Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft”.
Läs din Bibel
To 13.1 1 Mos 4:17–26, Mark 10:13–16
Fr 14.1 1 Mos 6:5–22, Luk 12:49–53.
Lö 15.1 1 Mos 7:1–16, Matt 6:6–13.
Sö 16.1 2 Mos 17:1–6, Upp 22:16–17,
Joh 4:5–26.
Må 17.1 1 Mos 7:17–24, 5 Mos 4:5–13.
Ti 18.1 1 Mos 8:1–12, Mark 2:23–28.
On 19.1 1 Mos 8:13–22, Luk 16:14–17.
To 20.1 1 Mos 9:1–17, Apg 15:22–31.

Psalmförslag

Jesus Kristus,
du växte upp till en ung man.
Du gjorde under i människornas liv
och såg in i deras hjärtan
som du ser i våra hjärtan.
Vi har ingenting att dölja för dig.
Du ser vår otillräcklighet.
Herre, hjälp oss att tro,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever i evighet.

Mera om helgen
Texten enligt den första årgången berättar
om bröllopet i Kana och i den andra årgångens text om kvinnan vid Sykars brunn. De här
båda händelserna alldeles i början av Jesu
verksamhet innebär bekräftelser på att hans
förkunnelse är något långt utöver de vanliga.
Trettondagens liturgiska färg är grönt och
på altaret står två ljus. Kollekten går till Kyrkans utlandshjälp.

144:1-3, 273, 187, 453, 224 (N), 544:4-5.
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Ulrik Sandell är kaplan i
Esbo svenska församling

stock.xchng

to 25 kp 47

men svaret är inte antingen
eller. Det är inte platsen utan ärligheten i bönen inför
Gud som är det viktiga.

Samtalets kärna handlar
om kvinnans eget liv. Ville hon bryta det mönster
hon nu levde i? Hon gick

till brunnen mitt på dagen
då det var som hetast. De
andra kvinnorna gick till
brunnen på morgonen då

flödande frikostighet är
tack och lovsång. Vi hittar
ord att lova och tacka med i
dagens antifon ”Tacka Herren, åkalla honom, berätta
för folken om hans verk!”
och psaltarpsalm ”Sjung
och spela till hans ära, tala
om alla hans under!”. Det är
ord som kan sjungas som
enstämmig
gregoriansk
sång eller med en av de
många andra tonsättningar de har fått genom åren
– eller som kan tonsättas
på nytt, om de börjar inspi-

rera någon som har lärt sig
kompositionshantverket i
någon musikstil.
De psalmer som handboken föreslår till dagens
psalm ger ett vardagsnära
perspektiv på Guds rikliga givande och på vårt liv
i tacksamhet: ”Så blid och
hjärtegod han är, beredd
att hos oss vara, behöver
för den hjälp begär ej sina
gåvor spara” (Psb 273); ”Jag
söker dig och får ditt svar,
och vida hörs min glädjesång om all din tröst och

Riklighet
För vissa helger i kyrkoåret
– inte minst julen och passionstiden – finns det en
uppsjö av öronmärkt musik. Till många ”vanliga”
söndagar finns ett mycket
mindre utbud av särskilt
riktad musik. I gengäld kan
det ändå finnas rikligt med
lämplig musik att välja
ifrån, genom att temat inte
begränsar urvalet.
Texterna för andra söndagen efter trettondagen
handlar om riklighet. Jesu
under då han gjorde vatten

till vin; profeten Elishas oljeunder (båda från första
årgången, som inte läses i
år); vattnet som väller fram
ur klippan; det levande
vattnet som Jesus talar om
i Sykar; uppenbarelsebokens löfte om livets vatten;
tredje årgångens texter om
upprättelse, räddning och
befrielse – alla talar de om
hur Gud visar sin makt, inte genom att behärska och
begränsa, utan genom att
ge i överflöd.
Vårt svar till Guds över-

Helgens texter
Evangelium
Joh 4:5 – 26
Jesus kom till en stad som hette Sykar
där Jakobs källa fanns. Jesus, som var
trött efter vandringen, satte sig ner
vid källan. Det var mitt på dagen.
En samarisk kvinna kom för att
hämta vatten. Jesus sade till henne:
”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden
för att köpa mat. Samariskan sade:
”Hur kan du, som är jude, be mig om

vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.”
(Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det
är som säger till dig: Ge mig något att
dricka, då skulle du ha bett honom,
och han skulle ha gett dig levande
vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har
inget att hämta upp det med och
brunnen är djup. Varifrån tar du då
det levande vattnet? Skulle du vara
större än vår fader Jakob som gav oss
brunnen och själv drack ur den, liksom
hans söner och hans boskap?”
Jesus svarade: ”Den som dricker av
det här vattnet blir törstig igen. Men
den som dricker av det vatten jag ger

honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med
ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan
sade till honom: ”Herre, ge mig det
vattnet, så att jag aldrig blir törstig
och behöver gå hit efter vatten.”
Jesus sade: ”Gå och hämta din man.”
Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.”
Jesus sade: ”Du har rätt när du säger
att du inte har någon man. Fem män
har du haft, och den du nu har är inte
din man. Där talade du sanning.”
Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du
är en profet. Våra fäder har tillbett
Gud på det här berget, men ni säger
att platsen där man skall tillbe honom
finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro
mig, kvinna, den tid kommer då det

ledning” (Psb 396).
Jan Hellberg
är stiftssekreterare för
gudstjänstliv och musik vid
domkapitlet i Borgå stift

varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni
tillber det som ni inte känner till. Vi
tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den
tid kommer, ja, den är redan här, då
alla sanna gudstillbedjare skall tillbe
Fadern i ande och sanning. Ty så vill
Fadern att man skall tillbe honom.
Gud är ande, och de som tillber
honom måste tillbe i ande och sanning.”
Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias
kommer” (alltså den Smorde) ”och
när han kommer skall han låta oss
veta allt.” Jesus sade till henne: ”Det
är jag, den som talar till dig.”
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Petri Oittinen

• Bosatt i Kronohagen i Helsingfors.
• Gift, två vuxna söner och en svärdotter.
• Till intressena hör köksarbeten, motion,
läsning, kyrkomusik, resor och den
spanska kulturen och levnadssättet.

”Jag är en man som är tacksam för det kristna livet
och kyrkan och vars själs inre landskap utgörs av
Domkyrkokullen och Senatstorget i min hemstad.”

Trots vinterskruden pågick i
början av året ändå en alldeles speciell form av evangelisationsarbete på utsidan av
kyrkobyggnaden. En internationell designergrupp hade
skapat en ljusresa genom Helsingfors centrum där verket
Armo (Nåd) var placerat på
Senatstorget.

Nina Österholm

Han har nyckeln till
Finlands populäraste
byggnad.

Andaktsliv av kvalitet
Nytillträdd och också nygift flyttade Petri Oittinen
in i det enda småhuset vid
Senatstorget: kapellbyggnaden intill kyrkan rymmer precis en lägenhet. Där
föddes också familjens två
söner.
– Numera är vi alla utflugna från kapellet, jag
har officiellt två våningar
lång ”arbetsväg” eftersom
församlingens arbetsrum
för tillfället är placerade
i samma hus där jag bor i
Kronohagen.
I det arbetsrummet börjar Petri Oittinen vanligen
också sina arbetsdagar, oftast redan kring sjusnåret.
Morgonkaffet sparar han
till kyrkan som öppnar
klockan nio. Då har turistbussarna redan radat upp
sig som en mobil mur runt
Senatstorget.
– I januari har vi nästan
lika mycket besökare i kyr-

– Mycket senare kan någon minnas hur fint det var
att vi tände ett ljus i sakristian en liten stund innan
jordfästningen, små saker i
stunden som betytt mycket
i förlängningen.

Tio månader för
biskopen
Den största prövningen i
Petri Oittinens karriär som
Domkyrkans
övervaktmästare inföll förra året
när Helsingforsherden Eero Huovinen avgick och
landets första kvinna i biskopsämbetet, Irja Askola,
tillträdde. Under tio månader ledde han den arbetsgrupp stod bakom allt från
festmässor, middagar till
representation.
– Gud måste finnas eftersom vi klarade av allt, konstaterar Oittinen som också var den som hjälpte Eero Huovinen när han lade
ifrån sig biskopsskruden
vid altaret.
– Det kändes helt sanslöst att stå tjugo centimeter bakom honom i en
smockfull kyrka som håller andan. Huovinen var
själv djupt rörd liksom hela församlingen. När han
lagt ifrån sig biskopsinsignierna räckte jag honom
rocken.
Nina Österholm

Julgatan tindrar fortfarande tappert under djupfrysta midvintermorgnar.
Vid hörnet av Unionsgatan
och Alexandersgatan öppnar sig det finska nationallandskap som agerar fond
för både festliga luciatåg
och allvarliga självständighetsgudstjänster, påskspel,
demonstrationer och otaliga turistfotografier.
– Jag tröttnar aldrig på
synen av Domkyrkan som
tornar upp sig över Senatstorget. Svarta vintermorgnar, ljusa sommartimmar.
Den tysta, ännu mörka kyrkan och den gryende solen
på himlen. Vyn är en energikälla i sig.
Petri Oittinen är övervaktmästare i Domkyrkan
i Helsingfors. För 30 år sedan bytte han Elantos köttdisk, där han extraknäckte
vid sidan av studierna, mot
kyrkan.
– En god vän tipsade mig
om platsen och jag kände
mig genast hemma på det
nya jobbet. Jag var 22 år och
det var spännande att få säga ”tre mark, tack” på olika
språk när jag sålde vykort
åt turisterna som besökte
kyrkan.
Bara ett år senare avgick
hans närmaste förman
och Oittinen avancerade
till övervaktmästare i Finlands populäraste byggnad
– om man får tro Helsingin
Sanomats gallup.
– I dag är Domkyrkan och
den naturliga kulle som
byggnaden står på inte bara kulturlandskap för mig.
Här har jag levt, bott och
verkat över halva livet, min
själs inre landskap finns
här.

Helsingfors
Domkyrkoherre
nummer ett
kan som under de hektiska
sommarmånaderna. Ändå
är Domkyrkan i första hand
inte någon turistattraktion
eller något museum. Det är
en kyrka och här sker också
mycket av kyrkans kärnarbete i form av böner, mässor och förrättningar.
Oittinen säger sig vara
otroligt stolt över det ”kvalitetsandaktsliv” som lever
i Domkyrkan.
– Jag kan naturligtvis inte utvärdera hur det känns
för den som sitter i bänken
men andaktslivet i Dom-

kyrkan har blivit rikligare
genom åren. För mig är det
kärnan, orsaken till varför
kyrkan finns här.
Själv har han ofta funderat över hur han som församlingsanställd kan bidra till att kyrkobesökaren
får en andlig upplevelse,
hur han som vaktmästare
ska svara på den spirituella
längtan som finns hos dagens människa.
– Rätt blandning av närvaro, empati och professionalism kan vara svårt att få
till. Man får inte bli pom-
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pös, tända ljusen med yviga gester, trots att både ministrar och biskopar syns
i bänkraderna. Det är inte
heller lämpligt att kyrkvaktmästaren exempelvis
gråter högljutt.
– Visst kan det vara svårt
vid jordfästningar, speciellt
om det är någon man känner som är inblandad. Ändå måste du på något sätt
hålla tillfället i din hand.
De viktiga, talande ögonblicken infaller vanligen
spontant, ibland utan att
man märker det.

Snökyrka
Även om Petri Oittinen
sköter både administration och förmannauppgifter så ingår det också
mycket praktiska uppdrag
i kyrkvaktmästarens vardag. Timvaktmästarna gör
allt från att städa toaletter
till att förbereda förrättningar.
– Vaktmästaren är alltid
först på plats och vanligen
också den sista som går.
Många teologiestuderande från universitetet extraknäcker som kyrkvaktmästare och dem handleder
Oittinen gärna in i vaktmästarrollen.
– Det är ett fruktbart samarbete. Jag får ständigt motivera varför vissa saker ska
göras på ett visst sätt samtidigt som det också kommer nya idéer och förslag
från studerandenas sida. I
förlängningen får vi dessutom präster som verkligen vet hur en kyrka sköts.
Den här vintern har också
snön bjudit på utmaningar
för domkyrkopersonalen.
Den karakteristiska trappan som sommartid fylls
av både glassätande barn
och solbadare är för tillfäl-

let nästan helt snötäckt, endast smala gångar på bägge kanterna av trappan är
skottade.
– Trots snöläget är kyrkan
i full användning. Domkyrkan är den kyrka som håller
mest öppet av alla Helsingforskyrkor, säger Oittinen
som fått arrangera extra
snöröjning kring kyrkan
nästan dagligen.
Snöröjning kring kyrkorna i huvudstaden kostar
samfälligheten uppskattningsvis 100 000 euro mer
än förra året.

Katedralstämma
På insidan är kyrkan ändå varm och inbjudande,
också vintertid. Några ljus
brinner strax intill dörren
och trafikbruset kan bara
anas innanför de tjocka
väggarna.

Jag tröttnar aldrig
på synen av
Domkyrkan som
tornar upp sig över
Senatstorget.
– Bästa platsen för gudstjänstbesökaren är nära
Lutherstatyn. Därifrån ser
man altaret men också predikanten. Det är en ordets
kyrka men akustiken bjuder på utmaningar.
Enligt Oittinen hör man
bäst långt bak eller långt
fram i kyrkan. I mitten kräver kupolen att talaren har
en riktig katedralstämma.
Precis i mitten av kyrksalen står också en för dagen utplacerad körtrappa
och väntar på Domkyrkans
egen gosskör Cantores Minores som ska hålla konsert samma kväll.
– Det är helt otroliga pojkar, talangfulla musiker,
som kväll efter kväll och
helg efter helg kommer
till kyrkan för att sjunga
till Guds ära på flera olika
språk. Ändå är de också helt
vanliga finländska pojkar.
Petri Oittinen är ordförande för körens styrelse
sedan tre år tillbaka och
han lyser av stolthet när
”Cantisarna” kommer på
tal.
– Just nu drömmer vi om
en egen körskola, en särskild skola där pojkarna
skulle ha möjlighet att öva
sång under skoltid och få
mera egen fritid om kvällarna, tid som nu går till
sångövning.
Själv sjunger Petri Oittinen egentligen inte även
om han skämtsamt kallar
sig själv betald musiker.
– Nästan dagligen blir det
ju psalmer i samband med
arbetsuppgifterna.
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Jan Lindström

Inkast

Ann-Christine Marttinen
är författare, föreläsare
och tidigare missionär.

Till konsert med gentlemän

Blind tro
May Wikström

På nyårsnatten gick Rafah
Toma i mässa i den syriskkatolska kyrkan fem minuter hemifrån. På söndagen
hittades hon mördad i sitt
hem, och sörjs nu av släkt
och vänner i både Irak och
Sverige, berättar Svenska
Kyrkans Tidning.
Tre månader tidigare hade Rafah Toma hört till de
få som överlevde oktobermassakern i Vår frus befrielsekyrka i Bagdad. Hon hade gömt sig i sakristian, när
över 50 gudstjänstbesökare
och präster sköts ner, och
trodde att hon, som en vanlig civil, skulle kunna fortsätta leva i Irak och försörja
sin åldrande far genom jobbet på universitetet.
Det gick inte vägen. Rafah Toma, liksom många
andra, miste livet för att
hon var kristen.
Det postkristna väst, som
tror sig vara så klarsynt,
dras med en synrubbning
som sitter som berget. I en
värld där en genomsnittskristen är en nigeriansk

Klippet
H

kvinna anses prototypen
för en kristen fortfarande
vara en vit europé. Det är
en falsk utsaga, som leder
till fler och ödesdigra sådana. Som en följd av den får
grymma människorättsbrott äga rum utan några
ramaskrin i världssamfundet. Därför stiger nu andra
fram och säger det uppenbara: Ingen annan religion
är så förföljd i världen i dag
som kristendomen. Inga
andra lider och dödas så
ofta för sin tros skull som
kristna individer, på olika
håll.
En av de senaste är den judisk-amerikanske människorättsaktivisten Michael
Horowitz. Han hävdar i
en stort uppslagen artikel
i Kanadas största dagstidning the Toronto Star (4.12)
att kristendomen troligen
är världens mest förföljda
religion.
”Att det sker med välgödda västerländska kristnas
lycksaliga omedvetenhet
beror på ren okunskap” säger Horowitz frankt. ”Dels
har det att göra med miss-

os oss i Europa är väl allt väl? Ja,
det är naturligtvis inte som i
Nordkorea eller Pakistan. Men också
här är trenden oroväckande. Visserligen förekommer direkt förföljelse av
kristna endast i undantagsfall, men
diskriminering och social stigmatisering är desto vanligare. Stiftelsen Stichting Gave i Nederländerna publicerade
nyligen en undersökning, som visade
att många kristna flyktingar trakasseras av muslimer på flyktingförläggningarna. Värst är det för de kristna
som konverterat från islam, eftersom
sharia, den islamska lagen, stadgar om
dödsstraff för avfall från islam.
Men också infödda kristna kan råka i svårigheter i Europa, i synnerhet
om de omfatttar åsikter som inte är
politiskt korrekta. Katolska kyrkan
har fått lida mest i detta åsiktsklimat
eftersom den på en rad områden är
så otidsenlig. Författaren Marcus
Birro skrev nyligen om vilka reaktio-

uppfattningen om kristendomens sanna ansikte, dels handlar det om att
förhandsinställningar och
konventionella sanningar
förblindar västerlänningar och får dem att avfärda förföljelsen av kristna
som osannolik, osann och
omöjlig”.
Eftersom kristendomen
är gynnad och dominerar i
världens rikaste länder och
samhällen – och eftersom
den har en väldokumenterad historia med egna
grymheter i bagaget – blir
slutsatsen rakt motsatt.
”Eliten är snarast benägen
att tro att de kristna är förföljarna – inte offren” säger
Horowitz.
Många människorättsorganisationer styrker hans
påståenden med fakta. En
försiktig uppskattning är
att 150 000 kristna dödas
för sin tros skull varje år.
I nyårs- och julhelgen
skedde fler våldsdåd, med
starka symboliska budskap. Kopterna i Egypten
drabbades för andra året
i rad av attentat mot kyr-

nerna blev när han för några år sedan “kom ut som katolik”. “Jag blev
beskylld av allt och alla för att vara
abortmotståndare, böghatare, reaktionär och fruktansvärd.”
(..) Kristofobin i Europa är inte bara verbal. (...) Ett annat problem gäller
diskriminering på arbetsplatsen. I
England blev Nadia Eweida avstängd
från jobbet vid British Airways för att
hon bar ett halsband med kors. Hon
överklagade men förlorade. British
Airways har förbjudit sina anställda
att bära religiösa symboler.
Man har dock gjort undantag för
sikher som vill bära turban och muslimer som vill bära hijab. Ett talande
exempel för dem som tror att det
bara är minoriteter, aldrig majoriteter, som kan diskrimineras. Bilden är
klar. (...) I Europa får man ha vilken
tro man vill, men helst inte uttrycka
den på sin arbetsplats eller offentligt.
Och har man utgående från sin krist-

kobesökare, precis som de
hade fruktat. I fjol sköts sex
kopter när de var på väg ut
från en julmässa. I år dog
23 kopter i en riktad attack,
när en bilbomb exploderade utanför al-Qidissin (de
heliga) kyrkan i Alexandria
bland kristna som strömmade ut från nyårsmässan.
Nu frågar sig många om
staten har makt att skydda
sin kristna minoritet, och
många kristna väljer att fly.
Men det går inte att fly i all
oändlighet.
Världen är vårt gemensamma hem. Våldet måste
stoppas, fördömas där det
finns. Det måste göras gemensamt, av företrädare
från olika religioner, folk
och raser. Att det handlar
om ens egen religion borde inte få vara en orsak för
den kristna världen att dra
sig för att påpeka oförrätterna och agera mot dem.
Det handlar om att försvara
människor, inte religioner.
När troende mejas ner och
mördas dör mödrar, döttrar, bröder och fäder. Inte
religiösa.

