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Kyrkoåret
to 25 kp 47

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

Första läsningen

to 20 kp 42

sö 23 19:e sö efter pingst

2 Mos 33:18–23

to 27 kp 43

sö 30 20:e sö efter pingst

Andra läsningen

uppdrag obefläckat och klanderfritt
till vår herre Jesu Kristi ankomst, som
den salige och ende härskaren skall
låta oss uppleva när tiden är inne, han
som är alla konungars konung och alla
herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan
nalkas, han som ingen människa har
sett eller kan se. Hans är äran och den
eviga makten, amen.

to 3 kp 44

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

1 Tim 6:13–16

Evangelium

Julaftonen
Juldagen
Stefanidagen
Nyårsdagen
2:a sö efter jul

Långfredagen
Påskdagen
Annan dag påsk
1:a sö efter påsk

to 10 kp 45

sö 13 Uppbrottets söndag

to 17 kp 46

sö 20 Domsöndagen

Kyndelsmässodagen är ljusets högtid
Symeons lovsång är en av
Lukasevangeliets tre lovsånger som de första kristna sjöng i gudstjänsterna. Kyrkan har sedan dess
sjungit den i gudstjänster
och dagliga bönestunder.
När vi sjunger och ber lovsånger förenas vi med de
rättfärdiga och fromma i
det gamla Israel, som sjöng
gamla förbundets psaltarpsalmer och väntade på Israels tröst. Vi förenas också
med de första kristna som
fick se löftenas uppfyllelse
i Jesus.
Gud har lyst upp våra
hjärtan för att kunskapen
om Guds härlighet, som
strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken (2
Kor 4:6). Vi ber i varje gudstjänst att Gud ska vända sitt
ansikte till oss och välsigna
oss. Då ber vi om att få se
den Osynliges ansikte.
Gud kan inte avbildas,
men har ett ansikte och är
en person. Han är ett Du
som vi kan vända oss till
för att be om vägledning
och tacka för allt det goda
som livet ger. Gud bryr sig
om oss, hör och ser oss, han
talar till oss, älskar och kan
också vredgas . Hans ansikte strålar av ljus, ty Gud är
ljus och intet mörker finns
i honom (1 Joh 1:5). Trots att
ingen kan se Gud har den
Osynlige blivit synlig i Jesus (Joh 1:18).
Vem får se hans ansikte?
Enligt Psalm 24 är det ”de
som har oskyldiga händer
och ett rent hjärta”. När vi
firar gudstjänst gör vi det
för att söka Herrens ansikte. När vi bekänner våra
synder bereder vi oss för
att se Guds ansikte i Jesus
Kristus. ”Du ställer våra
missgärningar inför dig,

30.1.2011
Vi firar kyndelsmässodagen
och dagens tema är
”Kristus, utstrålningen
av Guds härlighet”.
Läs din Bibel
To 3.2 Apg 28:1–8, Rom 4:13–25
Fr 4.2 Luk 11:14–23, Rom 5:1–5
Lö 5.2 Jes 51:1–6, Rom 5:6–11
Sö 6.2 2 Mos 33:18–23, 1 Tim 6:13–16,
Luk 2:22–33
Må 7.2 Pred 9:1–10, Rom 5:12–21
Ti 8.2 Pred 8:14–17, Rom 6:1–11
On 9.2 Dan 2:27–47, Rom 6:12–23
To 10.2 1 Mos 45:1–15, Rom 7:1–6

Psalmförslag
173, 53, 322:3,4, 54, 222 (N), 31
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Gode Gud, käre himmelske Far.
När din son var åtta dagar gammal
blev han buren till templet av människohänder.
Men han är den som har all makt
i himlen och på jorden.
Låt oss liksom Symeon
förstå att makten fullkomnas i svagheten
och ta emot din Son som vår Frälsare
och Herre.

Mera om helgen
Kyndelsmässodagens namn har att göra
med den medeltida seden att denna dag
välsigna alla de ljus som skulle användas
i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet.
Söndagens liturgiska färg är vit och på
altaret står sex ljus. Kollekten går till insamlingen Gemensamt Ansvar.

våra hemliga synder i ditt
ansiktes ljus.” (Ps 90:8)
Den gamle Symeon hade hela sitt liv väntat på att
få se sin Frälsare. Han fick
ta Jesusbarnet i sin famn.
Den vackra bilden har Rembrandt förevigat i en av sina

mest kända målningar. Det
är kanske den bilden vi ser
framför oss nu. Den gamle fromme Symeon med
det lilla barnet i sina trygga händer. Det avbildar ett
möte mellan generationer.
Det var ett möte där tradi-

tionen förs vidare till en ny
tid. Jesus världens frälsare
är född. Symeon utbrister:
”Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du
har lovat. Ty mina ögon har
skådat frälsningen som du
har berett åt alla folk.”

Vi får också ta Jesus i vår
famn när vi tror evangeliet
om syndernas förlåtelse i
Jesu namn.

tedralen i Gloucester och i
flera år konstnärlig ledare
för ”Three Choirs Festival”.
Han har skrivit flera Nunc
dimittis-kompositioner,
en av dem är Magnificat
och Nunc dimittis i A-dur
för blandad kör och orgel.
Jag lyssnar till Roder Jongenskoor, som framför verket. Det här blir min favorit bland Nunc dimittiskompositionerna, vilken
är din?

Reidar Tollander
kantor i Borgå svenska
domkyrkoförsamling

Ola Byfält är tf kaplan
i Grankulla församling

Symeons lovsång
På söndag firar vi kyndelsmässodagen, som är en
festdag ägnad minnet av
hur Jesus, fyrtio dagar efter
födelsen, bars fram i templet för att välsignas.
I vår psalmbok finns tre
psalmer under kyndelsmässodagens rubrik. En
av psalmerna, nummer 51,
är en parafras av Martin
Luther över Symeons lovsång som ingår i kyndelsmässodagens evangelium

ur Lukas kapitel 2, och lyder: ”Herre, nu låter du din
tjänare gå hem, i frid, som
du har lovat. Ty mina ögon
har skådat frälsningen som
du har berett åt alla folk, ett
ljus med uppenbarelse åt
hedningarna och härlighet
åt ditt folk Israel.”
Det finns många kompositioner över Symeons lovsång, som på latin heter
Nunc dimittis. Flera kompositioner och framföran-

Helgens texter

Jag uppmanar dig inför Gud, som
ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus,
som under Pontius Pilatus vittnade
med den rätta bekännelsen – håll ditt

den av Nunc dimittis finns
nedladdade på www.youtube.com. När jag knackar in ”Nunc dimittis” på
sökmaskinen Youtube får
jag 460 träffar. Efter att
ha hört på flera olika verk,
allt från Palestrina, Stanford, Holst till Pärt, hittar jag en för mig hittills
okänd kompositör. Herbert Sumsion (1899–1995)
var en brittisk musiker och
kompositör, organist i ka-

Luk 2:22–33
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jeru-

salem för att bära fram honom inför
Herren – det står nämligen i Herrens
lag att varje förstfödd av mankön skall
helgas åt Herren – och för att offra två
turturduvor eller två unga duvor, så
som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn
Symeon, som var rättfärdig och from
och som väntade på Israels tröst.
Helig ande var över honom, och den
heliga anden hade uppenbarat för
honom att han inte skulle se döden
förrän han hade sett Herrens Messias.
Ledd av Anden gick han till templet,
och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom

som det är sed enligt lagen, tog han
honom i famnen och prisade Gud och
sade:
”Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel.”
Hans far och mor förundrade sig över
vad som sades om honom.
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• Gift, har fyra barn.
• Processkötare vid vattenverket i Jakobstad.
• Valde laestadianska rörelsen som sitt
andliga hem när han kom till tro.

”Jag är beroende av Guds nåd varje dag.”