na tro kommit till en övertygelse som
inte stämmer med rådande normer,
så är man fritt villebråd, fysiskt för
vänsterns stormtrupper och verbalt
för självgoda kommentarer av olika
kulör.
Svante Lundgren, debattartikel om
förföljelsen av kristna, Vasabladet
24.12

D

et är tråkigt nog en naturlig utveckling att vår östliga brodernation efterhand släpper svenskan.
Vi kommer att sakna vår vackraste
dialekt när den till slut bara finns
som ljudupptagningar. Huvudproblemet är att den nordiska tanken
inte lever. Ett Nordens förenta stater,
med Island, Norge, Danmark, Sverige
och Finland skule utgöra en kraftfull
EU-medlem i norr.
Svenska Kyrkans Tidning dödförklarar
svenskan i Finland, i sin kommentar
till språkdebatten i grannlandet 23.12

Det var en av de där dagarna, då drivorna var
höga som skyn i Helsingfors, snön yrde och ingenting fungerade. Vi stod och stampade på hållplatsen i god tid, två timmar innan konserten i
Johannes kyrka skulle börja.
Tiden gick, kölden tilltog, folk huttrade på
hållplatsen, men den ena bussen efter den
andra lyste med sin frånvaro. När en timme och
en kvart hade gått och vi inte längre hade känsla
i tårna, kom Helsingforsregionens trafiks blåa,
stannade på andra sidan rondellen, släppte ut
några passagerare, släckte ljusen och fräste sedan förbi, hur vi än viftade och hojtade. Chauffören stirrade rakt fram, som förstenad. Hans
arbetstid var säkert slut. Skulle det ha varit för
mycket begärt att under dessa extrema förhållanden stanna, öppna dörren, ge en förklaring
och köra oss djupfrysta ett par kilometer framåt
dit han ändå var på väg? Där kunde vi ha hoppat på någon annan buss. Finns det möjligen
något direktiv som förbjuder busschaufförerna
att vara flexibla och använda sitt sunda förnuft.
Farväl kvällskonsert.
– Vi liftar, föreslog en herre, som var på väg
till samma konsert. Nära hållplatsen stod en
liten personbil i vilken två män studerade en
karta.
– Jo, kliv in. Det finns rum för tre in mot
stan.
Då mina käkar tinat upp en aning lät jag männen höra vad jag ansåg om Helsingforsregionens chaufförer. Dagen innan hade nämligen
en stor grupp dagisbarn väntat på hållplatsen
för att komma en bit in mot stan till något julprogram. De hade mött samma öde som vi: då
bussen äntligen kom, släckte chauffören ljusen,
förvandlades till en saltstod och fräste förbi. De
besvikna barnen fick tassa tillbaka till sitt dagis.
– Också vi är från HRT, Helsingforsregionens
trafik, sade vår chaufför generat och på god
finska. Praktikanter. Jag är från Petroskoj och
den här Andrej är från Murmansk. Vi kör den
här rutten några gånger i kväll för att lära oss
hållplatserna.
Herrarna hade lång erfarenhet av att sitta
bakom ratten: över tjugo år som långtradar- och
busschaufförer. Inte heller de kunde förstå varför bussarna inte hade stannat.
– Chaufförerna var inte gentlemän, log Andrej.
Vi hann till konserten. Tack, flexibla gentlemän från grannlandet. Ni räddade HRT:s rykte.

Många arbetar så ivrigt
för sin levnads afton att
de aldrig kommer att få
uppleva den.
Markus Ronner

Egna framgångar är
stimulerande. Men
andras fiaskon är inte
heller att förakta.
Oscar Wilde
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”Jag hittade bara två församlingar i landet där de
ungas deltagande nämnvärt överskred genomsnittet.”
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Olof Öller

Sänkt rösträttsålder sänkte också valprocenten
Kyrkpressen skriver att
16–17-åringar på ”många
håll röstade flitigare än
genomsnittet” (KP 16.12).
Så gott som ”obefintligt få
håll” skulle ha varit sanningsenligare. Jag gick noggrant igenom valresultaten
och jag kunde bara hitta
två församlingar i landet
där de ungas deltagande
nämnvärt översteg genomsnittet:
Munkkiniemen
seurakunta (Munksnäs) i
Helsingfors och Haapajärvi i nordöstra Österbotten,
bägge finskspråkiga.
Då de ungas röstdeltagande i hela landet emellertid låg procentuellt
under det allmänna genomsnittet, betyder detta faktiskt att utan åldersänkningen hade röst-

deltagandet procentuellt
blivit större. Detta tycks
man helt glömma.
Kyrkpressen
skriver
också om valmaskinen. Ja,
visst var den ett litet framsteg och gav en viss fingervisning om kandidaterna.
Men ju längre norrut man
gick, desto mindre fick
man ut av valmaskinen.
Församligarna fick ju själva utforma frågorna i den.
Många kandidater deltog
inte alls.
Så kunde den hetaste frågan i den beryktade TV-debatten decimeras eller helt
ignoreras. Och frågan om
kvinnliga präster kunde
också strykas i många församlingar. Frågor som kyrkomötet besluter om. De
nu invalda väljer ju kyrko-

mötets sammansättning.
Men även om vareviga
progressiva väljare i hela
landet nu hade röstat, så
hade valresultatet ändå
blivit konservativt. Inga
progressiva ställer upp i
församlingsval så det finns
inte några progressiva att
rösta på. Tolka i stället valdeltagarprocenten som att
en förödande majoritet av
väljarna aktivt har bojkottat valet och att valet därför är ogiltigt.
På kyrkligt håll påstår
man att kyrkomötet motsvarar vår riksdag. Men detta ”kyrkans högsta organ”
motsvarar snarast lantdagen som Finland hade innan allmän rösträtt infördes
1906.
Någon allmän rösträtt

till kyrkans ”riksdag” finns
fortfarande inte. Rösta får
endast prästerna, vilka
har sin egen kvot, liksom
de hade i lantdagen, och
de genom församlingsvalen invalda. Sedan tycks en
fjärdedel av de invalda delegaterna kunna bromsa all
progressivitet, vilket det senaste fiaskot i Åbo ju visade
oss.
Inte är ju Kyrkpressen
skyldig till misslyckandet,
så varför skyla över? Förbättringar förutsätter kritiska medier. KP kunde vara lite mera av ett sådant.
Olof Öller
Helsingfors
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Verktyg för FÖRTROENDEVALDA Nu i nyutgåva!
över en natt

När jag var barn frågade vuxna ofta mig
om hur min syster mådde. De gjorde det av
omtanke, det förstod jag, men jag blev ändå
ofta arg inombords. Varför frågade ingen
någonsin om hur jag hade det? De menade
väl, men jag skulle ha velat prata om annat.
Länge presenterade jag mig som ”Johanna,
min lillasyster har Downs syndrom”.

Nu har ni i församlingarna en ypperlig chans
att stöda era förtroendevalda och anställda!

�
Christina Lång har aktivt arbetat för att
synliggöra personer med funktionshinder genom
att delta i debatter, ordna kurser och engagera sig i
organisationer som driver handikappolitik.
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Christina Lång är själv mamma till en dotter med
Downs syndrom. Hon beskriver oförställt hur
familjen med de tre döttrarna format sin vardag.

Stor över en natt

nyckeln
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Frimodig är en handbok för
förtroendevalda i Borgå stift
– en verktygsback fylld med
aktuell kunskap om församling
och kyrka. Här hittas också
inspiration i form av böner,
ideér, bibelord och mycket mer.

TIDNING FÖR BARN-, UNGDOMS-, DIAKONI- OCH FAMILJEARBETE

Johanna, 35 år

I Stor över en natt uppmärksammas ett annorlunda
syskonskap – ett inte alldeles vanligt ämne. Vuxna
syskon till personer med Downs syndrom berättar
om sin uppväxt och hur den påverkar1dem
i dag.
● 2011

Stor över en natt–
när ett syskon har
Downs syndrom

Christina Lång
Christina Lång

OCH ANSTÄLLDA!
Stor

27.8.2008 11:40:13

Hft. 22 €

I sin bok låter Christina Lång syskon till personer med
Downs syndrom komma till tals. Hur har de upplevt
sin uppväxt? Vilka är farhågorna och glädjeämnena?
Lång berättar även om sin egen familj, där en av de tre
döttrarna har Downs syndrom.

Prenumerationer: Fontana Media, Marika Lindroos
marika@fontanamedia.fi eller tel. 09 612 615 47

”Moster får
ingen Kp”

Du kan naturligtvis prenumerera på
Kyrkpressen som privatperson. Du
kan också ge en gåvoprenumeration
till någon som inte får den. Priset är
58,50 euro för en årsprenumeration
och det gäller även inom Norden.
Ring (09) 61261550 eller skicka e-post
till prenumeration@kyrkpressen.fi
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Få fria kollekter för församlingarna år 2011

Frågetecken
kring årets
kollektmål
Sofia Torvalds

Åtta kollektändamål
som fanns med år
2010 har slopats från
kollektlistan för år 2011.

Men borde inte den tjänsten finansieras med budgetmedel?
– Jo, den borde finansieras ur kyrkostyrelsens budget, men hittills har de inte
gått med på det.

Bra eller dåligt?

Webbtjänst hotar
försvinna

Kyrkostyrelsen har förlorat
två kollekter, Kyrkans utlandshjälp en, Stiftsgården
Lärkkulla en, Församlingsförbundet en, Förbundet
Kristen skolungdom en och
Kyrkans svenska central en.
Finlands kristliga studentförbund blir nu helt utan
kollekt. Varför?
– Vi har valt att minska
antalet officiella kollekter
för att ge församlingarna
mer frihet. Då gick vi in för
att välja bort sådana organisationer som fått många
kollekter och att slopa kollekten för sådana som inte har så omfattande verksamhet, säger stiftsdekan
Sixten Ekstrand vid domkapitlet.
Kyrkans central för det
svenska arbetet får fortfarande fyra kollekter och
Lärkkulla tre, trots att just
de är kollektmål som församlingarna ifrågasätter.
– Kyrkans svenska central finansierar bland annat omsorgsprästtjänsten
och en del andra verksamheter med kollektmedel,
motiverar Ekstrand.

Patricia Högnabba, förbundssekreterare vid Förbundet Kristen Skolungdom, är ledsen över att förbundet förlorade sin andra
kollekt. De hann ha den i
bara ett år, men den behövdes.
– Vi har länge haft bara
en kollekt, och vi fick heller
inga löften om att vi skulle
få fortsätta att ha två kollekter då vi fick den andra
i fjol. Men pengarna var ett
betydande tillskott i vår
budget.
FKS viktigaste uppdrag
är att ordna ungdomssamlingen Höstdagarna.
– I början av 2000-talet
då Höstdagarna bara hade omkring 200 deltagare
klarade vi oss bra med inkomsterna från en kollekt,
men nu då deltagarantalet
stigit till 800–900 räcker
inte pengarna till. Kostnaderna har blivit så mycket
större, säger Högnabba och
hoppas att förbundet ska
hitta andra sätt att finansiera sin verksamhet. Den
förlorade kollekten innebär åtminstone att Fråga

prästen-webbtjänsten nu
hotar att upphöra (www.
fragaprasten.fi).

Vem sköter
förtroendeutbildning?
En märklighet i kollektlistan för år 2011 är att stiftsgården Lärkkulla fortfarande får kollekt för ”utvecklingen av utbildningen av
förtroendevalda” trots att
den uppgiften just nu sköts
av Församlingsförbundet.
Samtidigt har Församlingsförbundet förlorat sin kollekt för samma ändamål.
Varför ett sådant beslut?
– Vi kan inte påverka för
vilka ändamål olika organisationer anhåller om pengar, säger Ekstrand, men
bekräftar att Församlingsförbundet just nu, med
domkapitlets välsignelse,
ansvarar för utbildningen
av förtroendevalda.
Han påminner också om
att Lärkkulla tidigare skött
det uppgiftsområdet och
menar att domkapitlet helt
enkelt missade att stryka
uppgiften från listan över
kollekterna.
På Lärkkulla säger direktor Greger Englund att
Lärkkulla nog har planer på
att ordna utbildning för förtroendevalda någon gång i
framtiden, men just nu existerar ingen sådan verksamhet. Han känner heller
inte till att det skulle finnas
en överenskommelse om

Kollektfakta:
• Församlingarna bär upp kollekt
under drygt 60 helgdagar per år.
Ett tjugotal är så kallade ”fria kollekter” då församlingarna själva
får välja kollektens ändmål.
• De fastslagna kollekterna går
till olika organisationer med kyrklig anknytning. En del uppbärs
vid bestämda söndagar, andra
får församlingarna placera in när
de vill.
• De fastslagna kollekterna fastställs av kyrkostyrelsen på förslag
av domkapitlet.

att Församlingsförbundet
ska sköta utbildningen av
förtroendevalda.
– För min del tycker jag
att det vettiga vore att samla all utbildning under ett
tak. Då kunde vi också få
statsstöd. Kollektintäkterna är trots allt en ganska liten del av vår finansiering,
säger Englund.

Helst inte till kyrkostyrelsen och Lärkkulla
När församlingarna får
välja går kollektpengarna till missionen
eller till den egna
verksamheten.
År 2011 finns det drygt tjugo
fria kollekter. Då bestämmer församlingsrådet, på
förslag av kyrkoherden,
vad pengarna går till.
– Vi brukar fördela pengarna ganska jämnt över
olika verksamhetsområden i församlingen, säger
Anders Store, kyrkoherde
i Nedervetil.
– Dagklubbarna och söndagsskolan får kollekter,
liksom
ungdomsarbetet

och diakonikassan. Vi stöder också Kyrkans ungdom
i Nedervetil och de missionärer som är knutna till vår
församling.
Store tycker det är bra att
de fria kollekterna blir fler
och församlingarna har
mer beslutanderätt.
– Det känns inte så motiverande att ge pengar till
Kyrkans svenska central,
till Kyrkostyrelsen eller
Lärkkulla. Det känns lite
som att bolla pengar fram
och tillbaka.
Helst stöder församlingsborna organisationer som
Finska missionssällskapet
och Kyrkans utlandshjälp.
– De summor de kollekterna inbringar är i en kategori för sig.
I medeltal brukar Neder-

vetilborna ger 2–4 euro per
man i kollekt.
– FMS brukar får dubbelt
mer än andra ändamål, så
folk tänker nog efter vad
de ger, säger Store och tillägger att han vid årsskiftet
brukar skoja och säga att nu
har kollekten stigit.

Mera frihet, tack
Också i Petalax församling
får missionen en stor del av
de fria kollekterna.
– Vi har avtal med dem
och har förbundit oss vid
att stöda dem. Men ibland
har vi också tagit upp pengar för vår barnverksamhet
eller för diakonin, berättar
Mats Björklund, kyrkoherde i Petalax.
Han välkomnar också
tanken på fler fria kollekter.

Rolf af Hällström

Ger man mer för rätt ändamål? Kyrkpressen gjorde
en kollektgallup i Karis kyrka:
1. Påverkar ändamålet hur mycket
du ger i kollekten?
2. Borde kollekternas ändamål ändras
i någon rikting?

Församlingarna vill bestämma mer om kollekterna

Sofia Torvalds

Diakonin öppnar
plånböckerna

– Jag tyckte nog inte att
det var roligt att göra upp
kollektlistorna för år 2010
då så mycket var fastslaget.
Man blir lite sur då man ser
att där finns någon organisation på listan som inte
ens har någon kyrklig anknytning.
Han tycker också att det
känns onödigt att samla tio
kollekter per år för Kyrkans
svenska central och Lärkkulla.
– Det känns som väldigt
mycket. Jag tror att de kyrkligt aktiva känner likadant.
Han tror att folk hellre
ger pengar till ett konkret
ändamål än till en organisation.
– De som ger kollekt bestämmer hur mycket de ger
beroende på ändamålet.

Anna-Liisa Järvinen
1. Jo, i någon mån.
2. Det kunde vara mera mot diakonin,
men också barn- och ungdomsarbetet
borde prioriteras.
Liisa Hellberg
1. Det påverkar hur jag känner för kollekten. Om det är katastrofhjälp så ger
jag mer.
2. Kanske lite mera åt det diakonala
hållet. Nu finns det kollekter som inte känns så viktiga.
Göthe Österberg
1. Det påverkar mig i viss utsträckning.
2. Jag tycker det är en fin kombination av olika ändamål. Det är bra som
det är.
Tor Wernér
1. Ja.
2. Ja, det är för toppstyrt. Den lokala
församlingen borde få besluta mer om
kollekternas ändamål.

Nyheter
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En ”vanlig” biskop i ärkestiftet
Prosten Kaarlo Kalliala vigdes till biskop i Åbo ärkestift
på trettondagen. I ärkestiftet verkar både en ärkebiskop,
för tillfället Kari Mäkinen, och en ”vanlig” biskop. Ärkebiskopen, som leder många av den finländska evangelisklutherska kyrkans högsta organ, ansvarar också för Åbo
och Nådendals prosterier. De övriga 44 församlingarna i
Åbo hör till biskop Kallialas ansvarsområde. Båda biskoparna verkar i ärkestiftet med fulla biskopsrättigheter i
enlighet med arbetsfördelningen. (KT/NÖ)

Fel att säga upp Mariehamnsherden

Domkapitlet fick bakläxa
Kp-arkiv/Mira Strandberg

Rolf af Hällström

Den här veckan väljer
domkapitlet i Borgå
mellan att låta Jan-Erik
Karlström återgå till sin
tjänst som kyrkoherde
i Mariehamn eller att
föra ärendet vidare till
Högsta förvaltningsdomstolen HFD.
Får Jan-Erik Karlström
återgå till jobbet som chef
för en av stiftets största
församlingar med 45 anställda kan det ske redan i
februari.
Besvärar domkapitlet sig
över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut innebär det ett drygt år att fundera på hur man ska ha det
i Mariehamn.
I december 2009 avsatte domkapitlet Karlström
från kyrkoherdetjänsten
i Mariehamn för att han i
sitt privatliv inte uppträtt
som en präst borde. Tidigare under året hade domkapitlet kontaktats av en
medlem ur kyrkorådet som
ifrågasatt Karlström som
förman på grund av hans
kvinnotycke och att han varit partisk i sitt ledarskap.
Karlström var också inkallad till biskop Gustav
Björkstrand för att diskutera sina möjligheter att
fortsätta som kyrkoherde
efter sin femte skilsmässa.

Diger utredning
duger inte
Domkapitlet har låtit sitt
utredningsombud
Stig

Öppnas dörren för Jan-Erik Karlström till kyrkoherdejobbet i
Mariehamn? I går ska domkapitlet i Borgå ha sagt sitt.

Bäcklund göra en diger utredning med bland annat
tjugotalet anställda och
förtroendevalda i Mariehamn. Stiftets disciplinombud Kaj Rosendahl har
på basen av utredningen
förordat att domkapitlet
vidtar åtgärder mot Karlström.
Men förra veckan upphävde Helsingfors förvaltningsdomstol
uppsägningsbeslutet från i fjol.
Ur domstolens synpunkt
är det som kommit fram
i domkapitlets utredning
andrahandsuppgifter som
inte är grund för en uppsägning.
– Vi var av den åsikten
att det fanns en grund för

domkapitlets beslut. Men
det har inte räckt till, säger
lagfarne assessorn Kasten
Österholm och låter förstå
att det lätt går så här när en
allmän domstol ska ta ställning i kyrkliga frågor.
Själva utredningen är
sekretessbelagd eftersom
den innehåller personliga
uppgifter.

”Alla vet”
om affärerna
De åländska tidningarna
skriver att Karlssons kvinnotycke och kvinnohistorier är något som ”alla vet”
om. Men som tidningen
Nya Ålands chefredaktör
Nina Fellman konstaterar
är det en sak vad ”alla vet”

och en annan sak vad som
håller i domstol.
Om en arbetsgivare måste hålla sig med en anställd
som går emot samfundets
värdegrund blir då en kinkig fråga. Just så kinkig att
man gärna skjuter på avgörandet.
Bror Gammals, ordförande för kyrkofullmäktige i Mariehamn åtminstone till i förrgår – det nya
kyrkofullmäktige konstiuterade sig i tisdags – säger
att Karlström i allmänhet
fungerat bra som arbetsledare och chef.
– Han är bra som predikant, bra som präst och har
tagit itu med saker som behövdes ta i.
Men de saker som domkapitlet lyft fram är inte
som de ska vara, säger han.
Kyrkoherdetjänsten
sköts sedan knappt ett år
tillbaka av Mariehamnskaplanen Kent Danielsson.
Gammals säger att församlingen nu mår bra och går
åt rätt håll. Men han vet inte hur det går om Karlström
kommer tillbaka.
– På närmare två år hinner mycket hända, menar
Gammals med tanke på
opinionerna bland de anställda.
Karlström har under sin
tid borta från kyrkoherdetjänsten arbetat som präst.
Han har varit församlingspastor i Sund-Vårdö på
Åland och arbetar just nu
”på hemmaplan” som tf
kyrkoherde i Ålands södra
skärgårdsförsamling. Han
var kyrkoherde på Föglö
innan skärgårsförsamlingarna gick samman.

Vem är det som skriver in sig i kyrkan?
Johan Sandberg/KT

Trafiken både in i och
ut ur kyrkan slog alla
tiders rekord i fjol.
Sammanlagt 80 612 personer lämnade kyrkan under
2010. Året innan var siffran 43 650. I fjol skrev sammanlagt 13 816 personer in
sig i kyrkan. Antalet inträden slog rekordet från året
innan då 12 195 personer
blev medlemmar.
Men vem skriver in sig?
En undersökning i Tammerfors säger att äkten-

skap, dop, fadderskap eller
dödsfall inom familjen var
orsaken i 59 procent av fallen, 32 procent uppgav en
andlig orsak.
Kyrkoherde
Bo-Göran
Åstrand i Jakobstads svenska församling gör en liknande jämförelse. Han delar in dem som skrev in sig
i tre grupper.
– Den största gruppen
som skrev in sig var mänskor i medelåldern eller övre medelåldern. Sen hade
vi en grupp yngre mänskor som hade ett fadderuppdrag på kommande eller som planerade att gifta

sig. Så fanns det också de
som gått i enskild skriftskola eller som kommit med i
någon av församlingens
grupper och valt att skriva
in sig.
Femtio personer skrev
in sig i Esbo svenska församling medan 263 skrev
ut sig i fjol. Aderton av de
som skrev in sig är mänskor mitt i arbetslivet.
– Vi hade ingen som
skrev in sig för att gifta sig,
säger kansliföreståndare
Kerstin Sundberg som ser
med spänning på utvecklingen detta år:
– Det ska bli intressant

att se om utskrivningstrenden håller i sig.
Under 2010 har 6 570
finländare gått med i kyrkan via tjänsten blimedlemikyrkan.fi. Nättjänsten
togs i bruk i juli 2009. Den
har blivit allt mer känd och
användningen av den har
ökat betydligt under början av 2010.
Av församlingsmedlemmarna i Borgå stift lämnade 1,2 procent kyrkan. I
de övriga stiften låg andelen utträden mellan 1,5 och
2,96 procent.

Finska biskopar firar
biskop Henrik i Rom
Tammerforsbiskopen Matti Repo
och katolska
kyrkans biskop
Teemu Sippo
deltar i den mässan som firas till
minne av Sankt
Henrik den 19
Matti Repo och Teemu Sippo.
januari i Rom.
Mässan ordnas i
kyrkan Santa Maria sopra Minerva, Finlands nationalkapell.
Tillsammans med andra representanter för kyrkorna i Finland deltar Repo och Sippo också i den
ekumeniska bönevecka som går av stapel i Rom
den 15–19 januari. De finska gästerna har också
prickat in en träff med påven Benedikt XVI och en
nattvardsgudstjänst med den evangelisk-lutherska
församlingen i Rom.
Sankt Henriksmässan har blivit en central del av
böneveckan för kristen enhet. Biskop Henrik är Finlands skyddshelgon. Han levde på 1100-talet och
dräptes enligt legenden av bonden Lalli. (ST)

Kanala riksdagskandidat
Pastor Kari Kanala som jobbade som projektsekreterare för församlingsvalet i november, ställer
upp för de gröna i riksdagsvalet. Kanala gjorde sig
känd genom att lova att han tatuerar kyrkostyrelsens logo på sin hud ifall röstningsprocenten når
upp till 20 procent. Riktigt så livligt blev valet ändå
inte.
Han motiverar sin riksdagskandidatur med att
kyrkan måste synas i det politiska beslutsfattandet.
– Vi har haft många politiskt aktiva präster, men
inte så ofta bland De gröna, säger Kanala till Kotimaa24.
Om han blir invald tänker han bland annat arbeta
för att religionsundervisningen får behålla sin ställning. Frågan om religionsundervisningens timresurs tas upp igen i nästa regering.
Ett trettiotal kyrkligt anställda ställer upp i riksdagsvalet i april. Alla partier utom sfp och Vänsterförbundet har kandidater med kyrklig koppling på
sina listor. (ST)

Dragnäsbäcks kyrka
firar 50 år

Dragnäsbäcks kyrka firade 50-årsjubileum på trettondagen. Festtalet hölls av Lars Jern och predikan av kyrkoherde emerita Ulla Östman.
Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrkliga stiftelse. Kyrkan ritades av Gösta Bergman och invigdes
i februari 1961. Utöver insamlade medel och statsunderstöd finansierades bygget till största delen
med hjälp av banklån. Hyran som stiftelsen fick av
församlingarna i Vasa täckte endast driftsutgifterna. Det krävdes en ihärdig insats av syföreningsmedlemmar och andra intresserade för att klara
räntor och amorteringar och det tog hela aderton
år att betala lånen. Arbetet med att tillsammans finansiera kyrkan svetsade samman Dragnäsbäcksborna och ännu i dag finns en vi-känsla kvar.
I Dragnäsbäcks kyrka firas högmässa eller gudstjänst tre gånger i månaden och aftonandakt varannan onsdag. Vasa svenska församling har dessutom livlig verksamhet för barnfamiljer i kyrkan.
(ST)
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EU-ministrar kräver åtgärder
mot förföljelse av kristna
Italiens, Frankrikes, Polens och Ungerns utrikesministrar har skrivit till EU:s utrikeschef Catherine
Ashton och begärt att förföljelserna av kristna ska
tas upp vid EU:s utrikesministermöte 31 januari.
Konkreta åtgärder måste diskuteras för att skydda kristna grupper och stärka den religiösa yttrandefriheten, menar de fyra ministrarna. Det rapporterar tidingen Dagen med hänvisning till den
italienska nyhetsbyrån Ansa.
EU kan inte vara likgiltigt inför det som hänt de
senaste månaderna, skriver utrikesministrarna med
hänvisning till den serie av attentat i Mellanöstern
som kulminerade i det blodiga bombdådet i Alexandria i Egypten på nyårsdagen då 23 koptiska
kristna dödades.
Också Finlands Ekumeniska råd har beklagat terrorattackerna i en adress till storshejken Ahmed
ElTayb i AlAzhar och till den koptisk-ortodoxa kyrkans huvudman Påven Shenouda III.
Via Facebook uppmanades privatpersoner att
fasta och be för den koptiska kyrkan. Via gruppen
arrangerades också en tyst
demonstration, som samlade deltagare från flera rörelser och politiska partier i
Alexandria i fredags. Både
muslimer och kristna deltog. Koptiska ledare hade
av säkerhetsskäl förbjudit
unga kopter att delta. (NÖ)

Iris Virkkilä har skrivit en pro graduavhandling om de betraktelsetexter
som finns på sidan två i Kyrkpressen. Avhandlingen heter Nyanser i
kristet liv. Diskursanalys av Kyrkpressens betraktelser år 2009.

Väckelse, liturgi, kristen humanism och luthersk grund

Kyrkpressen speglar
fyra former av kristen verklighet
Nina Österholm

Kritik av hädelselag kostade
guvernören livet

Samma religion

Tusentals människor samlades förra veckan till begravningen av Salman Taseer, guvernör i Pakistans
politiskt viktigaste provins, Punjab. Taseer, som var
provinsen Punjabs starke man och medlem av regeringspartiet PPP, sköts ihjäl av sin livvakt. Tidigt
spekulerades det i att orsaken var hans motstånd
mot Pakistans kontroversiella så kallade blasfemilag, det vill säga den lagstiftning som straffar hädelse. Efter mordet lät livvakten sig gripas och erkände att han mördat guvernören därför att denne
hade kallat hädelselagen för ”en svart lag”, rapporterar Dagen.
I begravningsceremonin deltog bland andra premiärminister Yousuf Raza Gilani och Lahores katolske ärkebiskop, Lawrence John Saldanha.
– Antalet människor vars liv är i fara växer i Pakistan. Det här mordet visar att alla som är emot
hädelselagen är i riskzonen, sa ärkebiskopen och
uppmanade samtidigt alla, inklusive medierna, att
höja sin röst mot lagen.
Mordet är det största högprofilmordet i Pakistan
sedan den tidigare premiärminister Benazir Bhutto dödades i december 2007, skriver nyhetsbyrån
AFP. (NÖ)

många olika sätt. Iris

Svensk präst spårlöst
försvunnen
Kerstin Segerberg försvann från sitt hem runt den
14 december. Hon hade då för avsikt att köra ut julgåvor till behövande i församlingen. Men hon kom
aldrig fram till dem. Eftersom den pensionerade
prästen som i många år tjänstgjort som kyrkoherde
i församlingen levde ensam, tog det några dagar
innan hon anmäldes som saknad. Det var när hon
inte infann sig för sitt pass som jourhavande präst
några dagar senare som kollegor anade oråd och
anmälde henne försvunnen, rapporterar Kyrkans
tidning.
I veckan övergick polisens spaning efter Segerberg till mordutredning. Det innebär att man gör
om hela proceduren med kartläggning av hennes liv och förehavande de sista dygnen hon sågs,
samt en grundläggande husrannsakan.
– Det är inte helt ovanligt att människor försvinner men det mystiska med 78-åriga Kerstin
Segerberg är att hon inte alls är den personlighetstyp det brukar handla om. Hon lär enligt alla
uppgifter vara en mycket plikttrogen person som
inte frivilligt håller sig borta. Något som kan vara
ganska vanligt med de vidlyftiga personer som
bara försvinner men sedan kanske dyker upp på en
helt annan plats i världen, säger pressinformatör
Tommy Lindh vid polisen i Karlstad. (NÖ)

och tro kan förstås,
tolkas och levas på
Virkkilä har hittat fyra
grundströmningar
i hur Kyrkpressens
betraktelseskribenter
talar om den kristna
verkligheten.
Psykiatern och teologen
Iris Virkkilä har undersökt
betraktelsetexterna, de så
kallade kommentarerna
på veckans bibeltext, som
finns på sidan två i Kyrkpressen.
– I materialet, som bestod av alla betraktelsetexter från år 2009, försökte
jag identifiera olika diskurser, det vill säga olika slags
mönster och sammanhang
som beskriver hur vi ska
uppfatta verkligheten, förklarar Virkkilä.
Till sin förvåning hittade
Virkkilä sju olika diskurser
bland betraktelsetexterna

varav fyra stycken utkristalliserade sig tydligt.
– Väckelsediskursen kom
inte som någon överraskning eftersom väckelserörelserna är starka inom
Borgå stift.
Att den diskurs som Virkkilä benämnt som ”liturgisk” framträdde så tydligt
kom däremot som en överraskning.
– Med tanke på hur lågt
gudstjänstdeltagandet sägs
vara i dag så trodde jag inte
den liturgiska färgen skulle vara så synlig i texterna.
Kanske beror det på förrättningarnas fortsatta vikt
och popularitet.
En kristen humanismdiskurs och en luthersk grunddiskurs kunde Virkkilä också identifiera i materialet
som utmynnade i en pro
gradu-avhandling i praktisk teologi.

Diskursbuffé
Iris Virkkilä betonar att
skribenterna själva inte
kan författa diskurser.
– En diskurs hänger aldrig på en enskild person.
Diskurserna byggs upp av
en stor mängd användare,

tillsammans formar de en
slags gemensam förståelse
av verkligheten.
I de kristna diskurserna
ingår de kristna värderingarna, en form av gemensam förståelse för vad ett
gott liv innehåller och hurdana verktyg som finns att
tillgå.
– Den sanna relationen,
en sorts grundrelation som
hela livet bygger på, tycks
vara en gemensam utgångspunkt i alla de kristna
diskurser jag identifierat i
materialet, säger Virkkilä.
Den personliga tron på
Jesus är grunden i väckelsediskursen medan församlingsgemenskapen och
dess relation till Gud utgör
fundamentet i den liturgiska diskursen.
– En god attityd och goda
handlingar gentemot nästan och ett Gudsförhållande är väsentligt i diskursen
kristen humanism medan
kärlek, förlåtelse och fred
är basen i den lutherska
grunddiskursen.
Enligt Virkkilä är de olika
diskurserna inom samma
tradition en stor rikedom.
– De betonar det centrala

på lite olika sätt. Visst kan
det finnas en viss skärpa,
lite polemik, diskurserna
emellan men små skillnader behövs också.

Predika för 10 000
Trots att tron är den samma kan betoningen och nyanserna i uppfattningen
om den kristna tillvaron
förändras också hos en och
samma person.
– Ibland behöver vi mer
av en sak, vi förändras och
behoven förändras med
oss. Därför kan inte heller
alla texter under ett helt år
tilltala en och samma person.
Under arbetets gång har
Iris Virkkilä låtit sig fascineras av de betraktelsetexter hon analyserat i Kyrkpressen.
– De är ofta väldigt välskrivna texter, man ser att
teologerna lagt ner mycket
möda i dem. Och tänk vilken genomslagskraft de
har! Om tio procent av läsarna som nås av tidningen
läser betraktelsen, då har
minst 10 000 människor
nåtts av veckans betraktelse, förkunnelse i textform.

Global andlighet på lokalplan

Hela världen ber för fred
Under den ekumeniska
böneveckan ber kristna
över hela världen för
fred – också i de egna
leden.
Kyrkorna världen över ser
olika ut och möter varierande problem i vardagen.
Olikheter till trots anser
ändå de flesta att kyrkornas splittring inte bidrar
till ökat förtroende för det
kristna budskapet. Under
ekumeniska böneveckan
kallas alla kristna att söka
efter gemenskap och enhet,

Böneveckan infaller som brukligt är mellan 18–25 januari.
Temat ”Enade i apostlarnas
undervisning, gemenskap,
brödbrytande och bön” tar
avstamp i Apostlagärningarnas andra kapitel.

gemensam tro och bön.
Under böneveckan ordnas det kyrkovandringar

och korsprocessioner på
olika orter också i Finland.
Hur veckan firas varierar
från plats till plats. På vissa
orter träffas församlingsmedlemmar varje dag eller
till och med flera gånger
om dagen.
– Bön är ett grundelement
i den ekumeniska verksamheten. Den ekumeniska böneveckan är en av de djupaste och mest spridda andliga
rörelser vi har, med rötter i
början av förra seklet. Veckan är ett världsomfattande
fenomen som knyter de
kristna i vårt land till en global andlighet, säger Heikki

Huttunen, generalsekreterare för Ekumeniska rådet
i Finland
I Finland börjar den ekumeniska böneveckan genom att man i kyrkorna läser upp det böndagsplakat
för 2011 som Ekumeniska
rådet i Finland utarbetat i
samband med president
Tarja Halonen. I Finland
har man firat bönedagar
som utfärdats av staten redan sedan 1500-talet.
Sedan 2008 firas det i
Finland två bönedagar årligen, alltid på samma datum, den 18 januari och den
24 oktober. (KT/NÖ)

Insidan

Öppet hus i Hagalunds kyrka
varje ti kl. 12-14.
Böneveckan för kristen enhet i
Esbo (progr. på finska):
Ekumenisk vandring i Esbo
centrum on 19.1. Ortodox
andakt kl. 17 i Trapesa, Hembyv. 5, paus i pingstförs. Kl. 18
andakt i Esbo domkyrka, kl. 19
kaffe i förs.gården.
Ekumenisk kväll i Esbovikens
kyrka on 19.1 kl. 19.
Ekum. kyrkvandr. i Alberga lö
22.1, kl. 15 bön i Alberga kyrka,
kl. 16. 15 andakt i en ortodox
familj i Fågelberga, 17.30 bön i
finska pingstförs.
Ekum. kyrkvandr. i södra Esbo
sö 23.1: kl. 15 bön på torgplanet
i Iso Omena, kl. 16 Majakka srk,
kl. 17.30 Hagalunds kyrka, kl. 18
bön i ortodoxa kyrkan i Hagalund. Kvällste, diskussion om
nattvarden. Rutten är ca 6 km.

Matteus

för åk 1–2 och förskolan. Sussi
Leskinen och Rebecka Björk.
kl. 16.45 Barnkör i Malms kyrka
för åk 3 uppåt. Sussi Leskinen
och Rebecka Björk.
kl. 19 Förbön och tack i Munkshöjdens kyrka. Ulla-Christina
Sjöman, Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas
kl. 18.30.
On 19.1
kl. 13 Stick-café i Baggis
(Baggbölev. 17). Kom in på en
kopp kaffe och ta med stickningen om du vill.
kl. 18.30 Petruskören i Lukascentret.
To 20.1
kl. 10 Knatte- och babyrytmik i
Seuris. Sussi, Bodil och Tove.
kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Lukasgården i Munksnäs. Rebecka Björk. Nya och
gamla deltagare välkomna
med!
kl. 19 Vesper i Åggelby gamla
kyrka. Otto Granlund.

Deutsche Gemeinde
So 16.1. 11.00 Uhr Musikalischer
Gottesdienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
2 söndagen efter Trettondagen
Sö 16.1 kl. 12 Högmässa i
domkyrkan med prästvigning,
M Lindgård, Björn Vikström,
Tollander, Söderström, Gudstjänstkören. Färdtjänst.
Kl. 18 firas Taizémässa i Mariagården, Eisentraut, Helenelund,
Taizékören.
Må 17.1 kl. 13 Sjömansmissionskretsen i Café Ankaret. Ledare
Göta Ekberg.
Ti 18.1 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet. Kl. 13-15
Väntjänstvännerna samlas i
församlingshemmets musikrum. Lindholm-Nenonen.
On 19.1 kl. 13 Mariakretsen i
församlingshemmets musikrum, Nina Perklén. Kl. 18 Missions och Bibelkväll i församlingshemmet, Anderssén-Löf.
Fre 21.1 kl. 13.30 Psalmträff i
Ernestas servicehus, af Hällström, Tollander
20-22.1 Ekumenisk bönevecka
i Borgå. 20-21 kl. 18 i Svenska
församlingshemmet. Tema En
för alla – alla för en.
22. 1 kl. 18 Kvällsmässa i Lilla
kyrkan, Smeds, Rasmus Forsman. Musik Joakim Palmén
med band.