Johan Sandberg

Johan Sandberg

– Jag upplever att Gud
har kallat mig till den
laestadianska rörelsen.
Varför han vet jag inte.
Det har inte alltid varit
lätt, men jag vill gå dit
han kallar mig.
Johan Öhland fann sin
andliga gemenskap i Skutnäs bönehus tre år efter att
han mött Gud under nattskiftet på vattenverket i Jakobstad.
– Kanske Gud har placerat mig där för att jag med
min bakgrund ser på saker
och ting ur ett annat perspektiv, funderar han.
Det är inte helt vanligt att
någon som kommer till tro
utanför den laestadianska
rörelsen väljer att ansluta
sig till den. Själv kommer
han inte på några andra fall
än de som genom giftermål
anslutit sig.
Den enda kopplingen Johan Öhland hade till laestadianismen är att hans
mamma härstammar från
ett laestadianhem.
– Men mamma kom sig,
som man säger, ut i världen. Hon lärde mig bönen
Gud som haver och jag var
någon enstaka gång i söndagsskolan. Men i allmänhet hade vi inget med kyrka och församling att göra i
mitt barndomshem.
Skriftskolan gick han för
att alla andra gjorde det och
för att få gifta sig i kyrkan.
Men undervisningen intresserade inte.
– Jag har aldrig velat vara kristen, säger Johan Öhland.
– Jag har aldrig grubblat
över meningen med livet.
Jag hade en bra barndom.
Jag spelade fotboll och var
med i distriktslaget. Jag
trivdes med livet och mina vänner och vi var ute
på olika nöjen. Jag träffade Monica, vi flyttade ihop
och hon blev gravid. Någonstans i bakhuvudet satt
det att man ska gifta sig när
man väntar barn så vi gjorde det.
Då började Monica fundera på om de levde rätt.
Hon började ställa frågor
utgående från Bibeln.
– Jag ville varken höra
hennes frågor eller läsa Bibeln. Det hade jag aldrig
gjort och jag brydde mig
inte. Jag ville leva som jag
själv ville.

Kallad genom
en dröm
Sen hade han en dröm, året
var kanske 1990. Han kallar drömmen en väckelsedröm, en dröm där Gud kallade och förberedde honom.
Men det var ju bara en dröm
så han slog den ifrån sig.
– Monica ville att jag skulle läsa Bibeln. Det ville inte
jag. För hennes skull tog jag

Johan Öhland bläddrar i det Nya
testamente han hade med sig till
nattskiftet för nitton år sedan då
boken öppnade sig för honom.

Kallad till
laestadianismen
med mig det Nya testamente jag fick av Gideoniterna
i militären till nattskiftet
den 3 januari 1992. Gång
efter annan bläddrade jag i
det, lade det ifrån mig, tog
upp det igen och försökte
läsa här och där. Jag kämpade och förstod inget av
det jag läste.
Men sedan läste han på
bakpärmen: ”Mitt beslut
att ta emot Jesus Kristus
som min frälsare. Jag bekänner inför Gud att jag är
en syndare och jag tror att
Jesus Kristus dog på korset för min synds skull och
uppstod för min rättfärdighets skull.” Med plats för
datum och underskift.
– Ja, kanske det är så. Någonstans längst inne trodde jag nog det.
Och han skrev sitt namn
och dagens datum efter ännu en kamp, men med blyertspenna.

Bibeln öppnade sig
– När jag tog i Bibeln nästa
natt på jobbet började jag
storgråta. En kraft tyngde
ner mig från stolen på knä
på golvet. Kraften vibrerade i hela rummet. Jag vet
inte hur länge det pågick
men sedan kände jag att

nu släpper den, från golvet
och uppåt.
Han steg upp och eftersom han var ensam på jobbet började han, med spegelns hjälp, söka efter bulor i
huvudet. Han trodde att han
fallit av stolen och slagit sig.
– Jag förstod inte vad som
hänt. Men jag öppnade Bibeln och då förstod jag.
Jag förstod att Gud kallade
mig, men inte riktigt vad
det betydde. Jag hade inte en endaste kristen vän.
Vad ska vännerna säga? Ska
jag börja gå i kyrkan och
sjunga psalmer? Det kom
många frågor på natten.

Jag ventilerade
alla fördomar
jag hade.
Glad och upprymd återvände han hem efter nattskiftet. Frun blev också
glad, men inte familjen.
Så började sökandet efter
en församlingsgemenskap.
Öhland sökte inom kyrkan,

han besökte väckelserörelserna och diskuterade även
med frikyrkliga kolleger.
– I församlingens bibelstudiegrupp kom jag
bra överens med en äldre
kvinna som lånade böcker
åt mig. Böcker av Rosenius och Bo Giertz betydde
mycket. Men Monica kände
en dragning till laestadianismen. Hon fick inte frid
så vi tänkte att vi måste tala
med någon laestadian.
De kontaktade en laestadianpredikant i Kållby som
de träffade flera gånger för
samtal.
– Jag var inte trevlig, säger Öhland. Jag ventilerade alla fördomar jag hade
mot leastadianismen. Monica fick nåd att göra bättring medan jag ställde mig
på tvären. Men en dag sade
Monica till mig: Det är konstigt att du talar så mycket
om syndernas förlåtelse.
Men när den erbjuds dig
vill du inte ha förlåtelse. Då
var det som om mina ögon
öppnats.

Lycklig
kollektuppbärare
Reaktionerna på deras val
av församlingsgemenskap
var blandande. Kvinnan

han lärt känna i bibelstudiegruppen brast ut i gråt och
försökte övertala honom
att inte göra det. Men han
möttes också av kramar och
ord av uppmuntran.
Det var inte lätt att komma in i gemenskapen i
Skutnäs.
– Det är inte vanligt att
folk söker sig dit. Någon
kom nog fram och hälsade
välkomna. För att komma
in i gemenskapen bad jag
Gud om ett uppdrag. Bönesvaret kom snabbt då
jag erbjöds bli kollektuppbärare. Någon lyckligare
kollektuppbärare har det
knappast funnits.
Senare kom också Öhlands mamma med till bönehuset.
De senaste åren har Johan Öhland suttit i Skutnäs bönehusförenings styrelse. Han har på nära håll
fått uppleva stormen kring
och inom föreningen.
– Det har varit tufft, säger
han. Det har ställts krav på
styrelsen både från föreningens medlemmar och
från omvärlden. Vi har försökt reformera föreningen
och vi har lyckats till en viss
del. Men alla är inte glada
över förändringarna.

Söndagsskolan i Skutnäs är numera indelad i
två åldersgrupper. Den
nya gruppen för yngre
barn har bland annat pyssel på programmet. Den
äldre gruppen är en mera
traditionell laestadiansk
söndagsskola där också de
yngre barn vars föräldrar
inte accepterar kvinnliga
lärare kan delta. Samtidigt samlas föräldrarna
för en kopp kaffe och samtal. Nya verksamhetsformer är bibelstudiegrupper
samt grupper för män och
kvinnor.

Omöjligt bygga stege
– Att vara kristen är mer
än att vara med i en klubb
där man möts varje söndag
för att ha det trevligt och
sjunga sånger, säger Johan
Öhland.
– Varje kristen borde gå
igenom vad hon eller han
tror på. Vad säger Bibeln?
Tror du att Jesus dog på
korset för dina synder? Vad
betyder Jesus för dig? Tror
du att du kommer till himlen bara för att du är med i
klubben?
Johan Öhland säger att
många lägger likhetstecken mellan kristendom och
goda gärningar.
– Goda gärningar är bra
och vi kan leva våra liv som
förebilder för andra. Vad vi
gör eller inte gör eller hur
vi känner oss hjälper oss
inte att bygga en stege till
himlen. Dit når vi bara med
hjälp av Jesu försoningverk. Det är nåd utöver nåd
att också jag fått en chans.
Det är bara att tro.
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Jan Lindström

Inkast

Gunnar af Hällström
är professor i dogmatik
vid Åbo Akademi

Eurons framtid

Babyboom
May Wikström

Nätkonversationen mellan två egyptier är beskrivande.
Han (20+): Mabrouk
(grattis) Tunisien!
Hon (40+): Jag är rädd att
det blir som i Irak. Det här
är en allvarlig vändpunkt.
Och hon får rätt, vändpunkten kom. Vart den leder tål att se.
Den utveckling som
sker på olika håll i arabvärlden just nu är liksom de två Facebookarnas konversation ett möte mellan generationer.
I makroformat är det en
rejäl sammandrabbning.
På gatorna i Kairo, Alexandria och Minia har den
tagit sig konkreta uttryck
i våld mot demonstranter
från allt mer desperata
polisstyrkor, som ser sin
position och sitt levebröd
hotade.
Världens politologer har
oroligt följt svulsten på de
demografiska staplarna i
regionen. Utredningarna,
inte minst amerikanska sådana, om ”the Youth Bulge”
är legio.