Lappträsk
Sö 16 kl 10 Mässa i kyrkan,
Åberg, Tollander, Katarina Sjöblom (violin)
On 19 kl 9.30 vuxen-barngrupp i fh, kl 18 församlingsrådets möte i kanslihuset

Välkommen på

UTBILDNINGSDAG FÖR FÖRTROENDEVALDA
På programmet aktuell information, inspirerande talturer,
möten med andra förtroendevalda och samtala om församlingarnas utmaningar och möjligheter!
22.1 i Helsingfors för Domprosteriet, Helsingfors och Mellersta Nylands prosteri
29.1 i Ekenäs för Raseborgs prosteri
5.2 i Vasa för Korsholms, Närpes och Pedersöre prosteri
13.2 i Åbo för Åbolands prosteri
5.3 i Mariehamn för Ålands prosteri
Mera information: www.forsamlingsforbundet.fi,
Kalle Sällström tfn 09-6126 1540, 050-3562 475,
e-post: kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi.
Anmälningar helst per e-post till
kontakt@forsamlingsforbundet.fi
eller per fax till 09-2784 138, senast 16.1.
Arrangör: Församlingsförbundet i samarbete med prosterierna och Domkapitlet i Borgå

Pastor Timo Keskitalo
Worship Service & Sunday School in Mellunmäki
Parish Center, Korvatunturintie 2 (300m from Mellunmäki metro station) and
2.30 pm Worship Service &
Sunday School in English,
Christ Church, Apollonkatu
5. Coffee Fellowship after
both services.
INTERNATIONAL CHRISTIAN CENTER (ICC) &
BOOKSHOPRuoholahdenkatu 16 (Kamppi)
OPEN
Mon-Fri 10:00-18:00 hrs
NEW Finnish courses begin in January!
Details about other activities available from the
church office and website:
Tel: (09) 5868 770Email:
office@church.fi
Homepage: www.church.fi
Everybody Welcome!!

Liljendal
Sö 16.1 kl 12 Gudstjänst i kapellet
To 20.1 kl. 15-17 Konfirmandsamling i Mariagården.

Lovisa
To 13.1. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva
Sö 16.1. kl 10 Gudstjänst i
kapellet, vinterskriban i Tikva
efter gudstjänsten -14.30
Må 17.1. kl 13 Diakonikretsen i
Vesperhemmet
kl 16.15- Puzzelkvällen i Valkom
kyrka
To 20.1. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva

Pernå
Fr 14.1 kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barn grupp i prästgården.
Sö 16.1 kl. 10.00 Högmässa i
kyrkan, Karl af Hällström, Camilla Wiksten-Rönnbacka
kl. 13.00 Gudstjänst i Andre-

askapellet, Karl af Hällström,
Camilla Wiksten-Rönnbacka.
Må 17.1 kl. 10-12 Forsby vuxenbarn grupp i Arken.
On 19.1 kl. 10-12 Kuggom vuxen-barn grupp i Axxell.
To 20.1 kl. 10-12 Isnäs vuxenbarn grupp i servicehuset
kl. 13-16 After School i Arken,
Oona Sonninen.

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
Katja Korpi, Anders Ekberg.
Startdag för skriftskolan (612.6) på Nilsasgården kl 10.30 i
Kyrkoby församl.hem.
KakaoClubben startar Fr kl
9.30 i Kyrkoby församl.hem.
Kyrkobröderna Fr kl 19 14.1 i
Kyrkoby församl.hem. Bibelstudium kring psalm 110.
Sexeuroslunch On kl 12 i Kyrkoby församl.hem.

Kyrkslätt

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 16.1
Esbo domkyrka kl. 12.15, Juntumaa, Kronlund. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Hagalunds kyrka kl. 12, Lindqvist, Malmgren. Kyrkkaffe.
Köklax kapell kl. 16, Sandell,
Bengts. Kyrkkaffe.
P.g.a. läckage flyttar dagklubben i Röda stugan tillfälligt
till Gammelgård och Esbo
domkyrkas församlingsgård
– ledarna har informerat alla
föräldrar. Vi beklagar olägenheten! Mer info: Carina Sivén,
040- 547 1855.
Sportlovsläger på Mataskär för
7-12-åringar 21-25.2.
Pris: 60 euro (syskonrabatt 25
% av priset/syskon) Max 22
barn ryms med. Elektronisk
anmälning vecka 4 (24-30.1)
www.espoonseurakunnat.fi/
esbo-svenska/startsida
Miniorklubbarna för 7-12-åringar startar v. 5: Kock-klubben
i Karabacka kapell må 31.1 kl.
17, Klubb Fisken i Gäddviks
kapell on 2.2 kl. 17.30 och Flickklubben i Köklax kapell on 2.2
kl. 17.30.
Tisdagsgruppen i Hagalunds
kyrka (obs! Ny plats) ti 18.1
kl. 18.
Symamsellerna varje ti kl. 15-18
i Vita huset, Prästgårdsgr. 1.
Skribakonsert för årets konfirmander i Sökö kapell fre 23.1
kl. 18.
Kretsar för pens. & daglediga
kl. 13-15: Karabacka kapell
to 13.1,Träffdax i Köklax
kapell ti 18.1, Sökö kapell ti 18.1, Kalajärvi
kapell to 20.1.

Sö 16.1 kl. 12 högmässa i Kyrkslätts kyrka, Heikel-Nyberg,
Stewen.
Sö 23.1 kl. 12 högmässa i Kyrkslätts kyrka, Höglund, Joki. Kl.
14 Missionsbasar på Stor-Raula
i Lappböle. Anders Wikström
från Finska Missionssällskapet berättar om de kristnas
situation i Mellanöstern och
om SAT-7 som sänder kristna
TV-program i Mellanöstern och
Afrika. Försäljning av hembakat m.m. Servering. Lotteri.
Lyckohjul. Bil från Mikaeligården kl. 13.15 via busstationenVolsvägen – Stor-Raula. Retur
efter basaren.

Tammerfors
Sö 16.1. Högmässa 10.30 Gamla
kyrkan, K Rantala, H-M Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 18.1. Mammor o barn 10 SvG,
Ti 18.1. Tisdagsklubben, SvG
grupp 1 kl 13.30-14.30 och
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 19.1. Diakonikretsen
13 SvH, Regina Lehtola
berättar om författaren
och
poeten Nils Ferlin.
Ons 19.1. Ungdomskväll i
Mooria, 1821 Kyttälänk. 1

n!

www.petrusforsamling.net
Sö 16.1
kl. 10 Högmässa och terminsstart i Månsas kyrka. Lassus
(p), Björk (l), Hilli, Söderström.
Välsignelse av nya medarbetare och det nya församlingsrådet. Kyrkkaffe.
Må 17.1 kl. 10 Bönegruppen i
Munksnäs kyrkas församlingssal startar.
Ti 18.1
kl. 10 Knatte- och babyrytmik i
Malms kyrka. Bodil och Sussi.
kl. 13 Pensionärskrets i Malms
kyrka. B. Sandell.
kl. 16 Barnkör i Malms kyrka

stock.xchng

Fr 14.1 kl 10.30 Samtal kring
tro i övre brasrummet.
kl 11 Förbön och lovsång i övre
brasrummet.
Sö 16.1 kl 12 Högmässa, provpredikan Ulrik Sandell, Smeds.
Kyrkkaffe i övre salen.
Må 17.1 kl 13-15 Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i
kapellet.
Ti 18.1 kl 9.30-12 Familjelyktan
i Sebastos. Musiklek, sång, rytmik och rörelse, Heli Peitsalo,
Fransman. Kort morgonandakt
i kapellet. Kaffeservering och
fri samvaro.
kl 13 Pensionärskören i nedre
salen, Smeds.
kl 13.30 Tisdagsträffen i övre
salen. Träff med de anställda.
kl 18 Damkören i övre brasrummet, Heli Peitsalo. Nya intresserade välkomna med!
On 19.1 kl 13.30 Syföreningen i
övre brasrummet.
kl 15 Ledarutbildning i Klubb
97.
kl 17 Ungdomskväll i Klubb 97.
To 20.1 kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, Byfält.

te

Petrus

Grankulla

it

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Fr 14.1 kl. 19 Samling för män
(2 vån). Gunnar Lindgren: Tro
och vetande. Diskussionskväll.
Lö 15.1 kl. 10 – 10.45 Klapp &
klang (9 mån-4 år med vuxen)
med Anna Brummer(2 vån).
Ingen anm.
Lö 15.1 kl. 10 – 10.45 Musikverkstad (5-9 år med eller utan
vuxen) med Catarina BärlundPalm (2 vån). Ingen anm.
Sö 16.1 kl. 12 högm, Forsén,
Malmgren. Kyrkkaffe.
Må 17.1 kl. 18 samlas kvinnor
mitt i livet (2 vån).
To 20.1 kl. 13 pensionärskrets,
Ahlfors (2 vån).
To 20.1 kl. 18.30 startar vårens
Beta-kurs (2 vån). Kvällsmat,
föredrag och samtal i mindre
grupper. Kom med! Du kan
anmäla dig ännu första kvällen.
Mera info: Lars-Olof Ahlfors,
tfn 050-380 3958.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 16.1 kl. 10 högm, Forsén,
Malmgren. Kyrkkaffe.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Må 17.1 kl. 12.30 startar
Nordsjö syförening och samtalsgrupp. Gruppen samlas
varannan måndag. Arbetar
för missionen. Ledare är Karin
Degerman. Nya medlemmar
välkomna!

m

www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 14.1
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Hörnan, Högbergsg. 10 via
gården. Ollberg
Sö 16.1
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Djupsjöbacka, Enlund,
Henricson. I samband med
kyrkkaffet avtackas vaktmästare Petteri Gyldén som avgår
med pension.
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.
Ahonen, Böckerman. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lindblom, Ahonen,
Almqvist, Löfman, Oratoriekören medverkar. Kyrkkaffe
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i
Folkhälsans seniorhus. Sundström, Almqvist
Må 17.1
kl. 10-11.30 Mamma- barngrupp i Tomas kyrka. Ingång
via nedre våningen. Frände
kl. 12 Café Kardemumma i
församlingssalen i S:t Jacobs
kyrka. Salenius
kl.17.45-20 Samtalsgruppen
BTT = Bibel, tro och tvivel
samlas i Hörnan, Högbergsgården, Högbergsgatan 10.
Kontaktpersoner: Kisa Korkman, kisa.korkman@gmail.
com eller Gunvor Frände, tfn
050-3801872, e-post gunvor.
frande@evl.fi
Ti 18.1
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Elena Rikkonen
kl. 13 Träffpunkt för seniorer
och daglediga i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D 2
vån. Carl-Axel Palmgren: ”Reseminnen från Afganistan och
Pakistan” Ahonen, Löfman
On 19.1
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t
Jacobs kyrka. Salenius
kl. 15-16.30 Mariakretsen i Tomas kyrka. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla
kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund
kl. 19 Ekumenisk afton i Lauttasaaren kirkko. Juha Rintamäki, Ahonen, Marjukka Andersson m.fl.
To 20.1
kl. 12.30 Samtalsgruppen i
Folkhälsans seniorhus. Djupsjöbacka
kl. 19-21 Regnbågscafé i Hörnan i Högbergsgården. Ray
NY DAGKLUBB
En ny dagklubb börjar i Tomas
kyrka tisdagen den 11 januari.
Förfrågningar besvaras av

ut

Johannes

Nenne Lappalainen tfn 0504010390 eller nenne.lappalainen@evl.fi
SPORTLOVSLÄGER I ÅRE
Johannes församling ordnar
sportlovsläger för ungdomar
– 18-27.2.2011 i Åre. Förfrågningar och anmälan görs till
lella.lindstrom@evl.fi tfn 0503800849

Ly
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Helsingfors prosteri

t

kalendern 14.1-20.1
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10 Insidan
Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård
fre 14.12 kl. 14-22, Jan ”Sege”
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 16.1 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, NiemeläRøed, Wikman, kyrkkaffe i kaffestugan Laurentius.
Högmässa sö 16.1 kl. 12 i S:t
Martins kapell, Niemelä-Røed,
Wikman
Larskörens sångövning må 17.1
kl. 18 i S:t:Lars kapell, Wikman
Viandakörens sångövning ti
18.1 kl. 13.30 i Dickursby kyrka,
Wikman
Drop in i Bagarstugan ti 18.1 kl.
15-19. Kom och chilla efter skolan, Jan ”Sege” Lindqvist
Ungdomsmässa ti 18.1 kl. 18 i
Helsinge kyrka S:t Lars, Andersson, Wikman
Dickursby pensionärskrets on
19.1 kl. 14 i Folkhälsanhuset,
Vallmovägen 28
Missionskväll on 19.1 kl. 18.30 i
S:t Martins kapell, Andersson.
Bibelföredragsserie to 20.1 kl.
18 i S:t Lars kapell, lilla salen.
”Avslöjandet av de yttersta
tidernas hemligheter”, Martin
Fagerudd.

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 16.1 2 sönd. e. Trettondagen, Högmässa kl. 13, Uolevi
Salminen/Per Lindgård.
Ti 18.1 BÖNDAGEN FÖR DE
KRISTNAS ENHET
Ti 18.1 kl. 19, Kyrkokören i
kyrkan.
On 19.1 kl. 15.15, Skriftskolan i
kyrkan.

Ekenäs
Lö 15.1 kl.9.30 Gemensam bön
i Metodistkyrkan.
Sö 16.1 kl.10 Högmässa,
E.Rinne, N. Burgmann.
Ti 18.1 kl.12 Dagträff med lunch
(5€). Beatrice Johansson berättar om sin bok Hemmet.
On 19.1 kl.19 Livskällan i kyrkan. Meditationsandakt till inre
styrka och sinnesfrid. Förbönsämnen tas emot.
Terminsstart för kretsar och
grupper:
Diakonikretsen i förs.h. måndagar kl.13 fr. 17.1.
Kont.pers. diakonissan Carita
Englund 040-572 9510.
Missionskretsen i förs.h. onsdagar kl.15 fr. 19.1.
Kont.pers. diakon Nina Fabritius-Ylitalo 040-722 3312.
Kenya-missionskretsen i förs.h.
måndagar kl.15 fr. 17.1.
Kont.pers. Anni Wass 019-24
12 434.
Arbetskretsen i Österby förs.h.
enbart sista onsdagen i månaden kl.19.
Kont.pers. Vega Boström tel.
0400-942 869.
Samtalsgruppen på diakonimott. varannan torsdag kl. 1415 fr. 20.1.
Kont.pers. diakon Nina Fabritius-Ylitalo.
Kyrkobröderna i förs.h. i regel
första måndagen i månaden
kl. 18.
Kont.pers. Hans Wall 040-572
9501.
Terminsstart för körer:
Ekenäs kyrkokör i förs.h. tisdagar kl. 19.15-21 fr. 18.1.
Österby barnkör i Österby
förs.h. måndagar kl. 14.15-15
fr. 17.1.
Familjekören i Österby förs.h.
kl. 18 vissa onsdagar fr. 26.1.
Kont.pers. för samtliga körer är
kantor Marjo Danielsson 044528 0987.
Är du intresserad av att komma med i verksamheten? Ring
gärna kontaktpersonen för ytterligare info.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Fr 14.1 Ungdomscaféet på
Bang. 27 startar igen kl. 18-22.
Sö 16.1 Högmässa i kyrkan kl.
12, T. Sjöblom, R. Näse.
Må 17.1 Café Adolf & Alexandra
kl. 14-16 i Villa Teresa, Boulevarden 17. En öppen mötesplats
varje måndag.
Ti 18.1 Diakoni- och missionssyföreningarna startar igen kl.
13-15 i församlingshemmet.
On 19.1 Onsdagsöppet för
ungdomar varje onsdag kl. 1820 på Bang. 27.
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To 20.1 Andrum med nattvard
i kyrkan kl. 8, A-S. Nylund, R.
Näse.

Ingå
To 13.1 kl 18.00 kyrkofullmäktiges möte i Prästgården.
Sö 16.1. kl 9.45 söndagsskola
i ungdomshuset. Christel Henriksson.
Sö 16.1 kl 10.00, 2. sön eft.
trettondagen, högmässa i Ingå
kyrka. Eeva Makweri, Marianne
Gustafsson Burgmann.
Må 17.1 kl 18.00 bibelkretsen
träffas i Prästgården.
Verksamhet på finska:
Tii 18.1 klo 13.00 suomenkielinen laulutuokio seurakuntatalolla. Mira Neuvonen.
Ke 19.1 klo 18.00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
To 20.1 klo 19.00 arki-illan ehtoollinen Inkoon kirkossa. Eeva
Makweri, Marianne Gustafsson
Burgmann.

Karis
Fr 14.1 kl. 16-17 Pensionärskören övar på Köpmansgatan 20.
Ledare Noora Karhuluoma.
Sö 16.1 kl. 10 Högmässa med
små och stora i S:ta Katarina
kyrka. Terlinden; Bonacci.
Kyrktaxi från centrum.
Må 17.1 kl. 13-15 Vän- och
stickcafé på Köpmansgatan
20. Tvåspråkig samling med
handarbete och gemenskap
i vänverksamhetens tecken i
samarbete med Röda Korset.
kl. 14-15.30 Bibelgruppen i
Svartå samlas i kyrkstuga,
Hållsnäsvägen 62.
On 19.1 kl. 14-16 Karis minnesklubb på Köpmansgatan 20
i samarbete med föreningen
Stöd för de äldre i Karis o. Pojo
och Minneslots.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

Pojo
To 13.01 kl 12.45 Andakt i Mariahemmet.
Sö 16.01 kl 12 Högmässa i kyrkan. Göran Hellberg, HL.
Ti 18.01 kl 14 Missionsklubben i
diakonikansliet.

Sjundeå
To 13.1 kl. 18 Bönegrupp i Capella, Gun Venäläinen.
Sö 16.1 kl. 12 Mässa i kyrkan,
Eimer Wasström, Pami Karvonen.
To 20.1 kl. 10 Sångstund i Capella. Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta Gun Venäläinen
040 533 6946.

Snappertuna
to 13.1 kl 13.30 Dagträff i Prästgården. Temat är Martin Lönnebos frälsarkrans. Välkomna!
sö 16.1 kl 10 Högmässa med
Elsa Tenhonen/Pia Nygård
ti 18.1 kl 9.30-11 Familjekafé i
Langansböle
ti 18.1 kl 16.30-17.30 Tisdagsklubb i Langansböle
ti 18.1 kl 17-18 Juniorklubb i
Snappertuna
to 20.1 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle

Tenala
Barn- och ungdomsverksamheten inleds vecka 2.
To 13.1 kl. 18-20, Studiegruppen i församlingshemmet.
Sö 16.1 2 sönd. e. Trettondagen, gudstjänst kl. 10, Uolevi
Salminen/Sofia Lindroos.
Ti 18.1 BÖNDAGEN FÖR DE
KRISTNAS ENHET
Ti 18.1 kl. 13, Finsk samtalsgrupp i församlingshemmet.
Ti 18.1 kl. 18.30, Kyrkokören i
församlingshemmet.
On 19.1 kl. 14, Pensionärsträff
i församlingshemmet. Skjutsar
som vanligt.
To 20.1 kl. 18.30, Bibelstudieoch bönekväll i församlingshemmet.

Esbo stift

Lojo
Må 17.1 kl. 14.00 Juniorklubben
fortsätter igen efter julen på
Lindkulla. Mari Nurmi
Ti 18.1 kl.13.30 Svenska kretsen

samlas i Tallbacka församlingshem. Raimo Kuismanen och
Mari Nurmi. För skjuts till Tallbacka kontakta taxi chauffören
Marko Kytölä.
To 20.1 kl. 17.30 Ungdomskvällarna börjar i Virkby kyrkans
källare, välkommna nya och
gamla. Mari Nurmi

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 16.1 kl 10 Gudstjänst. Nieminen, Noponen
Västanfjärd:
Sö 16.1 kl 18 Högmässa. Backström, Noponen
Dragsfjärd:
Sö 16.1 kl 12 Gudstjänst i
Dfjärds kyrka. Backström, Södergård
Sö 16.1 kl 15 Högmässa i
Dbruks kyrka. Backström, Södergård.
On 19.1 kl 13.00 Församlingens
pensionärer samlas i församlingshemmet. Nya och gamla
deltagare välkomna. Hellbom.
Hitis:
Sö 16.1 kl 13 Gudstjänst. Kuokkanen, Noponen

Väståboland
Houtskär
Ons 12.1.11 kl 16 Månadsträff
för konfirmanderna. Församlingshemmet. Mikael Granlund.
Sö 16.1.11 kl 11 Söndagsskolan i Klubbrummet. Caroline
Törngvist.
Sö 16.1.11 kl 14 Andakt vid Fridhem. Kaarma, Granlund
Sö 16.1.11 kl 15 Högmässa.
Kaarma, Granlund.
Sö 16.1 Kyrktaxi till högmässan
den 16.1. Anmälan senast ons.
11.1. till diakonissa Hillevi Stenvall tel 0403 124455.
To 20.1 kl 10 Sång och lek i
klubbrummet, Hillevi Stenvall.

Åbo
To 13.1 kl. 19 Taizémässa i
Domkyrkan, Portin
Fre 14.1 kl. 18-23 Café aderton
i Aurelia (2 vån.)
Sö 16.1 kl. 10.30 Gudstjänst i
Aurelia (1 vån.)Portin, Forsman,
kyrkkaffe efter gudstjänsten.
kl. 12 Högmässa i Henrikskyrkan, Portin (pred), Bäck (lit),
Forsman. Konfirmander medverkar. Kyrkkaffe efter högmässan. Kyrktaxi kan beställas
per tel. 26 74 58 senast fre. 14.1
kl. 12.
kl. 18 Camerata Aboensis konsert i Domkyrkan.
Ti 18.1 kl. 18 Lovsångskören
övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön, Bror
Borgar: Bebådelsen och Jesu
födelse.
Ons 19.1 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia
(1 vån.) Pirkko Ramström: Aboriginier i Australien och missionsarbetet där.

Ålands prosteri

Hammarland
Söndag 16 jan Andra söndagen efter trettondagen
Gudstjänst i Hammarlands
kyrka kl 12.00
Anna Lindén, Carl Micael Dan
Måndag 17.1
Skriftskolan börjar kl 18.00
Catharinakören börjar kl 19.00
Tisdag 18 jan
Klapp & Klang kl 10.15
Sångstund i Hammargården
kl 13.00.

Sund-Vårdö
to 6.1 Trettondagen. Gudstjänst
i Vårdö. Juanita FagerholmUrch, Anders Laine
sö 9.1 Gudstjänst i Sund. Juanita Fagerholm-Urch, Anders
Laine.

Närpes prosteri

Korsnäs
Sö 11.00 Gudstjänst i kyrkan
Må 18.00 Hanna-kerho i pas-

torskansliet.
Ti 10.00 Mamma-Barn-gruppen i Ankaret.
On 14.00 Korsnäs missionssyförening i Ankaret.

Lappfjärd-Kristinestad
Fr 21.1 kl 19 Bastuladies, träff i
vänstugan
Kristinestad
Sö 16.1 kl 12 Gudstjänst, Nisula,
Martikainen
Lappfjärd
Sö 16.1 kl 10 Högmässa, Nisula,
Martikainen
On 19.1 kl 19 Bibelgruppen i
förs.hemmet, varannan onsdag
Sideby
Sö 16.1 kl 18 Gudstjänst, Saarinen, Martikainen

Närpes
Kyrkan 2 sö e trettondagen 16.1
kl 10 Gudstjänst. Lö 15.1 kl 18
”Kvällsmusik i S:ta Maria”.
Töjby bykyrka sö 16.1 kl 15
Högmässa.
Arken må 17.1 kl 13 Diakonisymöte.
Drängstugan on 12.1 kl 10-12
Föräldra-barn grupp startar.
Missionshuset i Yttermark må
17.1 kl 12.45-15.30 Junior (barnen hämtas fr. skolan).
Körövningarna inleds enligt
följande:
Ke 12.1 18.00 S:ta Marian kuoro
Ti 18.1 18.30 Laudate (OBS! i
kyrkan)
To 20.1 19.00 S:ta Maria kyrkokör
Ti 25.1 19.30 Glad Ton
On 26.1 10.00 Sångarbröderna
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Idag torsdag kl 19 Kyrkokörens
terminsstart i förs.hemmet.
Nya välk.
Lördag kl 18-19 Timme kring
Ordet o bönen, (förs.hemmet)
Björkstrand.
Söndag kl 10 Gudstjänst Björkstrand, Lidman, Legatomedv.,
sångprogram.
Måndag kl 12.45 Juniorstart
(åk 3-4).
Tisdag kl 18 Barnkören.
Onsdag sångandakt i Prästhagen kl 16 o. i Pörtehemmet kl
17, Lidman.
Torsdag 20.1 kl 15 Pensionärskörsstart i förs.hemmet. Nya
välk.

Övermark
Sö 16.1 kl 12 Gudstjänst Björkstrand, Lidman.
On 19.1 kl 13 Symöte o. årsmöte i Frönäs hos Else-Maj o.
Levi Sjöblom, Sandin.
To 20.1 kl 10 Bön i förs.hemmet.

Korsholms prosteri

Bergö
Sö kl 14 Högmässa, Englund,
Streng
On kl 7.45 Laudes i trettondagstiden

18.30-21.30.
Lillegård öppnar igen lö 15.1 kl
10-13. REA 3 euro/kasse! On
17-19.
Gudstjänst sö 16.1 kl 10 i kyrkan. Tomi Tornberg, Katri Lax.

Petalax
Sö 16 1 kl 11 Gudstjänst, Björklund, Streng
On 19 1 kl 13 Syföreningen i
församlingshemmet

Replot
Gudstjänst i Replot sö kl 10
Henry Byskata, Richard Mitts
och högmässa i Björkö OBS!
kl 12.30 Henry Byskata, Karolin
Wargh.
Missionslunch i Replot försh.
on 18.1 kl 12. Hemlig gäst. Anmäl för maten senast må 17.1.
till pastorskansliet eller Berterl
Lindvik tel 050-5631523. Mat 7
euro/pers. Fisk.
Gemensamma kyrkofullmäktige 19.1.2011 i Kvevlax förh. kl
19:00.
Körövning startar i Replot
försh. to 20.1. enligt följande:
Pensionärskören kl 14.30-15.30,
barnkören kl 17.30-18.30 och
kyrkokören kl 19-.

Solf
Skriftskola lö kl. 9.30.
Högmässa sö kl.10, Weckström,
Brunell.
Måndagssamling må kl. 13.
Ingen föräldra-barnträff ti.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Babykyrka sö kl. 13, Harry
Holmberg, Monica Heikius.
Barn döpta 2010 särskilt inbjudna. Servering.
Morgonbön to 20.1 kl. 9, Janne
Hänninen, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Harry
Holmberg, Mikael Heikius.
ROPARNÄS KYRKA
Högmässa sö kl. 12, Bengt
Djupsjöbacka, Niklas Lindvik.
Sång av Iskmo strängband.
SUNDOM KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Siv Jern,
Monica Heikius.

Vörå
Vörå
Högmässa i kyrkan sö 16.1. kl.
10. T Klemets, Granholm.
Lenis sånggrupp övar ti 18.1.
kl. 19.00.
Kyrkokören övar to 20.1. kl.
19.00.
Maxmo
Gudstjänst i kyrkan sö 16.1. kl.
12.00. Granlund, Granholm.
Skriftskola i Fh sö 16.1. kl. 17.
Oravais
Högmässa i kyrkan sö 16.1. kl.
12. I Klemets, Svarvar.
Ekumenisk böndagssamling i
Oravais Fh ti 18.1. kl. 19. I Klemets, Margareta och Rafael
Edström.

Pedersöre prosteri

Korsholm

Esse

Högmässa sö kl 10 i kyrkan,
Örn, Westerlund.
Missionssyförening må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Bönegrupp tisdagar kl 19 i
Smedsby förs.gård.
Junior tisdagar kl 18 i skolan i
Karperö och torsdagar kl 18 i
Smedsby förs.gård.

Fr 13.30 Andakt i Esselunden,
Frantz.
14.15 Andakt i Essehemmet,
Franz.
20 Prosteriungdomssamling i
Kyrkhemmet i Bennäs.
Sö 18 Högmässa, Portin,
Frantz. Obs Tiden! Textläsare
Viveca Björk, ansvarsby Slätkulla, Fors-Gers.
Ti 19 Ny samtalsgrupp för
”Kvinnor mitt i livet”. Vi samtalar om olika teman som är
aktuella för oss. Samling vid
brasan i Henriksborg varannan
vecka. Stina Pettersson, Gunborg Silván. Välkommen!

Kvevlax
Högmässa sö kl 10, Östman,
Andrén.
Ekumeniska bönegruppen
börjar må kl 9 i Krubban.
Äktenskapskursen börjar må
kl 18.30 i Elim. Arr. Församlingarna i Kvevlax i samarbete
med SSC.
Dagssymöte ti kl 12.30 i ds.
Missionssymöte börjar ti
kl 13 hos Gunnel Sundsten,
Ö:hankmo.
Kvällssymöte börjar ons kl 18
i ds.
Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder ons kl 19 i fh.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre-lö 19-24, on

Jakobstad
Sö 12 Högmässa i kyrkan,
Åstrand, Salo, Södö, Östman,
Kvartett. Välsignelse av de förtroendevalda.
18 Fokus i FC, Thomas Björkman. Lovsångskväll.
Må 13 Sjömanskyrkokretsen i
FC, Åstrand.
19 Arbetskretsen i Vestanlidgården.
Ti 13 Tisdagssamling på Station I, Jan-Erik Nyman.

16.30 Pörkenäs syförening i
Bonäs förs.stuga, Salo.
To (27.1) 19 SLEF:s ÅRSMÖTE
i FC.
Lö 19 Sammankomst i Skutnäs
bönehus, S-E Enkvist.
Sö 14 Sammankomst i Skutnäs
bönehus, S-E Enkvist, S Warg.
Sö 19 Sammankomst i Skutnäs
bönehus, S-E Enkvist.
www.pedersoreprosteri.fi

Jeppo
Sö 16.1.kl 12 Gudstjänst, Mikael
Forslund och Thomas Enroth.
Må 17.1. kl 10-12.30 Föräldrabarngruppen startar i församlingshemmet.
Ti 18.1. kl 18.30 Finska kvinnogruppen i församlingshemmet.
On 19.1 kl 19.30 Kyrkokören
startar i församlingshemmet.
Välkommen med!

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Kl 12 Gudstjänst i
stadskyrkan. Ungdomar medverkar. Konfirmanderna deltar. I
övrigt, se Kokkola tidningen.

Kronoby
Lö 19.00 Psalmkväll med Sigurd Norrgård i fh.
Sö 10.00 Gudstjänst
15.00 Läsmöte hos Heli och
Johan Näse, Ytterbråtö läslag.
On 9.00 Föräldra-barngruppen
i fh.
19.00 Läsmöte hos Katrine och
Hans Pajunen, Åminne-BiskopRudnäs läslag

Larsmo
Fre 14.1 kl. 19.30 Ungdomssamling i Xodus.
Sö 16.1 kl. 10.00 Högmässa
(sk), Lassila, Wiklund, saxofonmusik Michael Ford. Välsignelse av nya förtroendevalda.
Kyrkvärd: Finnäs, Västerby.
Ti 18.1 kl. 13.30 Syföreningen i
Västerby bönehus inleder vårens verksamhet.
Ons 19.1 kl. 19.00 Församlingskören fortsätter med sina
övningar i församlingshemmet.
Nya sångare hjärtligt välkomna
med!
To 20.1 kl. 18.30 Kvinnocafé i
församlingshemmet. Anna-Lisa
Klingenberg m.fl. medverkar.
Föräldra-barngrupperna i
Holm bönehus, Västerby bönehus och i Bosund startar vecka
3 (17.1 – 21.1).

Munsala
Fr 14.1 Nätet; vi åker på gemensam ungdomssaml. till
Bennäs. Avfärd kl 19.20 från
prästg, meddela Johanna, tfn
040-147 0125, du som kommer
med!
Sö 16.1 kl 10 Högmässa i kyrkan; khden, kantorn.
On 19.1 kl 9.30-11.30 Små och
stora samlas i prästgården.
kl 15 Hjälpledarskoln. i prästg.
kl 16.30 Projektkören övar i fh.
Andakt på Nkby sjukhem kl 18.
OBS! Nya telefonnummer:
Pastorskansli 040-147 0120
Diakoni Bojan 040-147 0121
Diakoni Elin 040-147 0122
Dagklubben 040-147 0123
Värdinna 040-147 0124
Ungdomsarbete 040-147 0125
De fasta linjerna upphör 2011.

Nedervetil
Sö kl 10 gudstjänst, Store,
Kronqvist.
Må kl 17.30 börjar miniorerna.
On kl 18 öppethus i fh.
Morgonbön 8.30 varje onsdag
i församlingshemmet.

Nykarleby
To kl 19 Församlingsfaddrarna
i fh
Lö kl 19 Möte i Kovjoki bönehus, Seppo Tupeli, Elis Snellman
Sö kl 10 Högmässa, Sandvik,
Ringwall, Nykarleby-Pedersöre
stråkorkester
Må kl 13 Missionssyförening i fh
kl 13.30 Missionskretsen i
Socklot bönehus
kl 18 Tilkkuryhmä, tvåspråkig
grupp, fortsätter sy och sticka
varje måndag kl 18.
kl 19 Kenyamission i fh, L-J
Sandvik
kl 19.30 Forsby missionskrets i
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aktuellt i media

Lediga tjänster
Ville-Veikko Heinonen

byagården
On kl 15 Barnkören startar i fh
kl 19 Kyrkokören startar i fh
To kl 13 Samtalsgrupp för män
i fh
Föräldra-barngrupperna hålls
kl. 9.30 – 11.30:
måndagar i Socklot bönehus,
onsdagar i församlingshemmet
fredagar i Kovjoki bönehus
Alpha, grundkurs i kristen tro,
startar 27 januari kl 19 i fh.
Anmälan senast 20.1 till pastorskansliet 7897200. Info från
Mats 050-5239272 eller Jukka
050-5613353.

Pedersöre
Sö 10 Högmässa (nattvard) i
kyrkan, liturg Kurt Cederberg,
predikant Ralf Salo, kantor
Marguerithe Sandstedt-Granvik, dörrvärdar Lepplax
Ti 9 Karakaffe i Kyrkhemmet i
Bennäs har startat
9.30 Karakafé i Hedbo seniorboende har startat
On 12 Pensionärssamling för
yngre och äldre i Kyrkostrands
församlingshem, Carita Dahlfelt, Näse, mat + efterrätt +
kaffe 10 euro, kyrktaxi kan beställas via församlingskansliet
tfn 040-3100440.
To 18 Barnkören startar i Bennäs kyrkhem, D. Häggblom
19 Kyrkokören startar i Kyrkostrands församlingshem,
Sandstedt-Granvik
Föräldra-barngrupperna startar v. 3, samma platser och
tider som på hösten, se hemsidan: pedersoreprosteri.fi
Symöten i veckan:
Ti 13 i Bennäs kyrkhem
13.30 i Karby hos Berit Forsbacka, Elly Appel
To 13.30 i Kållby bönehus, Inger och Karl-Gustav Cederberg

Purmo
Sö 16.1 kl.10 Gudstjänst, Tomas Portin
Må 17.1 kl.10 Familjeklubben
startar i Lillby förs.h. Nya välkomna med!
kl. 13 Missionssamling i Sisbacka pensionärsbostäder
kl.14 Häftisklubben startar i
Kyrkhemmet (obs! bytt dag)
Ti 18.1 kl.13.30 Missionsmöte
hos Ines Hagman
On 19.1 kl.19.30 Kyrkokören
startar i Kyrkhemmet
To 20.1 kl. 15.30 Barndax i
Lillby församlingshem (obs!
bytt dag)

Terjärv
TO 13.1 kl 9 Startar morgonbön.
kl 17 Kollektmöte, förs.h.
kl 18 Startar barnkören, förs.h.
kl 18.30 Startar barnklubben.
FR 14.1 kl 17.45 Ungd. avfärd
till bowling i Kronoby.
SÖ 16.1 kl 10 Gudstjänst, Albert
Häggblom, Mikael Heikkilä.
kl 19 Andakt och gemenskap i
Kortjärvi bönehus.
ON 19.1 kl 13 Pensionärsträff i
Hästbacka.
kl 19.30 Startar kyrkokören.

NYGÅRDS OPTIK
- Boka tid till oss så får Du se! Närpesv. 14, Närpes tel. 06-224 1138
Specialist i ögonsjukdomar
Jaakko Leinonen
Optometrist Marcia Westerback
Optiker Kerstin Westerback
Vi betjänar må-to 9.30-17.30,
fr 9.30-18.00, lö stängt

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn
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Esbo svenska församling behöver en

UNGDOMSARBETSLEDARE

för ett föräldraledighetsvikariat 1.6-19.10.2011
med möjlighet till förlängning.
Församlingen har fyra tjänster inom ungdomsarbetetet.
Du kommer främst att jobba med barn, ungdomar och skriftskolarbete. Vi önskar att du är flexibel, kreativ och social. Det
formella kravet för tjänsten är kyrkans ungdomsarbetsledarexamen och god förmåga att använda svenska och finska i tal
och i skrift. Du bör tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan.
Lön för behörig enl. kravgrupp 502. Även icke-kompetent kan
komma i fråga. Den som blir vald bör enl. lag inlämna straff
reg.utdrag. Mer info: led. ungd.arb.led. Helena Aitti-Lindberg,
040763 6250. Skicka din ansökan till församlingsrådet i Esbo
svenska församling, PB 202, 02771 Esbo, senast 21.1.2011.

Den andra dagen - Regnet skapas. Veckans Andrum om Tyrvis
kyrkomålningar med Rea Anner sänds i Radio Vega fredag 14.1.
Förbundet Kyrkans Ungdom söker
dig som vill vikariera som

Ansvarig för ungdomsarbetet
under vår ordinarie arbetares moderskapsledighet.
Till arbetsuppgifterna hör att delta i förverkligandet
av förbundets verksamhet, med särskilt ansvar
för ungdomsarbetet och planeringen av läger,
ungdomssamlingar, resor, festivaler m.m.
Du kan vara ungdomsarbetsledare, pedagog eller ha
annan lämplig utbildning. Du bör ha god kunskap om
den evangelisk-lutherska kyrkan och erfarenhet av kristet
ungdomsarbete.
Vikariatet omfattar 60 % under vintermånaderna och 100 %
under sommaren och faller under kravgrupp 501 enligt Kyrkans kollektivavtal. Vikariatet besätts 14.3 och pågår i 9 månader med en eventuell förlängning.
Fritt formulerad ansökan sänds till Förbundet Kyrkans
Ungdom r.f., Seminarieg. 19, 66900 Nykarleby, senast den
26.1.2011. På frågor om vikariatet svarar verksamhetsledare,
Per Stenberg, tel. 0500 736 088, per.stenberg@kyrkansungdom.nu

Fyrön Tankar i morgonljus.