Klippet
D

På sextio-, sjuttio- och åttiotalet föddes extremt
många barn i Mellanöstern
överlag. I många av länderna är över hälften av invånarna under 25 år. De har
ofta vuxit upp i samhällen
där statsledning och presidenter hetat likadant, val
efter val. De har levt i kulturer där ålder och status fordrar en respekt som ibland
krävs trots att andra hållbara argument för den saknas. På grund av att de är så
många kämpar de hela tiden om studieplatser, jobb
och bostäder. Ungdomsarbetslösheten i länder som
Algeriet, Marocko, Libyen,
Egypten och Jordanien ligger mellan 20 och 40 procent. I ett samhälle där sedligheten är sträng tvingar
ekonomi och realiteter de
unga att vänta på att bilda
familj – om de inte valt att
flytta in tillsammans med
den äldre generationen.
Alltsammans gör dem kort
sagt: frustrerade.
Religiöst ledarskap delar
deras känslor. En del av de
frustrerade griper tag i religionen – eller så griper
religiösa extremister tag i

et är uppenbart att nästa regering efter riksdagsvalet kommer
att driva på en kommunreform i allt
högre grad. Hur ska församlingarna
vara organiserade om vi har 70 till
150 kommuner inom några år?
(...) Kyrkan borde inte vänta och viljelöst guppa i svallvågorna från kommun- och servicestrukturreformen.
Vi måste själva överväga vad som
är bäst för att garantera att församlingen kan sköta sin grundläggande
uppgift på lokalplanet. (...) Jag föreslår att församlingarna samlas i nio
administrativa enheter: stiften. Varje stift skulle ha samma kyrkoskattsprocent och samma arbetsgivare.
Stiftet skulle administrera personal,

dem – som ett argt slagträ
för att åstadkomma någon
slags förändring.
För andra blir de religiösa ledarna bara ännu en
uppsättning förstockade
gubbar som propsar på deras blinda lydnad.
Upplägget blir illa hur
man än vänder på det: de
som är i riskzonen att odla religionens allra sämsta frukter gör det, medan
många av dem som kunde
ta till sig och förändra långsamt och tillsammans med
den vänder den ryggen.
Nu spräcker babyboomens
barn glastaket. De har fått
nog av hierarkiska strukturer, nog av undermålig
utbildning, tillrättalagda
sanningar, censur, iscensatta och meningslösa val
och kaos.
Samtidigt har de hungrigt kastat sig över verktyg som Internet, Facebook
och Twitter. Inför dem står
den gamla generationens
ledare maktlösa och oförstående. Hur kunde det gå
så här?
Än så länge är det enligt
vissa bedömare medelklas-

ekonomi och fastigheter. Inom stiftet kunde det finnas församlingar
och kyrkoherdar i så små enheter
som det känns bra och ändamålsenligt. Församlingsindelningen skulle
dras oberoende av kommungränser, på basis av principen om lokal
närhet. Arbetskraft kunde förflyttas
inom stiftet utan att arbetsgivaren
byts. (...) I den här modellen skulle
stiftsfullmäktige ha reell makt, börjandes med uppdraget att fastställa procenten för kyrkoskatten ända
fram till uppgiften att stå för stiftets
strategiska planering i samråd med
biskopen.
Ari Hukari, stiftsdekan i Tammerfors,
på opinionssidan i Kotimaa 20.1.

sens folk som protesterar i
Egypten, fem procent av åttio miljoner, som förhoppningsvis kämpar för dem
alla.
De har utbildning, jämförelseobjekt och visioner
och de kan kommunicera.
Mitt i kaoset i Kairo och
på annat håll i miljonrepubliken har de signalerat
att de vill slå vakt om det
gemensamma bästa. Men
det hela hänger på sköra
trådar. Mycket kan gå fel,
fatalt fel.
En ung egyptier berättar
vidare sin kompis historia:
I början av demonstrationerna, när polisstyrkorna
fortfarande fanns på gatorna, hade TV-regissören
blivit slagen av en polis.
Under misshandeln hade
mannen ropat: ”Förstår du
inte att det är för dig vi gör
det här!”
Han hade fått löpa, bara
för att en stund senare bli
fasttagen av en annan polis.
I en tillvaro knuten av
rädsla kan allt hända, och
goda föresatser och terror ligger bara en hårsmån
ifrån varandra.

S

vagt fokus på barnen. Den här
trenden är alarmerande. Få församlingar har en expansiv verksamhet för barnen. Söndagsskolorna blir
färre och få nya barnverksamheter
tar deras plats. Det verkar som om
Gud inte längre kallar män och kvinnor att undervisa och fostra barnen.
Det finns alltid goda undantag men
generellt minskar den andliga påverkar på barnen utanför det kristna
hemmet. Utåtriktad kristen barnverksamhet efterlyses under det
kommande året.
Chefredaktören Patrik Hellström listar
finlandssvenska kyrkotrender,
Korsets Budskap 1/2011

Två män gick upp till templet för att be
(Luk.18:10). Den ena lyste av självbelåtenhet
och sa: ”Psst, se hitåt, Gud: jag ger tio procent av bruttoinkomsten till verksamheten
för Guds rike.” Den andra, som var från Lundo i Egentliga Finland, klämde hårt om sin
på förhand ifyllda skattedeklaration och förklarade rodnande: 1,2% ifjol. En och en femtedels procent, svart på vitt.
Det kristna arbetet i kyrkan, i missionsländerna, inom nationell och internationell
diakoni. Räcker det, en komma två procent
i kyrkoskatt? Och sedan är allt bra? Resten
tillfaller undertecknad?
Antag att Petrus lyckas komma över våra
kontoutdrag. Vid porten till Livet sitter han
och läser dem när vi kommer trampande.
Alla uttag med många nollor, vem fick dem?
Undertecknad. Sida upp och sida ner, pengar har farit hit och dit, men Petrus söker uttaget med förklaringen ”Kristi kärlek tvingar” (2 Kor 5:14). Jag förklarar besvärad att det
fanns i fjolårets kontoutdrag men inte i år. En
hel promille. Petrus nickar godmodigt men
påpekar att han faktiskt själv en gång avstått
från precis allt (Matt 19:27). Jag känner hur
mina aktiers värde sjunker …
Så billigt lär det ändå inte vara att förverkliga Guds hjärtesak. Faktum är att mycket
arbete blir ogjort eftersom många kyrkor,
kristna föreningar och enskilda apostlar i
nutiden vandrar stadigt på minus. I vissa
kulturer är det vanligt att donera, testamentera och transpirera till förmån för Guds sak,
men i min och vår kultur behövs nog mera
praktiska övningar på denna punkt.
Också Gud är orolig för eurons framtid. För
slantarna i fickan och på kontot. Är det säkert att de är på rätt ställe? Har de frusit fast
i vinterkylan fast Gud eventuellt tänkt att de
skulle brusa som en bäck i vårvädret?
En alternativ kristen ekonomi kallar på
investerare. Det placerade kapitalets värde
sjunker inte. Vår personliga rådgivare kommer med klart besked: ”Köp er vänner med
era pengar!” (Luk 16:9) Vi är väl inte bokstavstroende, eller? Men visst vore det upplyftande om Petrus skulle berätta att en just
kom till Porten, räddad till kristendomen genom mitt bidrag, och en annan, räddad från
hunger och törst genom Guds euron via mina händer. ”Du har många vänner här”, säger
Petrus och slår stämpeln i passet.