Tankar i väglöst landskap
Kristina Klingenberg är kantor och lotshustru med ett alldeles speciellt förhållande till
fyrön Tankar utanför Karleby. I år får radio Vegas lyssnare följa henne ut till ön en aftonandakt per månad. Det första besöket blir på måndag 17.1, då Kristina skidandes
tagit sig över till det vinterstilla Tankar.
Radio Vega 17.1 kl 19.20.

på gång
Hela hela Människan-själavårdsretreat i Inremissionshemmet, Larsmo 11-13.2
Ledare Jan Nygård.
Arr. Helhet genom Kristus r.f.
Se www.helhetgenomkristus.fi
Vision For All-glasögontalko
i Iso Omena i Esbo lördag 15.1.
klo.10-18 i Olars församlings
allaktivitetsrum bredvid Tystnadens Kapell (Hiljaisuuden
Kappeli). Följande talkodagar
är lör 5.2. kl. 11 i Borgå på Mörskomvägen 429 (med årsmöte
kl. 15), samt lör 5.3. i Iso Omena kl. 10-18. Under våren 2011
görs glasögonresor i månadsskiftet mars-april till Malawi
och sedan i april till Peru. För
sgs exakt ett år sedan gjordes
en resa till Malawi där frivilliga
gjorde ca 800 ögontester och
delade ut glasögon. Under
påsken var en grupp frivilliga
igen i Malawi och kontrollerade
och delade ut glasögon till ca
1200 behövande.
Stödgrupp för Dig som är anhörig till en person med beroende och missbruksproblem.
Oroar du dig för någon som
dricker för mycket eller tar
droger? Kom med i en stödgrupp för samtal och gemenskap med människor som är i
en liknande situation som du.
Vi samlas vid Förbundet Vita
Bandet i Finland, Lisagatan 27
A 3, på onsdagen 10 gånger
fr.o.m 9.2.2011- 13.4.2011 kl
18-20, psykoterapeut Kristiina
Rautakoura leder gruppen.
Kostnader 35 euro för hela
tiden. Gruppledaren intervjuar dig i förväg 26.1.2011 och
2.2.2011. Anmälningar byråtiden 09-1351268 eller outi.leipajoki@suomenvalkonauhaliitto.fi

Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54
Fre 14.1 Rea Anner, Helsingfors
Lö 15.1 8.54 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga
Hund och Nospussaren. Må 17.1
Fredrik Portin, Åbo. Ti 18.1 Kim
Lück, Lojo Ons 19.1 Jan Tunér,
Ekenäs To 20.1 Jan Edström,
Esbo.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 14.1 Musikandakt, Barbro
Näse, Karis. Lö 15.1 17.58 Ett ord
inför helgen, Kvevlax kyrka. Sö
16.1 Lucas Snellman, Vanda. Må
17.1 Kristina Klingenberg, Karleby Ti 18.1 Carsten Berglund,
Bankeryd, Sverige Ons 19.1 Tua
Sandell, Borgå To 20.1 Erik Vikström läser ur sin bok Min bön.

Gudstjänst kl 13.03
To 6.1 Gudstjänst med nya psalmer. Predikant: Anders Kronlund. Liturg: Tomas Ray. Organister: Dag-Ulrik Almqvist
och Ingmar Hokkanen. Pianist:
Camilla Cederholm. Textläsare:
Lena Frilund och Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Gudstjänsten
bandades den 16 november
2010 i Tomas kyrka i Helsingfors.
Sö 9.1 Gudstjänst med Kvevlax
Missionsförsamling. Predikant:
Mats Björkman. Mötesledare:
Olle Rosenqvist. Vittnesbörd:
Jacob Hjortman och Sofie Nylund. Bön: Edit Koskinen. Lovsångsledare: Maria Åsvik. Sång:
Camilla Cederholm, Alexandra
Weiner och Mattias Björkholm.
Musik: Henna Hellman, violin,
Mattias Björkholm, flygel. B
10.1.2011 kl. 17.00 (egen inspelning, Missionskyrkan, Kvevlax).
Nästa söndag sänder vi Jan Takolander Jazzmässa, som spelades in i Tempelplatsens kyrka
i Helsingfors i oktober 2010.

Önskas hyra
Ergoterapistuderande söker
enrummare för längre tid i
H:fors centrum. Jenni, tel.
0407300716.
Skötsam och pålitlig österbottning med såväl jobb som
universitetsstudier önskar hyra
etta/tvåa i Helsingfors fr.o.m.
1.3.2011. Ted, 0400-966-575.
Vi är ett trevligt och skötsamt
par som söker vår första gemensamma bostad, en 2:a eller
en 3:a i centrala Helsingfors.
Båda är nyligen utexaminerade
och har fast inkomst. Vänligen
kontakta oss på 0401410015
Stefan.
Jag studerar vid Sibeliusakademin i Helsingfors och behöver
nytt boende före maj. Kontakt:
Tfn 0457 378 9804/Isaksson
Konstnärspar med sju bokhyllor och ett piano önskar
hyra trerummare i Helsingfors.
Röker ej, inga husdjur. Kontakta Marika Kivinen, tfn 0405411845.
Skötsam, rökfri och djurlös
21-årig journalistikstuderande
från Soc&kom söker hyresetta
i centrala Hfors fr.o.m. mars
eller april. Hyra helst under
550 euro. Teemu Kiviniemi, tfn
0504924304.
Trea (60 m2) i gott skick uthyres i Mejlans åt rök- och
husdjursfria hyresgäster. Hyra
1000 e/månad. Svar per epost: mikael.knip@helsinki.fi.

uthyres
Behöver Du tillfällig bostad
i Ekenäs? Sept-maj Ekenäs
centrum 2r + kök ca 52 m2,
möblerad. Tel: 0500-470 964
Janne, janake@surfnet.fi.
Uthyres i Tölö 1 rum och kök
31 m2 fr.o.m. 1.2. Ring 0415292806.

ENEBERGS

BEGRAVNINGSBYRÅ
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
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En gnista hopp till dem
som har det kämpigt
Rael Leedjärv

Före jul åkte några
finländare på en
julklappsresa till de
områden i Europa
dit julgubben sällan
kommer.
I sjutton år har Hoppets
Stjärna r.f. samlat in julpaket till fattiga barnfamiljer
och pensionärer i Östeuropa. Årets julpaket levererades huvudsakligen till Lettland och Litauen. Här vill vi
bjuda dig med på vår resa
med julpaketen till Balvi i
nordöstra Lettland.
Vårt tomteuppdrag börjar i byn Rugaji cirka 20 km
utanför Balvi. Såsom hemma i Finland överraskades
också Lettland i år av en kall
vinter redan före jul. Det är
kallt och snöigt. Vi stannar
vid ett gammalt hus som
under årens lopp förlorat
all målfärg från sina väggar
och står numera grå-brun i
utkanten av byn. Vi möts
först av en liten skällande
hund som kommer springande från uthuset, men sedan öppnas dörren och vi
får ett vänligt välkomnande av Tatjana – mor i huset.
När vi stiger in möts vi av
mysig stämning med adventskrans och lite julpynt
här och där. Även om hemmet är ganska litet – två
rum och ett litet kök – och
det är en fyrabarnsfamilj
samt mormor som måste
rymmas här, så är det mysigt och ombonat.

Odlar maten själva
Familjen har det kämpigt
ekonomiskt. Pappan är arbetslös, eftersom det är
närmast omöjligt att hitta
arbete i området. Familjen
lever på mormors pension
och på den så kallade mammalön som Tatjana får för
yngsta barnet fram tills
pojken fyller ett år. De summorna, samt ett litet barnbidrag, är alldeles för små
för sju personer att leva på.

skor har lämnat sin hemtrakt för att söka arbete på
annat håll.
I Balvi besöker vi bland
annat Ligas familj. Liga är
28 år och har tre barn. Vi
får ett först lite blygt men
glatt mottagande av hennes tvååriga dotter Megia
som är ivrigt med när julpaketet skall öppnas. Också katten är med och går
igenom paketets innehåll.
Liga och hennes pojkvän
Edis är båda arbetslösa och
får kämpa med att få mat
på bordet åt barnen. Trots
den svåra situationen har
de inte förlorat hoppet om
en bättre framtid. De verkar
vara företagsamma och flitiga båda två. Senaste sommar plockade de svamp
och bär till försäljning och
med denna extra inkomst
kunde de delvis renovera
sitt hem.

Det är inspirerande att se
att människor inte har förlorat hoppet, trots allt. Tanken med vår julpaketsinsamling är ju också att förmedla en gnista av hopp till
dem som har det kämpigt.
Vi är mycket glada att ni
som har packat och skickat
julpaket har varit många i
år, och familjerna i Balvi säger ett stort varmt tack till
er alla!
När detta skrevs fortsatte julpaketsutdelning i
Balvi med omnejd och våra
chaufförer Ove och Marta
lastade långtradare med
julpaket för att åka till Litauen. Tack för hoppet som
ni har förmedlat!
Rael Leedjärv

Tvååriga Megia i Balvi, Lettland var enm av dem som fick en julgåva från Finland.

En fördel med att bo på landet är att familjen kan odla
sin potatis och sina grönsaker själv och på så sätt säkra att de har mat åt barnen
under vintern.
Rugaji är en kommun
med cirka 2 700 invånare
utanför staden Balvi. Enligt
kommunens socialarbetare
får 594 av invånarna något
socialbidrag, med andra
ord är de arbetslösa. Kommunen gör vad den kan för
att hjälpa och sysselsätta
människor, men även dess
resurser är mycket knappa. Lettlands regering har
startat ett så kallat 100-latsprogram för att ge de arbetslösa en möjlighet att få
tillfälligt arbete. Det är ett

Lärkkulla ett utmärkt val för
kurs- och konferensverksamhet
Välj Lärkkulla då du vill arrangera kurs, konferens
eller bara behöver inkvartering. Lärkkulla är
också lämpligt vid ordnandet av skriftskolor och
lägerskolor. Du får god husmanskost, personlig
och mångsidig service nära naturen i en fridfull
och lugn miljö. Vi har även bastumöjligheter, ett
brasrum samt en utegrillplats.
Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis
emot donationer och testamenten. Kontakta
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.

sysselsättningsprogram
för arbetslösa där man får
arbete för 3-6 månader i någon av statens institutioner
och får under tiden 100 lats
(cirka 122 euro) sysselsättningsstöd i månaden. I Rugaji står de arbetslösa i en
lång kö för att komma med
i det programmet.
En som är lyckligt lottad – i jämförelse med
många andra – och är med
i 100-lats-program är Ligita. Vi träffar henne på kommunens socialkansli. Ligita har fått en ledig stund
från sitt tillfälliga arbete i
skolköket för att träffa oss
och ta emot julpaketet som
vi har med till hennes familj. Ligita är 25 år och hon

Låtskrivar workshop
Med Paul Oxley
Tid och plats
12–13.2.2011, Lärkkulla
Pedagogik elever tas emot
till Lärkkulla pop&rock.
Trummor&el bas.
Arbeta med kvinnor
som utsatts för våld i sin
parrelation (1 sp)
Tid och plats
7–9.3.2011, Lärkkulla

Mera information om våra kurser och vår övriga
verksamhet hittar du på vår hemsida www.larkkulla.net
Tag kontakt för ett individuellt erbjudande! Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

tar ensam hand om sina
tre barn efter hennes mans
bortgång i fjol. Barnen är
alla under skolåldern. Ligita får mycket hjälp av sina
föräldrar, som bland annat hjälper henne att odla
grönsaker för familjens behov, men hon är bekymrad
över framtiden eftersom
hennes 100-lats-stöd tar
slut vid årsskiftet.

Säljer svamp och bär
Så småningom lämnar vi
Rugaji och åker in till Balvi – en liten stad i nordöstra Lettland med omkring 8
500 invånare. På 1990-talet
var invånarna 20 000. Orsaken till utflyttningen är
inte svår att gissa – männi-

Haluatko laihtua, mutta sinun on vaikea syödä väh
Kärsitkö makeanhimosta tai iltanapostelust
For Slimmers

Vill du gå ner i vikt, men
har svårt att äta mindre?
Kämpar du förgäves
mot ditt sötsug?
Australiensiska toppsäljarna Green Coffee och
Hot Chocolate for Slimmers hjälper dig att nå
din målvikt.
Det gröna kaffet har en uppiggande och aptithämmande effekt, samt en mjuk smak. Du äter
mindre och känner dig mer energisk. Bantarens
kakaodryck igen dämpar sötsug och hjälper dig
att sätta stopp för kvällsfrosseri.
Läs mer eller beställ portofritt via Internet:
www.greencoffee.fi. Där hittar du också din
närmaste återförsäljare.
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Psalmväven
Konstruerat av Ann Husman

Januari-psalmväv

A Får man syn på

___
113

___
70

___
27

___
114

___
15

___
45

B Förbunden

___
96

___
121

___
37

___
49

___
11

___
68

C Stöder kanon

___
34

___
64

___
92

___
128

___
80

___
105

D Tar ogillande

___
2

___
47

___
124

___
33

___
62

___
16

E Sopar

___
78

___
40

___
99

___
107

___
54

F Substans

___
115

___
24

___
73

___
88

G Rasdjur

___
26

___
123

___
98

___
35

___
66

___
46

___
106

___
3

___
74

H Drog sig

___
51

___
67

___
119

___
5

___
63

___
95

___
120

___
59

___
86

___
28

___
112

___
79

___
126

I ”Han var en idoger man.
När andra sovo, vakade han,
Och när andra vaknade,
Då hade han vad de saknade”		
J Kackar ej i eget bo

___
65

___
91

___
6

___
53

___
116

K I likhet med

___
14

___
125

___
39

___
97

___
23

L Kärrväxt med stark doft

___
82

___
108

___
60

___
4

M Ett slags hästskola

___
129

___
13

___
90

___
21

___
72

___
61

N Skörda

___
118

___
10

___
1

___
18

___
71

___
38

O Äldst i laget

___
89

___
31

___
77

___
43

___
56

___
8

P Lär lukta på tredje dagen

___
19

___
48

___
104

___
58

R Monoton

___
75

___
122

___
32

___
9

___
50

S Nyttigare än det vita

___
102

___
83

___
76

___
22

___
57

T Det bästa ting

___
55

___
30

___
103

___
17

___
25

U Städa upp

___
12

___
52

___
84

___
110

V Är starkare betong

___
20

___
94

___
117

___
69

___
111

X Snille och smak

___
109

___
44

___
7

___
36

___
85

___
101

Fyll i de ord som sökes på raderna A-X. Motsvarande siffra
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad
A motsvarar A113, den andra A70 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-X bildar psalmens 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.

___
100

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 46, vers 5
som börjar med orden Må din sannings ljus, det klara. Vinnare i förra Psalmväven är: Ulla Bergenwall-Moberg, Åbo,
Folke Pettersson, Helsingfors och Bror-Axel Wiklund, Mariestad, Sverige. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.

___
42

Vinn
!
böcker

Skicka in!
___
93

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Mannerheimv. 16 A 9, 00100 Helsingfors
senast 1 februari 2011.
Märk kuvertet ”Januari-psalmväv”.
Bland de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
29

___
127

som börjar med orden

___
81
Namn & adress:

___
41

___
87
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Nordiskt svala konfirmander undersökta

Konfirmanderna i Danmark,

Också ett ”Jonej”
sätter spår

speglar den kluvna nordiska

Norge, Sverige och Finland
lutherska kyrkligheten.
Frågan ”tror du på Gud” får inte
många nordiska unga i konfirmandåldern att entusiastiskt ropa ”ja” – åtminstone inte utan en
rad reservationer som oftast börjar med ”men inte som …”.
De känns inte heller vid en aktiv religiositet som skulle ta sig
uttryck i att de deltar i församlingens arbete och verksamhet.
Dessutom tvivlar de på en del
av det kyrkan lär – och är betydligt mer kritiska än sina jämnåriga lutherska trossystrar och -bröder i Tyskland. De är också mer
passiva. Bara en femtedel av konfirmanderna uppger att de ber
minst en gång i veckan. I Tyskland och Österrike ber var tredje
konfirmand regelbundet.
Man kunde tro att det skulle få nordiska unga att rycka på
axlarna och gå vidare. Men nej:
trots allt är de mycket intresserade av konfirmationsarbetet, och
många väljer att delta.

Danmark

Norge

Finland

Sverige

”gå till presten”
• kunskapsbetonad
undervisning
• ingen läroplan
48 lektioner á 45 minuter
+ kyrkogångsbesök

Trosupplaering
• en slags medborgarskola
på evangelisk-lutherska
grundvalar
• helg, ibland läger
60 lektioner á 45 minuter
+ kyrkogångsbesök

Skriftskola
• huvudsakligen läger
• ger rättigheter (fadder,
kyrklig vigsel, rösträtt)
• övergripande läroplan
80 lektioner á 45 minuter
+ kyrkogångsbesök

• individcentrerad
• upplevelsebaserad
• skissartad läroplan
• huvudsakligen läger
Omfattning ca 60 h
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Jämförelse av hur konfirmanderna rankar de teman som ingår i undervisningen.

Min skriba

:

begreppen är – i synnerhet i den
i Sverige, är konfirmandläfinskspråkiga versionen – så gott
ger vanligast. Formen finns
som helt skolorienterade. Det
också i Norge men är inte
talas till exempel om lärare,
alls lika utbredd i Danmark.
elever, inlärningsmiljö och
Där beskriver uttrycket ”gå
utvärdering. I Finland och
till prästen” träffande vad
i finskpråkig diskurs är kondet handlar om, och det
firmandarbetet verkligen en
väcker inga större förväntrippkoulu, en skriftskola, noningar på spänning och
terar Innanen i sin analys.
aktivitet. KonfirmandunDen finländska planen för
dervisningen sker fortfakonfirmandarbete Livet-Tronrande på många orter på
Bönen 2001 ger reella ramar
prästgården, där prästen
och riktlinjer för undervisensam både lägger upp
Ta den! Ja
a, vi vinner
ningen. Undersökningarna vioch genomför undervis!
sar att de anställda känner till
ningen. Någon läroplan
innehållet och 90 procent av
finns inte. Ibland ordnas
dem som svarat anger också
korta läger på 2-3 dagar.
att de följer den.
I Finland åker nio av tio
Riktlinjer 2007, som motkonfirmander på ett läsvarigheten i Sverige heter, är
ger som är minst en vecka
betydligt mer öppen och belångt. Där varvas lektioner
toningen ligger på att ”dela
med aktiviteter, under ledoch bearbeta upplevelser”.
ning av en professionell stab
I jämförelsen mellan nordförsamlingsarbetare och friiska konfirmandarbetare
villiga hjälpledare som är ett
pa
ju
d
m
visar det sig att bara drygt
eller ett par år äldre än kongo
la
Djupa och kussioner.
hälften av de svenska konfirmanderna själva. Storasysdis
firmandledarna känner till
konen, som de kallas, är uniriktlinjerna och arbetar efka för vårt land.
ter dem.
Tapani Innanen, lektor i
Från sin utsiktspost
religionspedagogik vid Helslänger religionspedagogen
singfors universitet, meInnanen en känga till grannar att just de har en viktig
nen i väst.
roll.
– När så många ledare i Sveri– De är levande förebilge säger att de inte känner till
der som aktiva frivilligriktlinjerna eller följer dem,
arbetare i en evangeliskSist i är
en mes!
innebär det då att inte heller
luthersk församling.
de pedagogiska anvisningarDessutom frigör storana följs? Om så är fallet, har
syskonen de anställda till
man i många svenska konfiratt anta rollen som lärare.
mandgrupper praktiskt taHär sätter Tapani Innanen
get ingen garanti för vad som
fingret på en annan intressker under konfirmandtiden,
sant skillnad. I Finland talar
menar han.
man om konfirmandlärare
medan t.ex. svenskarna har
Och ändå lär de sig …
konfirmandledare med på
lägren. Bara i Finland lever
Frågar man konfirmanderna
ordet ”skriftskola”.
vad av det som trots allt ska
– ”Lärare” är den huvudbetas av under konfirmandsakliga termen för ledarna
tiden hamnar ”vänskap”
i planen för konfirmandaroch ”meningen med livet”
r.
dä
var
n
kte
slä
la
He
.
Den stora dagen
betet. De övriga pedagogiska
i topp. Betydligt mindre

Så tänkte konfirmanderna om tro och Gud

Källa: Mellom pietisme og pluralitet.
Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske
land. Bernd Krupka och Ingrid Reite
(red.), IKO-forlaget 2010
Forskarna som citeras utifrån boken
är: Leise Christensen, forskare och lektor i religionspedagogik vid Teologisk
Pedagogisk Center, Danmark
Tapani Innanen, lektor i religionspedagogik vid Helsingfors universitet
Kati Niemelä, forskare vid Kyrkans
forskningscentral, professor i religionspedagogik vid Helsingfors universitet
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I slutet: Jag har blivit
styrkt i min tro på Gud

1985

I början: Jag ville bli konfirmand för
att lära mig mer om Gud och tro

taggade är de av församlingen,
Bibeln, sakramenten och Jesus
Kristus.
– Konfirmanderna är med
andra ord mera intresserade av
etiska och livs- och samhällsrelaterade frågor än av det som kyrkan själv kallar ”sina kärnområden”, konstaterar Leise Christensen.
Det är ändå inget som diskvalificerar deras motiv, menar hon,
tvärtom. Både ur ett etiskt och
kristet perspektiv visar deras val
att en tro som relaterar till vardagsliv och människors relationer är livsviktig för kyrkan.
Däremot erbjuder det både
kyrkan och konfirmandlärarna
en rejäl utmaning.
Kati Niemelä vid Kyrkans forskningscentral tar sig an den svåra
uppgiften att analysera vad det
blev av det hela. Hände det något
med attityderna före-efter?
– Under konfirmationstiden
sker både positiva och negativa
omvärderingar av tron, konstaterar hon
Samtliga nordiska konfirmander hade inga höga förväntningar
på att lära sig mer om Gud eller bli
styrkta i sin egen tro när de började. Efter konfirmandtiden uppger ändå alla att de gjorde det.
Över hela linjen är konfirmanderna också mer positivt inställda till kristendomen och till sin
kyrka efteråt. Mest förändras den
i Finland och Sverige. I Finland
är 8 procent av konfirmanderna
mycket positivt inställda till den
kristna tron i början av konfirmandtiden. I slutet är 17 procent
av dem mycket positiva. Hon är
därför beredd att ge bägge länderna ett gott betyg. Livsrelaterade ämnen betonas mer i Sverige och Finland än i de andra länderna.
– Medarbetarna anser att teman som kropp och sexualitet,
våld och kriminalitet, vänskap,
rättvisa och ansvar för andra
människor är viktigare jämfört
med medarbetare i övriga länder.
Det är också beaktansvärt att lärarnas intresse för livsrelaterade
frågor inte betyder att de har ett
mindre intresse för frågor kring
kristen troslära – de finändska ledarna har de högsta poängvärdena för detta.