De stora segrarna i livet
vinns oftast i tysthet,
inte med pukor och
trumpeter.
Benjamin Cardoza

Själen är en gruva, som
djupnar ju mer den
upparbetas.
Ellen Key
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Marko Pitkäniemi

Så illa ligger det inte till
Jan-Peter Paul berättade sina åsikter om de finlandssvenska katolikernas situation i vårt stift (Kp nr 3).
Nog tycker jag att han gav
en alltför dyster och pessimistisk bild av kyrkans liv
på svenskt håll. Kritik är
förstås alltid välkommen,
men man måste nog ha realistiska krav och förväntningar med tanke på vilka
resurser vi har.
Några fakta skulle jag vilja rätta till. I Helsingfors katolska stift har vi ju många
nationaliteter
represen-

terade, men ändå är cirka
hälften finländare (eller av
finländskt ursprung) och
resten består av cirka 100
nationaliteter och språkgrupper. Så nog är det
mångkulturellt.
Som katolsk religionslärare kan jag inte instämma
i det JP Paul säger om att
”folk inte vet vad man tror
på”. I Helsingforsregionen
ordnar man religionsundervisning i många svenska skolor både i H:fors och
Esbo samt på kyrkans vägnar på den så kallade ”lör-

dagskursen”. Jag vet mycket väl vad jag talar om eftersom jag själv springer från
skola till skola fem dagar i
veckan. Det finns även en
svenskspråkig
internettjänst dit man kan skicka
frågor om katolska kyrkan.
En präst eller en kunnig
lekman svarar på frågorna.
Så det görs ganska mycket.
Det är sant att ekumeniken fungerar bra i Finland
och det är jag glad över. I
praktiska frågor har vi ju
fått mycket stöd från lutherska kyrkan, det håller jag

med om, men moral är en
annan sak. De moraliska
ställningstaganden
som
lutherska kyrkan har gjort
på sistone kan jag som katolik verkligen inte stå för.
Men vi ska ju vara glada
över det som förenar oss,
eller hur. Summa summarum: det görs en hel del på
svenskt håll!
Marko Pitkäniemi
religionslärare
S:t Henriks katedralförsamling

Tidsfördriv med
talböcker!

Att tro och att resignera
Redaktör Sofia Torvalds avslutade för en tid sedan en
kolumn med konstaterandet att om man vill anse
henne naiv för att hon tror
på det ena och det andra
som hänger ihop med kristendomen, såsom julens Jesusbarn i krubban, så bjuder hon så gärna på det. Det
gör hon rätt i. Både det där
ena och det där andra är ju
nämligen marginella saker
för den som erfarit ”höjden
och bredden och djupet” i
den tillvaro som är Gud.
Ordet tro är nog på sin
plats i samband just med
”det ena och det andra”.
Att tro på Gud är ändå något annat. Här är det fråga
om ett hävdvunnet uttryck
som väl aldrig låter sig rubbas. Ändå har det sagts att
uttrycket är falskt: det finns
massor med vidskepliga
människor som så gärna
tror på vad som helst, men
i samband med det gudomliga passar det sig inte att
tro saker.
En samtida, uppburen
författare sade en gång om
en annan person: den där

är troende. Av sammanhanget framgick att han
avsåg att den andra tror på
Gud och Jesus. En annan
uppburen men länge död
skribent använde ordet tro
på ett annat sätt. Han berättade att då det timliga hotar
att gå honom över huvudet
tillgriper han resignationen. Med det avsåg han helt
konkret att han då svälter
sig ut ur existensen. Till att
resignera, vilket var och en
kan göra, behövs ingen tro,
menade han. Tron behövs
däremot för att åter gripa
det timliga.
Kunde man då inte i hans
efterföljd säga (om någon
råkar fråga och rentav vill
lyssna på svaret): nej, jag
tror inte på Gud, däremot
tror jag just nu på det timliga, eftersom jag står här
och upptar din dyrbara tid
med mitt tal.
Sedan bjuder man så
gärna med Torvalds på alla
de där bagatellerna som vi
också tror på. Håll till godo!
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Hur gravarna skändas
Lördagen den 22.1.2011 ville
jag besöka min fars grav.
Den är belägen på Sandudds begravningsplats i
Helsingfors.
Då jag kom fram till graven möttes jag av en förfärlig syn: graven syntes
inte alls. Den täcktes av en
ca 1,5 meter hög snödriva,
som nyss hade tippats av
en grävskopa. På den motsatta sidan av min fars grav
hade man grävt en grop,
där en kista skulle nedsättas. All överlopps snö blandat med is hade stjälpts
på några gravar, däribland
min fars grav. Kunde inte
snön ha skyfflats bort någon annanstans än på gravarna?
Jag blev förfärad. Jag tände mitt ljus på högen, som
liknade en avstjälpnings-

Byggnads- och snickeriarbeten

plats och begav mig gråtande i väg.
Är det såhär gravarna
sköts hos oss? Är det rätt
att stjälpa snö på andras
gravar?
Om jag inte ringt gravgården genast så hade jag ingenting hänt. Nu har gravgården sett till att graven
blivit tömd på snö och is.
Men ingenting tycks hända
automatiskt om man inte
själv rycker in och kräver sina rättigheter till gravfrid.
Jag anser att min fars
grav har skändats och vanhelgats. Vem ersätter gravstenen och kantstenen om
dessa skadats? För att inte
tala om hur upprörda vi anhöriga blev. Vad skulle min
far ha tänkt om allt detta?
Maria Rönnholm
Helsingfors
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Freja Häggblom föreslår

Köptjänster vid byte
av församling
Johan Sandberg

Kyrkostyrelsen
fortsätter utreda om
parokialprincipen, det
att församlingstillhörigheten bestäms
av var man bor, kan
frångås. Vid sitt
plenum senaste vecka
diskuterades frågan
grundligt men inget
beslut fattades.
– Vi har en bra och
grundlig utredning
men det finns ännu
några frågor som den
inte svarar på, säger
Freja Häggblom
som representerar Borgå stift
i Kyrkostyrelsens plenum.
– Vi vill
veta bland
annat hur

Olaus Petriförsamlingen
blev en del av Borgå stift
år 2005. Den församlingen är en personförsamling
som inte följer geografiska
gränser. Vi vill också veta
hur same-församlingen i
Norge och Valgmenigheden i Danmark kan fungera där.
Två nya idéer om hur
man kan gå vidare framfördes också på plenum. Freja Häggblom föreslog att
man skulle lansera något
som närmast
kan
jämföras med
köptjänster. Om en
medlem avsäger sig alla
rättigheter i
hemortens församling kunde
hans eller hennes skatteinkomster ka-

naliseras till den nya församlingen som hon vill
höra till.
– På så sätt kan man pröva
sig fram och se hur många
som sist och slutligen vill
byta församling.
Ari Hukari lanserade i
tidningen Kotimaa tanken
att stiften skulle ta emot
och fördela kyrkoskattens
intäkter i stället för att de
som nu går direkt till församlingarna.

Skatteuppbörden
problematisk
Bra idéer behöver inte leda
till förändringar.
– Diskussionen om parokialprincipen har återkommit på Kyrkostyrelsens
bord med några års mellanrum under de tjugo
senaste åren. Hittills har
man konstaterat att idén är
bra men priset är för högt.
Men eftersom frågan väcks
på nytt av nya förtroende-

valda försöker vi få en ändring i parokialprincipen,
säger Häggblom.
Enligt henne ligger det
största problemet i att
uppbörden av kyrkoskatt
är kopplad till Befolkningsregistercentralen som utarbetat ett kodsystem för var
församlingsmedlemmarna bor. En ändring av parokialprincipen skulle innebära att skatteuppbördssystemet måste förnyas
och kyrkan skulle behöva
bygga upp ett helt eget registersystem.
Hur mycket det kostar
har man inte ens kalkylerat, för redan att göra en
kalkyl kostar.

Man kan ju fråga
sig om det är
bättre att folk
lämnar kyrkan än
att de finner en
församling med
åsiktsgemenskap.
ja vilken församling man
själv vill höra till.
Eftersom hemförsamlingen är skyldig att ordna
gravplats kan det då till exempel handla om att man
hellre vill ha gravplats vid
barndomens kyrka än på en
anonym begravingsplats i
Vanda ifall man är bosatt i

Större valfrihet
– Men frångår man inte
parokialprincipen fortsätter församlingarna att vara beroende av kommunsammanslagningarna och
det gör dem sårbara. På det
personliga planet
skulle det vara
bra att få väl-

Helsingfors. Svensk- eller
finskspråkiga minoriteter
kunde byta församling på
språklig grund. En förändring kunde också skapa
utrymme för församlingar med egen profil eller
åsiktsgemenskap.
– Man kan ju fråga sig om
det är bättre att folk lämnar
kyrkan än att de finner en
församling med åsiktsgemenskap, som frikyrkorna
har.
Kyrkostyrelsen har ännu
varken funnit någon lätt
eller billig utväg ur problematiken. Varje idé eller förslag har en baksida. Nackdelen med Häggbloms idé
är att den kräver en lagändring så att medlemmen
från det andra området ska
kunna rösta i val av kyrkoherde och församlingens
förtroendeorgan. Nackdelen med Hukaris idé är att
stiften skulle behöva en gemensam skatteprocent och
tätare möten med stiftsfullmäktige, vilket blir dyrt
i synnerhet i Borgå stift.
Om fastighetsunderhållen
dessutom överförs på stiften kan besluten komma
att tas på ett geografisk
långt håll.