Konfirmationstrender i Norden
81

I slutet: Jag har lärt mig mer
om Gud och tro

I början: Jag ville bli konfirmand
för att bli styrkt i min tro på Gud

1. Meningen med livet
2. Vänskap
3. Ansvar för andra
4. Våld och kriminalitet
5. Jesus Kristus

1983

Populariteten har delvis att göra med formen. Hos oss, liksom

1. Vänskap
2. Meningen med livet
3. Ansvar för andra
4. Våld och kriminalitet
5. Nattvard

1981

Formerna varierar

1. Vänskap
2. Meningen med livet
3. Ansvar för andra
4. Våld och kriminalitet
5. Dop

1979

Varför vill då de nordiska femtonåringarna bli konfirmerade?
Svaret är inte ett – utan
många.
Det handlar om allt från att vilja bli välsignad i ett viktigt livsskede, fest och gåvor, till vänskap,
aktivitet, en lagom portion gammal god tradition och att helt enkelt ha roligt.
– Därför är motiven i grund
och botten inte något som konfirmanderna har satt så mycket tid
på att fundera över, är forskaren
Leise Christensens slutsats.
När hon sorterar svaren i två
kategorier – motiv som kommer
från konfirmanden själv respektive yttre motiverande faktorer
– finns det däremot intressanta
skillnader.
– Finland är iögonfallande som
ett land där föräldrarnas och faroch morföräldrarnas önskan ser
ut att spela en avgörande roll för
hälften av konfirmanderna, menar Christensen.
När 57 procent av de finländska
ungdomarna motiveras att delta
i
konfirmationsundervisningen ”för att mina föräldrar ville
det”, är motsvarande procenttal för Sverige 28, Norge 30 och
Danmark 26. Lägger man till att
mönstret är detsamma för svaret
”för att mina far-/morföräldrar
vill det är det tydligt att släktens
förväntningar spelar in.
Samtidigt kommer finländska
konfirmander ingalunda motvilligt bara för att mormor vill.
72 procent av dem gör det också
för att ryktet har gått att det är
roligt. Inget annat nordiskt land
kommer i närheten av den positiva förväntningen.

1. Vänskap
2. Meningen med livet
3. Ansvar för andra
4. Dop
5. Jesus Kristus

1977

Brokiga motiv

Vill veta mera om:

1975

Forskarna har ibland kallat det
här fenomenet ”den nordiska paradoxen”, ett slags ”jonej” som
västnylänningarna brukar säga.
Nordborna är reserverade mot
det religiösa innehållet. Samtidigt värdesätter de kyrkans riter,
tradition och själva medlemskapet i sin kyrka mycket högt. Relativt sett har alla de lutherska
folkkyrkorna i Norden fortfarande anmärkningsvärt många
medlemmar.
Konfirmanderna i Norden
speglar paradoxen. Det framgår
tydligt i en ny tvärnordisk publikation som jämför arbete och attityder bland konfirmander. Där
gör en rad namnkunniga teologer och religionssociologer en
analys av kyrkornas riktlinjer för
arbetet bland konfirmander. Likheterna mellan länderna är stora
– men också skillnaderna är anmärkningsvärda.
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Frivilligarbetare i en desorganiserad värld

Med spade
och skottkärra i Haiti
Kerstin Haldin-Rönn

Som volontärer på
Haiti kan man röja
undan raserade hus,
bygga upp enkla skolor
eller leka med barnen.
Martin Portin har tillbringat tre månader som
volontär på Haiti. Han arbetade i Leogane, en stad
som ligger trettio kilometer sydväst om huvudstaden Port-au-Prince. Platsen var nära epicentret
för fjolårets stora jordbävning och åttio procent av
husen i Leogane föll samman.
Främst var Portin med
om att röja bort rasmassor
för att få fram husgrunder.
Det var ett fysiskt arbete
med spade och skottkärra. Ett arbetslag bestod av
tio personer. Det tog några
dagar att röja upp efter ett
hus.
– Svårast var det att hitta plats för rasmassorna.
Ibland måste vi bara sätta

– Omtanken om andra har jag
alltid uppfattat som det mest
centrala i den kristendom jag
växte upp med, säger Martin
Portin.

alltihop på gatan. Ibland
kördes det bort, men oftast
inte.
De hade två små Bobcats
till förfogande men det
gick inte så ofta att komma
fram med dem. När de väl
fått fram husgrunderna
satte andra organisationer

upp tillfälliga skydd för
folk att bo i.
– Till viss del hade folk
börjat röja själva. Ibland
hjälpte också de som bott
i huset till, men inte alltid.
De som hade något arbete
hade kanske inte tid, eller
så var det känslomässigt
alltför svårt. Men det fanns
också sådana som hellre
satt i skuggan och tittade
på.
En hel del av dem som
fick hjälp var ensamstående mammor. Folk berättade vem som bott i huset
och hur många av dem som
dött i jordbävningen.
– Det syntes att de sökt
sina ägodelar i bråten. Men
vi hittade nog också allt
möjligt, kramdjur, böcker,
möbler.

– Men grunden är nog att
jag vill hjälpa där det behövs. Och så ville jag på nära håll se hur biståndsarbete fungerar. Inställningen
till biståndet var positivare
förr. Nu kritiseras det ofta
som onödigt, passiverande
och ineffektivt.
Han hade inte Haiti i tankarna då han bestämde sig
för att söka volontärarbete.
Men han fick tips om den
amerikanska organisationen All Hands Volunteers
som tar emot folk som vill
jobba, allt från några dagar
till flera månader. De hade ett projekt på Haiti. Deras verksamhetsidé är att
snabbt finnas på plats när
något hänt och sedan dra
sig bort då andra hjälporganisationer tagit över. Det är
fråga om att göra grundläggande saker som inte kräver speciell utbildning. Resan betalar man själv, man
får mat och husrum.

Ville hjälpa
där hjälp behövs
Martin Portin har studerat filosofi och jobbat som
gymnasielärare en tid
innan han i höstas gav sig
iväg. Orsakerna till att han
ville arbeta som volontär är
många.

Livet går vidare

Martin Portin

Lämningar efter ett raserat hus i Leogane, Haiiti. Volontärerna i All Hands Volunteers gräver fram
husgrunder och andra organisationer bygger sedan upp nya tillfälliga hus.

Portin beställde biljett och
gav sig iväg.
– Jag vet inte om det är
för att jag inte är så lättpåverkad, men jag kände mig
ganska väl förberedd på att
möta livet på Haiti. Jag reagerade mindre än jag väntat mig. Men visst var det
otroligt fattigt.
Han var också med om
att sätta upp tillfälliga orkan- och jordbävningssäkra skolbyggnader.
– Det var enkla konstruktioner. Först göts grunden
och sedan byggde vi upp
träskelett med cement på
hönsnät och satte på ett
plåttak. De är tänkta att
vara tillfälliga men jag tror
nog att de kommer att tjäna som skolor under lång
tid framåt.
Fanns det något som var
annorlunda än du tänkt?
– Det som jag kanske först
mest förvånades över var
att det ändå fanns en sorts
vardag på Haiti. Livet hade
inte stannat upp utan folk
sysslade med samma saker
som före jordbävningen.

Och sedan det att samhället i mina ögon var så oorganiserat, allt från trafiken
upp till den styrande nivån.
Det fanns till exempel inget
allmänt elnät, elledningar
var dragna hur som helst.
Sjukvården fungerade inte.
Överallt såg man bristen på
resurser.

Levde lägerliv
Volontärgruppen bestod av
ett sjuttiotal personer, de
flesta amerikaner i tjugotill trettioårsåldern, men
också yngre som kommit
med sina föräldrar och några som var nära sjuttio år.
– De levde ett slags lägerliv.
En del sov i tält och andra
i våningssängar i ett halvfärdigt hus som hade tak
men inte väggar på alla sidor. Ville man duscha kun-

de man ta ett ämbar vatten
och hälla det över sig. På
vardagarna åt de gemensam mat, veckosluten fick
var och en köpa mat själva.
Det fanns flera olika
hjälporganisationer
på
plats.
– Tyvärr är det så att biståndsorganisationerna
driver upp priserna på hyror och livsmedel. De kanske inte tänker på vad det
betyder om de inte betalar
samma hyror som andra.
I Haiti var det svårt att göra sig förstådd på engelska.
En gång i veckan fick volontärerna lektioner i haitisk kreol. Men det räckte
inte långt.
– Lokala volontärer hjälpte till med tolkningen. Men
hjälp av dem kunde vi tala
med haitierna.
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Maria Halava/Kyrkans Utlandshjälp

Haiti
Haiti är den enda stat i världen som blivit självständig
efter ett slavuppror, inspirerat av den franska revolutionen. De franska kolonisatörerna som styrde ön
var av annan åsikt, men
slavarnas armé var så pass
väl organiserad att när 24
000 av öns 40 000 vita
fått sätta livet till kunde de
före detta slavarna utropa
det självständiga Haiti år
1804.
De dåtida stormakterna
bestraffade den nya staten
med en massiv handelsblockad. Frankrike erkände den nya staten först efter att Haiti gick med på att
betala fransmännen 150
miljoner franc – i ersättning för förlorad vinst av
slavhandeln. Haitis statskassa blev kroniskt tom
från början.
Tvåhundra år och 32
statskupper senare är det
inte så mycket bättre. Redan innan det fruktansvärda jordskalvet i januari
2010 levde 55 procent av
befolkningen på en dollar
om dagen. Årets orkansäsong och en koleraepidemi har gjort människornas liv ännu svårare.
De utländska biståndsorganisationerna på Haiti är många. Bland dem
finns också Kyrkans utlandshjälp som i år satsat
drygt tre miljoner euro på
att bistå Haiti. Hälften av
pengarna kom in via insamlingen Gemensamt
Ansvar.
Kyrkans utlandshjälp
har satsat på skolor. Att
kunna återgå till normala
vardagsrutiner underlättar barnens återhämtning
efter en katastrof. Över
15 000 haitiska barn går
i skola med Kyrkans utlandshjälps stöd och antalet stiger i takt med att nya
temporära och bestående
skolor byggs.
För tillfället byggs två
hållbara skolor och under
detta år ska man bygga tio
skolor till. (RH)

Martin Portin

nombrott med ett av barnen.
All Hands Volunteers
fortsätter sitt projekt på
Haiti hela nästa år. Martin
Portin avslutade sin insats
några veckor tidigare än
det var tänkt på grund av
oroligheter i samband med
presidentvalet.
– Det var inte meningsfullt att vara där när vi inte
kunde jobba.

Vi tar mer än vi ger

Provisoriska tältbyggnader eller skjul är en vanlig syn på den
haitiska landsbygden.

En del av volontärerna
hade program för barn
och unga. En grupp arbetade på ett barnhem där

det fanns traumatiserade
barn som det var svårt att
få kontakt med. De gladdes speciellt över ett ge-

– Jag ångrar inte att jag for
iväg. Men gör jag det fler
gånger skulle jag nog vilja
satsa på något område där
jag har specialkunskaper, i
mitt fall då inom pedagogiken. Vilken haitier som
helst hade kunnat göra det
jag nu gjorde. Den insikten
gjorde att jag funderade

Jag är en del
av den värld
som till stor del
orsakat haitiernas
fattigdom.
mycket på hur man bäst
kunde hjälpa. Vi kom inte
åt det grundläggande problemet, som ju är fattigdomen. Ska man göra något
som har betydelse på sikt
krävs det nog mer än det
här.
Känslan av att biståndsarbete är komplicerat bara
förstärktes.

– Att resa iväg som jag
gjorde är inte det effektivaste sättet i alla situationer. Det är bättre att lära
upp de lokala invånarna.
Det finns också sådana
projekt, till exempel inom
ramen för så kallade ”Pengar för arbete-program.” De
ger lokala människor försörjning.
Det han var med om att
göra hjälpte enskilda människor.
– Inte kunde vi påverka
samhället på något grundläggande sätt. Ganska ofta
fick jag känslan att jag ger
med en hand och tar med
den andra. Jag är en del av
den värld som till stor del
orsakat haitiernas fattigdom. Den grundläggande
fattigdomen hör till landets historia. Och den om-

fattar också omvärldens
förhållningssätt gentemot
dem. Det är bland annat
fråga om vilka sorts handelsavtal man gjort.
Han tycker att han på tre
månader rätt bra kom in i
det system som rådde där.
– Det de saknar är ett
grundkapital som de skulle behöva för att stå emot
stora olyckor. Men det
finns varken pengar eller
kunskap att bygga ordentliga hus. Koleran bröt ut på
grund av dåligt vatten.
För att få Haiti på fötter
behövs mycket mer än det
som nu görs där.
– Så egentligen räcker det
inte långt att ge månatliga
bidrag till hjälporganisationer. Men det är ändå där
en enskild människa kan
börja, säger Martin Portin.
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Böcker, musik, konst, teater, bio, radio & tv

Sofia Torvalds

Presentation

Bibelberättelser med
dockor

Dockbibeln (KM & Bornelings) är ett märkligt projekt: bibelberättelser från Gamla
testamentet fram till
Uppenbarelseboken illustrerade med hjälp
av dockor. Texten är
skriven av Maggie Barfield och dockorna
gjorda av Mark Carpenter.
Projektet är beundransvärt ambitiöst och
dockorna oftast mycket rörande och (för en
vuxen läsare) ofrivilligt komiska. Ibland går
mina tankar rentav till
projektet Brick testament, det vill säga bibelberättelser berättade med hjälp av lego.
Dockbibeln är ändå
mer traditionell, och
själva textdelen är
diger och ambitiös.
Dockorna är gjorda
utan miner, och förvånade munnar, glada
eller sura miner är påklistrade efteråt med
dator. Den detaljen
fråntar lite av projektets charm. (ST)

Alla böcker
om Hedda

Åsa Hofverbergs två
första böcker om
Hedda går nu att få
tag på i samlingsvolymen Hedda, Prästgudinnan (Rosa Husets
förlag). Den är en samlingsvolym bestående
av böckerna Prästgudinnan och han i den
gula jackan och den
andra boken Hedda
och kärleken och allt
det andra.
Serien har senare
utökats med två böcker till.
Serien handlar om
flickan Hedda som förutom en mängd andra
bekymmer har att
tampas med en pappa
som är präst. (ST)

Nytt livsåskådningsprogram i Radio Vega:

”Vi ska vara kritiska
men inte antireligiösa”
Sofia Torvalds

Radio Vegas nya
livsåskådningsprogram
Svängrum uppstod
som en motreaktion
på morgonandakten
Andrum.
När Nanette-Marie Forsström jobbade som nyhetschef på radionyheterna lyssnade hon också
på morgonandakten Andrum, trots att hon själv inte
är troende.
– Då tänkte jag att det
borde finnas ett program
om livsfrågor för den som
inte är troende, ett som
skulle handla om existentiella, moraliska och samhälleliga frågor. Så föddes
tanken på Svängrum.
Samma dag gick hon på
lunch med Kira Schroeder
och Linda Grönqvist, också
de redaktörer vid Svenska
Yle. De tyckte idén var strålande. De tre beslöt sig för
att jobba på programidén
tillsammans och presentera den för cheferna. Också cheferna tyckte idén var
bra, men dyr.
Därför sitter de tre nu
och planerar program och
träffar sin bokförare i centrum av Helsingfors och
inte i Böle. Från årsskiftet
jobbar de inte längre på Yle
utan gör programmet som
anställda vid sitt eget produktionsbolag Outhouse
Media.

Kyrkan har inte
monopol
Livsåskådningprogram för
icke-troende. Existentiella
frågor för folk som tror olika. Hur ska ett sådant program se ut?

– Vi vill erbjuda ett annat perspektiv än det konfessionella. Men vi vill inte
uppröra någon eller stämpla någon. Vi vill ta upp olika
frågor och erbjuda många
perspektiv på dem, också
samhälleliga och vetenskapliga. Kyrkan – eller olika religioner – ska inte ha
monopol på att diskutera
livets stora frågor, säger Kira Schroeder.
Men programmet ska
inte heller bli någon sorts
”antireligiös propaganda”,
som de uttrycker det.
– Jag tror att många har
ett behov att få en andlig
dimension i sitt liv men
känner sig inte hemma i
en klassisk gudstro, säger
Linda Grönqvist.
En idé är att låta människor eller grupper av män-

niskor presentera ett livsval, någonting som gjort
att deras liv fått en helt ny
inriktning.
– Det kan finnas livsval
som känns extrema. Då kan
man också fråga sig vad det
är i samhället som gör att
något blir ”normalt” eller
”extremt”, säger Forsström.

Inte rätt eller fel
De planerar att inte väja
undan för de riktigt svåra debatterna: frågor om
dödsstraff och abort, till
exempel. Ett av inslagen
går ut på att ”husfilosofen”
Sebastian Bergholm analyserar debattörernas argument och debatteknik.
Vad är rätt? Vad är fel?
Hur ska man behandla sina
medmänniskor?
– Också den som inte är

Vad är
Svängrum?
• Svängrum är ett ickereligiöst livsåskådningsprogram om etik, moral och
samhällsfenomen som
sänds i Radio Vega söndag förmiddagar år 2011.
Det första programmet
går ut den 13 februari.
• Svängrum kommer
också att ha en webbplats med bloggare från
olika trosinriktningar, eller
utan någon särskild övertygelse, som bloggar om
sin livssyn. Läsarna har
möjlighet att kommentera
bloggarna på nätet.

aktivt troende har åsikter.
Man ska inte behöva stämplas som någon som inte har
ett djup, säger Grönqvist.

Livsfrågor får mera rum,
det konfessionella består
Sofia Torvalds

Svängrum är en helt ny satsning på
livsåskådningsprogram i Radio Vega.
Betyder det att de traditionella konfessionella programmen så småningom
kommer att försvinna?
– Nej. Svängrum ska ses som ett komplement till de program som redan existerar, säger Carin Göthelid, producent vid svenska Yles faktaredaktion.
Varför har Yle satsat så lite på livsåskådningsprogram? Många andra
rundradiobolag, till exempel i Norden,
har livsåskådningsredaktioner.
– Bra fråga. Om man jämför med till
exempel Sverige och Norge är vi i Finland kanske så pragmatiska att vi är
mindre benägna att diskutera livsfrågor. Jag tror också att trosfrågor uppfattas som något väldigt privat i Finland.