Måste du tillhära den församling på vars område du
bor? Kanske inte i framtiden. Kyrkostyrelsen presenterade förra veckan två
idéer om hur man kunde
göra det praktiskt möjligt.

Det interreligiösa samarbetet tar form
Det kan gälla religionsfrihetsfrågor och
religionens synlighet i
samhället, säger pastor
Jani Edström om vilka
frågor det nygrundade
RESA-forumet kan ha
på sin agenda.
RESA-forumet står för religionernas samarbete i
Finland. Föreningen grundades förra månaden av
representanter för de kristna, judiska och muslimska
samfunden i vårt land. Interimistisk ordförande är
pastor Jan Edström, tidigare
generalsekreterare

för Ekumeniska rådet i Finland.
De kristna samfunden
representeras av den lutherska kyrkan och Ekumeniska rådet, det judiska
samfundet av sitt centralråd och muslimerna av tatarsamfundet och den nya
takorganisationen för de
senare invandrade muslimerna (SINE).
Forumets ”gudmor” är
president Tarja Halonen
som genast efter terrorattacken mot WTC-tornen i
New York frågade dåvarande generalsekreteraren Edström om det fanns något
interreligiöst råd att tillgå
i vårt land. Det fanns det
inte.
Halonen tog då initiativ
och bjöd in den lutherska

Kp-arkiv/Daniel Iman

Rolf af Hällström

Jan Edström är nyvald interimistisk ordförande för det nygrundade RESA-forumet.

och ortodoxa ärkebiskopen, den katolska biskopen, det judiska centralrådets ordförande och två

muslimska ledare för att
diskutera religionerna och
samhällsfreden.
– Vi började träffas några

gånger om året, ibland hos
presidenten, ibland hos de
religiösa ledarna, säger Jan
Edström som varit med
om de informella samtalen
som pågått regelbundet sedan dess.
Den ursprungliga tanken
var att det för samhällsfredens skull kunna visa för
folket att de religiösa ledarna har goda relationer och
kan prata med varandra.
Med åren har andra frågor vuxit fram. Bland annat har de religiösa ledarna tagit ställning för barnets rätt till det heliga och
för att religiös fostran är en
mänsklig rättighet. De har
också ställt upp för skolans
nuvarande religionsundervisning som utgår från den
egna religionen.

2007 var det dags för ett
större seminarium ”Religionerna i det finländska
samhället” på Hanaholmen i Esbo och den kontakten har sedan vuxit till
dagens interreligiösa förening.
– Den är en helt fristående förening, säger Edström
som tillsammans med en
styrelse förbereder det
första årsmötet.
Att det tagit tio år från
presidentens initiativ till
förening ser Edström inte
som något problem.
– En process av det här
slaget tar sin tid.
Till Ekumeniska rådet
hör i praktiken alla kristna
samfund i vårt land, en del
dock enbart som observatörer.
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Carita Riitakorpi

GA-kampanjen kör i gång

Candelin är
årets österbottning

Här spelar pojkar fotboll i en by
i Moçambique. Landet är ett av världens
fattigaste, men man minns med stolthet
att fotbollslegenden Eusébio kom härifrån.

Diakonissan Carita Riitakorpi besökte Moçambique

”Vi ska ha mer av det här”
Sofia Torvalds

Diakonissan Carita
Riitakorpi åkte till
Moçambique för
att se om det här
med biståndsarbete

Marina Wiik

På söndag, 6 februari, kör årets Gemensamt Ansvar-insamling i gång. Insamlingens beskyddare är president
Tarja Halonen och dess förman är biskop Matti Repo. GA
är Finlands största återkommande medborgarinsamling
och den kyrkliga diakonins storsamling.
GA-kampanjen ska finansiera stödverksamhet för ensamma barn och unga både i Finland och i Moçambique.

Goodwillambassadören
Johan Candelin har
valts till
årets österbottning,
rapporterar
Vasabladet.
Han fick
nästan en
tredjedel av rösterna i tävlingen, som arrangerades
av de österbottniska tidningarna.
Candelin är bosatt i Karleby och har ägnat de senaste 15 åren åt människorättsfrågor. 2002 grundade han First Step Forum, en organisation som
försöker skapa förutsättningar för demokrati.
Han är också ordförande i Martyrkyrkans vänner
och medlem av församlingsrådet i Karleby svenska
församling.
– För mig är det centrala att vi omsätter den
kristna tron i kärleksgärningar. Ingen kan förändra hela världen, men alla kan förändra en enskild
människas hela värld, säger Candelin.
Tvåa i omröstningen blev Terjärv-idolen Elin
Blom och trea sprintern Jonathan Åstrand från
Närpes. (MW)

verkligen ger något i
praktiken. – Jag fick se

Eckerö fick understöd

att arbetet fungerar. På

Glest befolkade församlingar får 1,8 miljoner i komplettering av skatteintäkter, beslöt Kyrkostyrelsens
plenum förra veckan.
De som var i störst behov av komplettering av
skatteintäkter var Uleåborg, Kuopio och Lappo
stift. I Borgå stift var det endast Eckerö som fick
understöd.
Kyrkostyrelsen godkände också ändringsplanen
för kyrkomuren i Purmo. I den stenmur från 1861
som omger kyrkan görs en ny öppning mot söder
och porten mot norr breddas. (KT/MW)

riktigt.
Årets Gemensamt Ansvarkampanj samlar in pengar
för att bekämpa ensamhet
bland unga både i Finland
och Moçambique. Carita
Riitakorpi, diakonissa i
Matteus församling, fick
chansen att representera Borgå stift i en grupp
som bekantade sig med
Kyrkans utlandshjälps arbete.
– Jag blev imponerad av
det arbete Kyrkans utlandshjälp gör och över hur mycket know-how de har, säger
Riitakorpi, som besökte Moçambique i oktober.
Kyrkans
utlandshjälp
samarbetar med Lutherska
världsförbundet för att få
hjälpen att nå fram.
– Det var också en överraskning för mig att se vilket konkret arbete Lutherska världsförbundet gör.
Jag hade föreställt mig att
den organisationen mest
bestod av biskopar som
samlas ibland för att hålla
viktiga möten … ler Riitakorpi.

Komma över
skammen

Carita Riitakorpi och två stödelever från Eduardo Mondlanes skola i Maputo i Moçambique.

gon som har aids att gå till
sjukhuset och testa sig. I
Moçambique är aids fortfarande ett tabubelagt ämne:
så länge man inte testat sig
är man ”frisk”, säger Riitakorpi.
Aidsmedicinerna är gratis, dem står staten för.
Men skammen över att ha
insjuknat får fortfarande
många att undvika en diagnos. Andra frågor som
frivilligarbetarna kan ta itu
med är rådgivning för dem
som vårdar sina anhöriga
i hemmen, eller praktiska
råd när det gäller människorättsfrågor.
– I Moçambique är familjevåld ett stort problem, och
det är också vanligt att änkor råkar illa ut efter mannens död och förlorar
hela sin egendom. Då
behöver de juridisk
hjälp, och det kan vi
hjälpa dem med.