Betyder det att livsåskådningsprogram får mer resurser i framtiden?
– Det hoppas jag. Det här är teman
och ämnesområden som hör till public service-uppdraget. Men tanken är ju
inte ny: FST har sänt program som Salt
och Himlaliv. Men medan de har varit
mer kristna är vi nu redo att bredda
ämnet ytterligare.
Eftersom programidén uppstod som
en motreaktion på Andrum finns kanske risken att konfessionella program
stämplas som korkade och trångsynta
till skillnad från Svängrum som ska
vara intelligent och vidsynt. Kan det
bli så?
– Det är absolut inte meningen.
Svängrum är inte ett antireligiöst program och är inte ute efter att förlöjliga
och fördumma troende. Av bloggarna
kommer merparten antagligen att representera olika kristna kyrkor.

Kira Schroeder, NanetteMarie Forsström och Linda
Grönqvist har kastat loss och
grundat eget. Nu ska de bli
programvärdar för livsåskådningsprogrammet Svängrum.

– Samtidigt handlar det
ju inte om att idiotförklara
dem som är religiösa.
Forsström påpekar att
det snarast handlar om att
erbjuda den etiska diskussionen en arena där det inte
finns svar som är rätt eller
fel. Samtidigt ska det vara
fräscht. Och underhållande förstås.
Alla tre har på känn att
det här med Stora Livsfrågor är något om ligger i luften just nu. De nämner höstens stora tv-diskussion om
homosexualitet som ledde
till att rekordmånga lämnade kyrkan.
– Det är ju så att alla frågor som handlar om tro
väcker debatt.

Bloggar och debatt
Debatt, ja. Frågor som
handlar om tro har en tendens att bli brännheta, och
när folk tycker olika men
upplever sig ha rätt blir
diskussionen snabbt inflammerad. Svängrum vill
rekrytera bloggare som
bloggar om att tro på olika
sätt, men de hoppas på en
kontruktiv debatt.
– Vi vill ju väcka debatt,
och vi tror på diskussion,
så länge den är saklig, säger Schroeder.
Hon har gjort många
journalistiska inslag som
hon aldrig fått någon respons på och ser nu fram
emot att göra ett program
som väcker reaktioner.
– Men vi är inte heller ut
efter att provocera. Vi tar
bara itu med ett ämne som
väcker starka känslor.
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Åbo kulturhuvudstad
– kyrkan aktivt med
Kyrkan är starkt engagerad under Åbos år som Europas
kulturhuvudstad.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är den största
enskilda programproducenten under kulturhuvudstadsåret 2011, rapporterar Kotimaa24.
På programmet står tre storprojekt. Under påsk får
Mendelssohn-versionen av J.S. Bachs Matteuspassion urpremiär. Dessutom framförs Påskoratoriet av C.H. Graun.
Mellan april och juli visas verket Den sista måltiden, som
kombinerar dans och bildkonst, i Åbo domkyrka.
Enligt projektsekreterare Jaana Rantala från Åbo och
S:t Karins samfällighet har projekten fått god finansiering
och arrangörerna har månat om att erbjuda ett högklassigt program.
– Vi ville sänka tröskeln till kyrkan och stärka den urbana församlingsmedlemmens identitet, säger Rantala.
Åbo inleder sin tid som kulturhuvudstad den 15–16 januari. (MW)

Tv-program upprör kristna
och muslimer
Tv-progammet Top Gears julspecial, som visades på BBC
i julhelgen, har upprört både muslimer och kristna, skriver
Aftonbladet.
I avsnittet klädde programledarna Jeremy Clarkson,
Richard Hammond och James May ut sig i var sin burka,
vilket ska ha fått många
muslimer att höra av sig till
BBC för att klaga.
– Burka är en symbol för
vår religion som ingen ska
skämta om, säger muslimen
Anjem Choudary enligt Aftonbladet, som citerar Daily Star.
Också kristna har reagerat negativt på julspecialen.
I slutet av programmet klädde programledarna nämligen också ut sig till de tre vise männen. I krubban låg inte
heller Jesusbarnet, utan en baby-Stig, programmets hemliga testförare. (MW)

Ateister och agnostiker blir ofta arga på
Gud. Det visar en amerikansk socialpsykologisk studie som publicerats i tidningen Journal of Personality and Social
Psychology. Också troende människor blir
arga på Gud, men inte i samma utsträckning.
– Troende har lättare att tänka sig att
Gud menar något gott med motgångarna, som att göra dem starkare, säger författaren till studien, Julie Exline. Exline har analyserat resultaten från
fem tidigare studier som undersökt människors gudsförhållande särskilt efter kriser och besvikelser.
Studien visar att studenter, ateister och agnostiker är
argare på Gud under sin livstid än troende. Yngre personer blir oftare upprörda än äldre, skriver Dagen.
Exlines studie visar också att de människor som ofta är
arga på Gud har mer problem med sin fysiska och psykiska hälsa än de som kan släppa taget om sin ilska. (ST)

Vi frågar

I dag torsdag är det tjugondag Knut som traditionellt kör julen ut. Eller
tar julen slut redan vid
trettondagen?
Knutdagens historia
börjar med ett mord. Den
7 januari år 1131 mördades
den danska hertigen Knut
Lavard av sin kusin. Hertigens son blev i sinom tid
kung Valdemar den store
av Danmark som fyrtio
år efter fadern Knuts död
fick honom helgonförklarad och namnet Knut placerat i helgonkalendern
den 7 januari.
När julfreden kungörs i
Åbo är den ålderdomliga
texten hotfull: varje brott

Är det trettondagen
eller tjugondag Knut
som kör julen ut?
under julfreden görs automatiskt ”under försvårande omständigheter”
och straffet blir strängare.
Att julen och därmed julfreden ”tar slut vid Knut”
var på sin tid en viktig juridisk fråga.
Den svenska stormakten förlängde på 1600talet julfreden med en
vecka. Det gick lätt, Knutdagen flyttades fram till
den 13 januari.

– Men i den finska almanackan skedde det
här först år 1708, säger
arkivare Anne Bergman
på Folkkultursarkivet. I
landets östra del slog förändringen aldrig helt igenom. Hos oss har bägge
traditionerna, trettondag
och tjugondag Knut levat
sida vid sida.
Och inom bägge språkgrupperna, påpekar Anne
Bergman:
– Det är först under de
tio, tjugo senaste åren
som tjugondag Knut
gjorts till en finlandssvensk identitetsfråga.
(RH)

Vägvisaren

”Hon var den puff
vi alla behöver”
När Ossi Pursiainen, regiondirektör för Kårkulla
samkommun i Vasa, får
frågan om vem som varit
hans andliga inspiratör lyfter han fram Elly Sigfrids.
Sigfrids var förbundsordförande för Svenska kvinnoförbundet, vice ordförande
för Svenska folkpartiet och
riksdagsledamot
under
största delen av 1970-talet.
Hon var också prästfru och
uppfostrade fyra barn på
Korpo i Åbolands skärgård.
– Jag följde med hennes
jobb i politiken och församlingen från sidan om och
tyckte att hon verkade vara
en sunt tänkande människa som kände för de svaga,
berättar Pursiainen.
Han kommer inte ihåg
när han lärde känna Sigfrids personligen, men
misstänker att hon sett honom smyga sig in i kyrkan
i Gamla Vasa, som låg bara
ett stenkast från hemgården.
– Jag växte upp i ett vanligt hem och fostrades till
en barnatro. När mina egna barn var små kändes det
som om jag inte hade tid att
gå aktivt i kyrkan. Elly bru-

kade ringa mig och uppmuntra mig att komma till
kyrkan. Hon var den puff
framåt som vi alla behöver
ibland.
Pursiainen och Sigfrids
bor nära varandra och numera skjutsar han sin andliga mentor till söndagens
gudstjänst i Korsholms
kyrka i Gamla Vasa.
– Under bilfärderna brukar vi diskutera allt mellan
himmel och jord. Trots 30

års åldersskillnad finns det
en själarnas sympati mellan oss och Elly var ett stort
stöd för mig när jag sökte
min egen andliga väg.
Vad utmärker Sigfrids
som person?
– Hon dömer ingen och
har insett att vi inte är enkelspåriga varelser utan
individer med olika bakgrund och egenskaper. Det
är en beundransvärd inställning. (MW)

En glimt av framtidens kyrka
BOK Kyrkan 2020 – framtidsrapport. Ordförande för
den strategiarbetsgruppen:
Kimmo Kääriäinen. Text av
Terhi Jormakka.

Kyrkomötet fick i november framtidsredogörelsen
Kyrkan 2020 framför sig.
Det är gott att kyrkostyrelsen framöver vart fjärde år
kommer att lägga fram en
framtidsredogörelse, vars
mål är att försöka beskriva det landskap som ligger
framför oss och tolka vart
de trender som vi kan iaktta i dag kommer att leda.
Redogörelsen kunde gott
läggas till mångas lista på
böcker som ska läsas.
Kyrkan 2020 lyfter bland
annat fram att välfärdssamhället håller på att fal-

la sönder, att människor
blir mer främmande för
traditionella institutioner
och att människors engagemang blir svagare och
ytligare. Utvecklingen går
mot större administrativa
enheter och starkare centralstyrning. Boken beskriver också den fortsatta globaliseringen, den stigande
medelåldern och den fortsatta
flyttningsrörelsen
från glesbygd till tätorter. I
framtidens kyrka är en allt
större del av medlemmarna
pensionärer. Nettoinvandringen till Finland beräknas vara 15 000 personer
per år, vilket hela tiden gör
vårt land mera internationellt. Samtidigt är det skäl
att minnas att tre fjärdede-

lar av invandrarna är kristna. Religiositeten i Finland
visar inga tecken på att försvagas, konstaterar författarna, men religiösa fenomen och institutioner blir
allt lättare föremål för en
kritisk debatt. Församlingarna har alltjämt starka balansräkningar, men medlemsminskningen väntas
fortsätta och en oroväckande stor del av kyrkans medel används till underhåll av
fastigheter.
Framtidsredogörelsen
ger också beaktansvärda
förslag. Framtidens församlingar kunde satsa på
att stöda närgemenskaper
och den allt större gruppen
ensamma människor. Kyrkan kommer också i fram-

tiden att kunna påverka
samhälleliga värderingar
och kunde satsa mer på
nätbaserade verksamhetsmodeller. Församlingarna
borde bli bättre på att vara mötesplatser för en öppen och modig diskussion
och bjuda med människor
i projekt som hjälper medmänniskor i behov av stöd.
Kyrkan 2020 skisserar
upp tre tänkbara scenarier
för framtiden, ett som bygger på kyrkans varande i
världen, ett som betonar
människors
delaktighet
och ett som betonar kyrkans identitet och profil.
Här kunde resonemanget
ha utvecklats och gjorts
mera tydligt. Det är som
om krafterna tagit slut då

det gällt att bearbeta visionerna tillräckligt.
En anmärkningsvärd detalj är att skriftens samtliga,
runt 40 källor är sociologiska, nationalekonomiska eller kulturpolitiska. Ingen
källa, förutom sakkunniga
som intervjuats, ger en närmare teologisk reflektion.
Man borde inte få glömma
att kyrkan som institution
inte enbart leds av folkvalda ledare, som från sina utsiktsplatser ser en bit längre än vad vi andra gör. En
bedjande kyrka leds av sin
osynliga Herre i vars sällskap det är tryggt att möta
också en osäker framtid.
Torsten Sandell
kyrkoherde i Ingå
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Hjälplös

Kp-arkiv

Också ateister blir arga på Gud

Böcker, musik, konst, teater, bio, radio & tv

Datorsittandet
och
bristen på tänjningar efter gymnastiken började ta ut sin
rätt och det var dags
att besöka massören.
Även om det kändes
ordentligt i rygg och
skuldror var det skönt
att veta att knådandet gjorde gott åt alla
ihopdragna muskler.
Nöjd och glad skulle
jag stiga upp från britsen och fortsätta dagen med att leta efter
lite reakläder.
Upp från britsen
kom jag och ett glas
vatten hann jag få i
mig. Sedan blev det
svart. När jag kom till
sans igen insåg jag att
jag satt på golvet, lutad
mot ett skåp medan
kallsvetten bröt fram
i min likbleka panna.
Väl utanför rummet
skulle jag sätta mig
på en stol tills det värsta var över men klarade det inte. Golvet
i korridoren var hårt
men det kunde inte
hjälpas. Resultat: Här
ligger jag och kan inte annat, Gud hjälpe
mig, amen.
Det finns roligare
känslor än den av total
hjälplöshet, den här
gången rent fysiskt.
Men det kan också vara lite nyttigt att inse
sina begränsningar.
Ibland drabbas i alla
fall jag storhetsvansinne och känner mig
i det närmaste oövervinnerlig. Det kan ju
vara trevligt för stunden men efter ett tag
blir det både tråkigt
och ohälsosamt. Orsak: Då har jag en tendens att inte kontakta
pappa tillräckligt ofta.
I fallet med massagen var det min jordiska pappa och hans
bil som fick komma
till undsättning då benen inte bar mig till
bussen. Vid anfall av
andlig hjälplöshet är
det pappan i himlen
som får ett telefonsamtal. När han har
fått det kommer han
med sin bil och plockar upp mig och jag
får åka med. Och det
går så fint och jämnt,
mycket bättre än när
jag själv försöker leka chaufför. Hans lokalsinne är oändligt
mycket bättre än mitt.
Dessutom är risken
för krascher betydligt
mindre.
Bianca Holmberg
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Så skriver
vi om tro

Ny serie:

Svängrum
versus
andrum

Vägvisaren sid 19
Psalmväv

sid 8

sid 18

sid 13

Veckoslutet efter prästvigningen
ordnar Ann-Mari Audas-Willman
öppet hus med kaffebjudning för
vänner och bekanta. Att studera
vid sidan om ett heltidsjobb kräver sina offer och under de gångna
åren har umgänget med vänner ofta fått stryka på foten.

För drygt fem år sedan upplevde hon en stark kallelse till
ämbetet.
– Jag är inte svärmiskt lagd,
men fick väldigt tydliga tecken
från Gud. Jag bad om fem års
tid att smälta tanken och började läsa allmän teologi vid öppna universitetet med min man
Gösta.

Befriande ämbetssyn

Johan Sandberg/Kp-arkiv

Nästa söndag blir folkhögskolrektorn prästvigd

Det är vi själva
som krånglar till tron
Marina Wiik

Ann-Mari Audas-Willman
har funderat på att bli
präst sedan hon var liten.
På söndag går den gamla
drömmen i uppfyllelse.
Ann-Mari Audas-Willman är
ett välbekant namn i Svenskfinland. Hon har jobbat som föreläsare och administratör vid
bland annat Hanken och Åbo
Akademi, varit vice ordförande
för Svenska folkpartiet och kandidat i riksdags- och Europaparlamentsval.
På söndag är hon en av de
fem som blir prästvigda till
tjänst i Borgå stift. Hon kommer att fortsätta sin tjänst som
rektor vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby trots prästkragen, men hoppas kunna jobba
i församlingtjänst någon gång i
framtiden.
– Jag ser inte min bakgrund

som en broms, utan som en rikedom. Jag har levt mer i världen än många präster och hoppas att det hjälper mig att kommunicera med människor på
ett begripligt sätt.
Audas-Willman växte upp i
ett kristet hem i Vasa och har
fortfarande kvar sin barnatro.
– Jag har alltid bett och gått i
kyrkan, den kristna tron är en
naturlig del av mitt liv och jag
kan inte peka på några dramatiska utvecklingsskeden. Men
visst har det funnits perioder då
jag brottats extra mycket med
Gud och de stora frågorna.

Akut påminnelse
Sommaren 1998 föddes AudasWillmans yngsta barn. Förlossningen ledde till komplikationer och Audas-Willman blev
akut opererad – och ordentligt
omskakad.
– Det ingår i den religiösa vokabulären att man ska reda upp
saker med sin Herre innan man
dör. Ändå föreslog ingen på

sjukhuset att jag skulle ha talat
med en präst före operationen.
Enligt Audas-Willman saknar
dagens finländare en andlig beredskap.
– I väckelsefromhetens kölvatten har vi ibland skrämt bort
oss själva. I stället söker vi det
som redan finns hos oss i främmande sammanhang. Det är inte främmande kulturer som är
ett hot mot vår kultur och vår
tro – det är vi själva.
Som kyrkans tjänare vill
Audas-Willman förankra den
kristna tron i vardagen.
– Prästerna måste våga tala
om vad det är att vara människa i dag. Tron och vårt sätt att
uttrycka det på är ofta onödigt
krångligt. I grund och botten
handlar det ju om att vara tillfreds med tillvaron och leva i
harmoni med sin Herre.

Wallin önskade lycka till
I mars 2006 meddelade AudasWillman att hon kandiderar i
riksdagsvalet och ställer upp för

omval till posten som viceordförande för Svenska folkpartiet.
Ett halvt år senare lämnade hon
den politiska arenan för att bli
rektor på Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.
– Jag säger inte att politiken är
ond eller att har dålig inverkan
på människor. Men jag märkte
att den började göra saker med
mig som inte kändes bra.
Hon betonar att hon varken
är bitter eller arg.
– Jag ringde upp Stefan Wallin
och förklarade att jag gjort mitt.
Samtidigt meddelade jag att jag
kommer att bli präst. Han önskade mig lycka till och jag upplevde att han förstod att jag drog
de slutsatser jag gjorde.
Hon har ingen generell förklaring till att många karriärskvinnor väljer att prästviga sig
i mogen ålder.
– Jag tror att det finns en plan
för hur våra liv ska se ut. Själv
är jag tydligen en trög typ som
behövde ganska lång tid på mig
att komma till skott.

Trots att hon rört sig i väckelsekretsar brottades Audas-Willman inte med tanken om huruvida det är teologiskt rätt att
kvinnor ska kunna bli präster.
– För mig har det inte varit någon jobbig fråga, jag är van att
verka i manliga sammanhang
och vara i minoritet. Dessutom
är 40 procent av prästerna i Finland redan i nuläget kvinnor.
Hon ser ingen egentlig motsättning mellan att vara politiker
och präst.
– Båda handlar om att ha en
vilja att vara med och jobba för
människors väl och ve. Jag ser
fortfarande politik som väldigt
viktigt.
Från sin tid som politiker har
hon kvar en försiktighet att avslöja sina planer innan de är
slutförda. Därför var hon också
i det längsta förtegen om sina
planer på prästvigning.
– Jag gjorde min gudstjänstpraktik på sensommaren och
då blev det ju känt. Påfallande
många sa att de väntat länge på
det.
De nya prästkandidaterna
har besökt domkapitlet några
gånger och är väl införstådda
med den ceremoni som väntar
dem.
– Vigningen känns högtidlig
och jag tror att den kommer att
påverka mitt jobb på folkhögskolan. Vi utbildar ju många
framtida församlingsanställda – barnledare, kyrkvaktmästare och kanslipersonal – och
det är en fördel att ha direkt insyn i till exempel gudstjänsten
bakom kulisserna.
Hon känner en stark befrielse i den lutherska ämbetssynen
där också hon är välkommen.
– Trots att jag blir förordnad
till mitt nuvarande jobb blir jag
ju inte präst för kristliga folkhögskolan utan för den kristna
kyrkan. Jag är redo att hjälpa till
i församlingen där jag har något
att bidra med.

– Jag röker inte, jag dricker inte och är aldrig ute sent på kvällarna. Ändå har jag en sådan fruktansvärd huvudvärk.
– Kan det månne vara glorian som trycker?

Du missade väl inte ...