Utbildningen
en nyckel
Årets GA-tema är alltså
”ensamma barn”. I Moçambique blir många
barn ensamma efter
att föräldrarna dött i
aids, ibland får de själva bli föräldrar för sina
yngre syskon.
– De frivilliga kan
vara ett stöd för de här
barnen, hjälpa dem
med mat, skolböcker
och skoldräkter.
Ett av de barn Ca-

rita Riitakorpi träffade var
11-åriga Helena. Hennes
föräldrar är döda och nu
bor hon med sin mormor.
Varje morgon vaknar hon,
städar, lagar mat om det
finns mat, och beger sig sedan till skolan.
– När hon berättade sin
historia grät tolken och det
gjorde alla vi andra också.
En del av projektet går ut
på att skapa ett system av
stödelever som ansvarar
för sexualundervisning i
sina egna skolor.
– Flickor utnyttjas tidigt
av män och blir gravida.
Men numera är det möjligt att fortsätta gå i skolan
också efter att man fött
barn.
I Moçambique börjar 70

procent av barnen skolan,
men bara 40 procent avslutar sin utbildning.
– Och får man ingen utbildning kommer man inte
upp ur fattigdomen.

Imponerad av arbetet

Kyrkans utlandshjälp idkar
ingen missionsverksamhet.
– Jag har också fått en
undrande fråga om det:
missionerar ni inte? Då har
jag svarat att nej, det gör vi
inte. Men varje gång vi gick
till en by eller besökte ett
projekt började vi med att
be, säger Riitakorpi.
Det hon själv minns bäst
av resan var att alla hon
mötte var så positiva och
glada, trots att Moçambique är ett av världens fattigaste länder.
Vart hon är gick möttes
hon av stor gästvänlighet.
– Det var också fint
att se att arbetet faktiskt fungerade. Jag var
imponerad. Min reaktion var nog: Oj då, vi
ska ha mer av det här!
säger hon.
Upplevde hon något
negativt då?
– Jag såg ingen elefant, inte ett enda vilt
djur, skrattar hon.
– Men jag vill gärna
åka tillbaka. Efter det
här ska Afrika få ett
större utrymme i mitt
Biskop Matti Repo tillsammans med Alberto, vars föräldrar dött i aids.
liv.
Carita Riitakorpi

I Moçambique stöder Gemensamt Ansvar framför
allt ensamma och utsatta
barn och ungdomar som
bor i slumområdet Xikheleni i huvudstaden Maputo.
Projektet i Xikheleni startade år 2007 och omfattar
sexstadsdelar, så kallade
”bairros”.
– Projektet når 30 000
familjer men vi kan nå upp
till 100 000 av dem indirekt.
Inom ramen för projektet har man utbildat 20 frivilliga, så kallade activistas,
som bland annat försöker
förhindra hiv-smitta och
minska de skador aids för
med sig.
– Det kan till exempel
handla om att övertala nå-

Kankkonen på tunga poster
Kyrkpressens tidigare chefredaktör Stig Kankkonen har fått två tunga förtroendeposter.
Under de kommande två åren fungerar han som
vice ordförande för Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige. Han har också valts
till ordförande för Lärkullastiftelsen.
Kankkonen ser det som anmärkningsvärt att den
minsta församlingen i Esbo fick den nästtyngsta
posten i samfälligheten.
– Att man nu valde en representant för Esbo
svenska visar på den goda anda som finns mellan
språkgrupperna på det kyrkliga området i Esbo,
säger han.
Lärkkullastiftelsen har hållit ett första konstituerande möte.
– Jag bad direktorn Greger Englund att skicka
ut en begäran att alla styrelsemedlemmar till nästa
möte ska fundera på hur de ser på Lärkkullas profil
och de största utmaningarna.
Själv upplever han att betoningen stiftsgård
måste bli tydligare.
– Samarbetet med församlingarna måste bli
ännu bättre. (MW)

Räsänen-utmärkelse väcker
förundran
Päivi Räsänens mottagande av utmärkelsen Årets
kristna mediegärning väcker debatt.
Bland andra Ekumeniska rådets generalsekreterare Heikki Huttunen och dess ordförande biskop
Teemu Sippo har kritiserat valet.
– Främjade en riksdagsledamots uppträdande i
tv samtalet (om homosexualitet)? Samtal föds inte
genom att en enda åsikt utbasuneras, skriver Huttunen på sin blogg.
Utmärkelsen ges av Kristna medieförbundet men
bakom den finns också Ekumeniska rådet i Finland, Sana-tidningen och eCredo Oy. Enligt Teemu
Sippo har valet inte behandlats i Ekumeniska rådet.
Han kommer att ta upp saken i rådets styrelse.
– Ifall rådets namn i fortsättningen används i
samband med priset måste vi få mera inflytande
vid valet, säger Sippo till Kotimaa24.
I år valdes prismottagaren av prästen och journalisten Freija Özcan. (MW)
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Oro bland kopterna
i Egypten

Nio döda i oroligheter
i Nigeria
Åtminstone nio personer dog på lördagen i oroligheter mellan kristna och muslimer i staden Jos i Nigeria. Soldater öppnade eld mot universitetsstuderande som demonstrerade mot det ökade våldet.
Enligt en rapport i tidningen Scotsman började
veckoslutets händelser på fredagen när kristna studerande gick till attack mot muslimer som deltog
i en begravning. En muslim dog och attacken utlöste hämndaktioner mot kristna kyrkor i regionen.
Tre omkom, bland dem ett sjuårigt barn.
Demonstranterna var upprörda övar att deras
klasskamrater fått sätta livet till i oroligheterna.
Enlig ögonvittnen tågade de mot soldater som
öppnade eld då de vägrade återvända till sitt campus.
Organisationen Human Rights Watch uppger
att åtminstone tusen människor omkom i regionen
under 2010 i våld som närts av etniska, ekonomiska och politiska oenigheter. (JS)

Soweto bad för Mandela
Hundratals sydafrikaner samlades på söndag morgon till bön
för landets förra president Nelson Mandela i Regina Mundikyrkan i Soweto. Kyrkan var ett
center för antiapartheidprotester och man kan ännu se spåren av kulor som poliserna sköt
när de stormade kyrkan 1976.
Pastor Benedict Mahlangu
tände ett ljus och bad församlingen be för Mandela
som skrevs ut från sjukhuset i slutet av förra veckan. Mer än femhundra personer deltog, rapporterar
Washington Post. (JS)

Scoutlöftet Karin Ahlbäck:

”Man behöver inte vara 60 år
för att kunna bidra”
Mikko Hieta

Oron över vad som händer med den kristna minoriteten, kopterna, ifall det Muslimska brödraskapet
får makten i Egypten efter Hosni Mubarak ökar.
John Bolton, amerikansk före detta FN-ambassadör, tvivlar enligt Daily Caller
på att Mubaraks styre ersätts
av en demokrati. Han menar att
landet kommer att få ett radikalt islamistiskt ledarskap under
Muslimska brödraskapet, som
han befarar kommer att använda kaoset för att gripa makten.
– Kopterna har anledning att
vara oroliga om instabilitet följer Mubaraks fall och han ersätts
av Muslimska brödraskapet, säger Bolton.
Aboune Luca, koptisk präst i södra Egypten, bekräftar oron för tidningen Välden idag. Han säger
samtidigt att han inte vet hur stor skillnad det är
med Mubarak eller Muslimska brödraskapet i Egyptens ledning.
– Vi vill ha demokrati och frihet. Men vi kan inte
sätta vårt hopp till Mubarak eller någon annan, vi
måste hoppas på Guds beskydd och på Jesus Kristus, säger han. (JS)
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Marina Wiik

– Om jag misslyckas
med mitt mandat
blir lätt alla unga
stämplade, säger
Karin Ahlbäck. Hon
är den yngsta som
någonsin blivit invald
i scouternas världskommitté.
Under de kommande tre
åren har Karin Ahlbäck,
23, inga fritidsproblem. På
en världskonferens i Brasilien för ett par veckor sedan
valdes hon in i världsscoutorganisationen WOSMS:s
högsta ledning.
– De andra invalda är i
åldern 39–55 och de allra
flesta är män. Mitt mandat
är ett resultat av flera faktorer: jag hade tidigare erfarenhet av internationellt
arbete i scoutrörelsen och
speciellt i Finland har man
redan länge jobbat för att få
in unga i beslutsprocessen.
Världskommittén har tolv
valda medlemmar och ett
tiotal sakkunniga från hela
världen. Kommittén samlas
två gånger per år, oftast i Genève där scoutrörelsen har
sitt huvudkontor.
– Vi har ansvar för över
31 miljoner medlemmar
och en budget på cirka sju
miljoner euro. På ett mera praktiskt plan behöver
scoutprogrammet uppdateras, stödet till nationella
scoutorganisationer förbättras och de externa relationerna stärkas.
Det senare är enligt henne en imagefråga.
– Scoutingen upplevs ofta
som grå och förlegad, men
det sker ständigt en förnyelse från insidan. Unga får
tidigt ansvar och gensvar
för sina tankar, de som leder grupper eller patruller
är ofta bara ett par år äldre
än sina adepter.
Hon påpekar att arbetssätten också utvärderas i
beslutsorganen.

– Tro och spiritualitet hör
fortfarande till grunddragen i scouting. Men scoutrörelsen finns i dag i 161
länder, den har redan tagit
sig över religionsgränserna. Ömsesidig respekt och
de praktiska arrangemangen är ändå en stor utmaning för många kårer med
invandrare i dag.
Själv har hon som scout
fått ta del av enastående
upplevelser.
– Utan att vara scout hade jag aldrig bestigit berg
i Italien, spexat på officiella torg bara för att det är
kul och träffat människor
med helt olika ålder, bakgrund och utbildning än
jag själv.

Allt är relativt

Engagemanget i den internationella scoutrörelsen har lärt Karin
Ahlbäck att man kan åstadkomma nästan vad som helst om man
är tillräckligt hängiven sin sak.

– Verksamheten ska vara tidsenlig men stöda vår
grunduppgift: att lära barn
och unga nyttiga färdigheter och bidra till deras personliga utveckling.

Sund värdegrund
Karin Ahlbäck blev vargunge i Kyrkslätts scouter
när hon var åtta men blev
inte uppslukad med hull
och hår.
– Mina föräldrar var scouter så de tyckte att jag också skulle pröva på, men jag
kommer inte ihåg så mycket från de första åren.
I tonåren övervägde hon
att sluta, men föräldrarna
övertalade henne att gå på
ett storläger till. År 2000
samlades kring 1 700 scouter från hela Svenskfinland
vid Storsand i Munsala.
Lägret blev en vändpunkt i
Ahlbäcks scoutkarriär.

– Under sista kvällen hade vi ett lägerbål vid stranden. När vi alla tillsammans sjöng den traditionella slutsången ”Dagen
dör, skymning rår, över
skog, över berg, över hav
...” kändes allt plötsligt helt
rätt. Jag fick en stark känsla av gemenskap och av att
det här med att vara scout
var min grej.
Under tonåren upplevde
hon scouting som ett roligt
sätt att umgås med kompisar. Med åldern växte ansvaret och viljan att värna om
rörelsens traditioner.
– Inom scouting kan man
utvecklas på de mest varierade områden. Scoutrörelsen ger färdigheter att påverka och ta tag i livskaoset
– det handlar om en sund
värdegrund, helt enkelt.
Har tron något utrymme
i sammanhanget?

Efter att ha varit aktiv i de
finländska och finlandssvenska scoutorganen, blev
Ahlbäck världskommitténs
ungdomsrepresentant.
– När jag började 2008
visste ingen hur de skulle förhålla sig till mig. Då
kunde jag antingen krypa
ihop och hålla tyst eller ta
åt mig rätten att vara med
och räknas: bara för att ni
har fördomar blir ni inte av
med mig.
Den starkaste erfarenheten från hennes internationella uppdrag är att allt är
relativt.
– Det bygger upp en stor
tolerans och ödmjukhet att
träffa folk från hela världen.
Dina egna fördomar kastas
tillbaka: du inser att du inte
kan vänta dig att alla beter
sig som du själv och slutar
dra enkla slutsatser.
Scoutengagemanget är
nästan ett halvtidsjobb för
Ahlbäck men huvudsysslan består av studier i systemanalys vid Tekniska
Högskolan.
– Det handlar i grund
och botten om problemlösning, man kan jobba inom
nästan vilket område som
helst. Jag hoppas på ett internationellt arbete i framtiden, men försöker att inte
slå fast alltför strikta planer.
Det får bli som det blir.

Kommande resor
28.2 – 7.3
Sharm El Sheikh direkt från Kronoby
1 – 4.3
Samoter mässa i Milano
4 – 8.3
Samoter mässa i Milano
11 – 14.3
Engadin Ski Marathon i Schweiz
16 – 17.4
Kalix och Haparanda
21 – 25.4
Konst- och kulturresa till St. Petersburg
6 – 8.5
Inrednings- och trädgårdsmässa i Tallin
11 – 17.6
Krigshistorisk resa till Svir
30.7 – 5.8
Nordkalottens fronter
8 – 14.8
Vandringsresa till Österrike
8 – 15.8
Resa i JR 24:ans fotspår
7 – 11.9
Karelska Näset
Bekanta Dig också med våra www-sidor.
Populära stadssemester osv.
ANMÄLNINGAR OCH YTTERLIGARE INFORMATION:
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi
www.kokkolanmatkatoimisto.fi

Fabriksg. 8, 67100 Karleby. Tfn (06) 823 8300, fax (06) 823 8346

ELFENBENSHJÄRTAT NY UPPLA

GA!

Anna Tikum

... bygger upp förlorade
minnen med psykologisk
känslighet och trovärdighet.
Hufvudstadsbladet

Elfenbenshjärtat ... är utan
tvivel höstens mest gripande
och sympatiska bok.
Borgåbladet

När Anna är fem år förbyts plötsligt Tanzanias
röda, varma sand mot ett vinterkallt Finland
– ett hemland hon bara lärt känna genom de
minnen som hennes syskon och föräldrarna
Erik och Kerstin Vikström har förmedlat.
För Anna börjar sökandet efter ett förlorat
barndomsland. Det blir en lång resa, inre och
yttre, där pusselbitarna faller på plats först
nästan trettio år senare.
Inb. 28,90
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kalendern 4.2-10.2
Helsingfors prosteri

Johannes
Johannes församling www.
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 4,2
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Hörnan, Högbergsg. 10 via
gården. Ollberg
Lö 5.2
kl. 13-17 Traditionell ljusstöpning i Tomas församlingssal.
Böckerman. Ljusen säljs till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar under söndagens
(6.2) kyrkkaffe i Högbergsgården.
Sö 6.2 Kyndelsmässodagen
kl. 12 Kyndelsmässodagens
högmässa i Johanneskyrkan.
Djupsjöbacka, Ray, Johannes kantori. Kronans barnkör,
musikskriftskolan i Olaus Petri.
Kyrkkaffe med inledning av
Gemensamt Ansvar insamlingen.
kl. 16 Familjemässa i S:t Jacobs
kyrka. Busck-Nielsen, Henricson. S:t Jacobs barnkör, Olaus
Petri församlings barnkör och
konfirmander
Må 7.2
kl. 10-11.30 Mamma- barngrupp i Tomas kyrka. Ingång
via nedre våningen. Lappalainen
kl. 11 Cellträff i S:t Jacobs kyrka. Gertrud Strandén. Eeva Peltola berättar om Lina Sandell.
Marta-Lovisa Bergman, sång.
kl. 15 Diakonikrets i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D 2
vån. Ollberg
Ti 8.2
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Kira Lankinen
kl. 13-14.30 Träffpunkt för
seniorer och daglediga i Högbergsgården. Barbro Pietiäinen: ”Min tid som krigsbarn i
Skåne”. Ahonen, Enlund
On 9.2
kl. 14-15.30 Sjötorpet i Högbergsgården. Ollberg
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t
Jacobs kyrka. Salenius Borgå
stifts dövpräst Maria Lindberg
berättar om sitt arbete.
kl. 15-16.30 Mariakretsen i Tomas kyrka
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla
kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Almqvist
To 10.2
kl. 15-16 Bönegrupp i De gamlas hus , klubbrummet, Norrsvängen 1-3 . Drumsö. Ledare:
Salenius
SPRÅKBADSDAGKLUBB I TOMAS KYRKA. Församlingen har
inlett en dagklubbsverksamhet
med språkbad för barn i åldern
2,5 – 5 år på tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12 i Tomas kyrka, Rönnvägen 16. Kontakta barnarbetsledare Nenne
Lappalainen tfn 050-4010390,
nenne.lappalainen@evl.fi för
närmare information.
METRO-LUNCH-RESA TILL
MATTEUS OCH ÖSTRA CENTRUM tisdag 22.2.2011 kl.
12.30 (Obs. tiden). Samling
vid järnvägsstationens metro
KOMPASSEN kl. 12.30. Pris
15 euro vari ingår lunch och
kaffe (deltagarna betalar själv:
Metro-Zon 1). Andakt i Matteuskyrkan
Förhandsanmälan senast tisdag 15.2 till Päivikki Ahonen,
tfn 09-23407717 eller per epost: paivikki.ahonen@evl.fi
SOMMARENS DAGSLÄGER
FÖR BARN i åldern 7-9 år
6-23 juni i Hörnan och S:t
Jacobs eftis. Anmälan är bindande. Anmälningsblanketter
fås från eftisarna.
SOMMARENS BARNLÄGER
FÖR BARN I ÅLDERN 7-10ÅR
hålls på Saarenpää, Lojoön
13-18.6. Anmälan inom mars
månad till nenne.lappalainen@
evl.fi, tfn 050-4010390. Anmälningsblanketter fås från
eftisarna.

Matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 6.2 kl. 12 högm, Ahlfors,
Lankinen. Lunch till förmån
för Gemensamt Ansvar. Meny:
kycklingsoppa med grönsaker,
bärkvark och kaffe. Pris: vux-

na/10 euro, barn/5 euro (under
12 år gratis), familjer/20 euro.
Välkommen!
On 9.2 kl. 8.30 morgonmässa,
Rönnberg.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellvägen 65
Sö 6.2 kl. 15 familjemässa,
Rönnberg, Lankinen, Matteus
barnkör. Kaffe, saft och bröd.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 4.2
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Kårböle kyrka. R Björk.
- kl. 13 Sopplunch i Månsas
kyrka. Gäster Nina Nybergh
och Gunilla Riska. Anmäl gärna
till Tove Monnberg tfn 2340
7228/050 358 9310.
Sö 6.2
- kl. 10 Högmässa (N) i Munksnäs kyrka. Tuomas Anttila (p),
Bonde (l), Söderström. Glimtar
från Kenya av Hanna Järveläinen. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Gudstjänst med söndagsskola i Månsas kyrka.
Sandell, Hilli, Sussi Leskinen
och Rebecka Björk. Barnkören.
Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N) i Kårböle
kapell, Söderström. Bonde.
Efteråt sopplunch som Kannelmäen seurakunta ordnar till
förmån för Gemensamt Ansvar,
pris 5 euro.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst i
Månsas kyrka. Björk, Kass,
Perret m.fl. Barnkyrka och pizzamingel.
Må 7.2
- kl. 18 Bibelträff i Månsas kyrka. Sandell. ”Kristen livsföring”
Ti 8.2
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka
för åk 1–2 och förskolan. Sussi
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och
Rebecka.
- kl. 19 Litteraturkväll i Månsas
kyrka. Aicka och Micke Nyström. ”Nemesis eller lika för
lika”. Inledning av bokens författare Paul von Martens.
On 9.2
- kl. 13 Stick-café i Baggis. T.
Monnberg.
To 10.2
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Seuris. Sussi, Bodil och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Lukasgården i Munksnäs. R Björk.
Lö 12.2
- kl. 10.30 Kvinnobrunch i Lukascentret. Gäst Kristina Fernström. Sjövall. Anmäl senast
10.2 till kansliet tfn 2340 7100
eller petrus.fors@evl.fi.

Helsingfors prosteri
Tomas kyrka Rönnvägen 16
Tomasmässans planerings- och
bönemöte onsdag 9.2. kl.17.30.
Välkommen!
Väntjänstkurs anordnas 18.3 till
26.3. av våra svenska församlingar i Johannes församlings
utrymmen: Hörnan, Högbergsgården, Högbergsgatan 10.
Kursledare Stina Fodstad. Anmälning senast fredag 4.3.2011
till respektive församlings pastorskansli.
Församlingarnas samtalstjänst
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019
0072) varje kväll kl.20-24.
En webbaserad hjälptjänst
finns på adressen http://evl.fi/
natjour. Användaren behöver
inte uppge namn, e-postadress
eller andra uppgifter som kan
leda till identifiering utan väljer
själv en signatur och ett
lösenord. Ring eller skriv när
Du behöver stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt
från kyrka och församling.
Flera nya inslag varje vecka.
Lyssna: www.pod.fi/svenska.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde
6.2.2011 11.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl (Panzig
und Reisepastoren Röker)
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Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi

Domprosteriet

Borgå
Lö 5.2 kl. 16 Babykyrka i Lilla
kyrkan
Sö 6.2 kl. 12 Högmässa i domkyrkan, S Lindgård, M Lindgård, Söderström, Tollander
Gudstjänstkören. Kl. 13.30
Lunch för Gemensamt Ansvar
efter högmässan.
Kl. 10 Gudstjänst i SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka,
Smeds, Söderström. Kl. 15
Gudstjänst i Mikaelskapellet,
Anderssén-Löf, Tollander.
Ti 8.2 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet, inledare
Ann-Britt Hedman. kl. 13.30
Männens samtal i församlingshemmet, S Lindgård.
Ons 9.2 kl. 18 Gemenskapskväll i församlingshemmet
inleds med middag, föredrag
och diskussion. Öppen för alla.
Lö 12.2 kl. 13 Vändagsfest för
väntjänstvännerna i församlingshemmet

Lappträsk
To 4 kl 18 Cantando övar i
kyrkan
Sö 6, Kyndelsmässodagen, kl
18 (Obs! klockslaget) Mässa i
kyrkan, kantor Vera Tollander
välsignas till sin tjänst. Åberg,
Cantando, Busk-Åberg. Efteråt
servering i fh.
Alla välkomna! Taxi.
On 9 kl 9.30 vuxen-barngrupp
i fh, kl 13 Andakt med HHN i
Servicehusets matsal och kl
15 i Tallmogården, Åberg, Tollander.
To 10 kl 14 missionskrets i fh

Liljendal
Sö 6.2. kl. 12 Högmässa i Sävträsk kapell. Välsignelse av förtroendevalda. H.Djupsjöbacka,
A.Jokinen.
Ti 8.2. kl. 10-12 Vuxen-barngruppen i Kantorsgården.
On 9.2. kl. 9.30-11.30 Dagklubb för 3-5-åringar i Kantorsgården.
kl. 14 Liljendal församlings
pensionärer rf i Mariagården.

Lovisa
To 3.2. kl 8.30 Morgonkaffe i
Tikva
Lö 5.2. kl 14-17 Vinterskriftskola i Tikva
Sö 6.2. kl 10 Högmässa i kapellet, Henrik Weckström, Paula
Jokinen
kl -14.30 Lägerksriftskola i Församlingsgården
kl 16 Önskepsalmer i Församlingshemmet
Må 7.2. kl 18 Samkristen förbönstjänst i Församlingsgården
Ti 8.2. kl 13 Pensionärssamling
i Församlingsgården. Vad kan
man göra med en dator, gäst
Barbro Carlström
kl 18 Föräldramöte lägerskriban i Tikva
Ons 9.2. kl 18 Bibelstudie i Församlingsgården lilla sal
To 10.2. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva
kl 18.30 Ordets och Bönens
kväll i Församlingshemmet,
Östra Tullgatan 6

Pernå
Fr 4.2 kl. 10-12 Kyrkoby vuxenbarn grupp i prästgården, Erica
Wallén.
Sö 6.2 kl. 10.00 Högmässa i
kyrkan, Robert Lemberg, Kerstin Busk-Åberg
- kl. 13.00 Tvåspråkig andakt i
Isnäs servicehus, Robert Lemberg, Kerstin Busk-Åberg.
Må 7.2 kl. 10-12 Forsby vuxenbarn grupp i Arken, Erica
Wallén.
Ti 8.2 kl. 19.00 Baggnäs-Tervik
diakonikrets hos Marianne

Nordenswahn, Vivica BruceAndersson.
On 9.2 kl. 10-12 Kuggom vuxen-barn grupp i Axxell, Erica
Wallén
- kl. 17.00 Missionskretsen i
pastorskansliet, Robert Lemberg.
To 10.2 kl. 10-12 Isnäs vuxenbarn grupp i servicehuset,
Erica Wallén.

Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
Helene Liljeström, Lauri Palin,
barnkören. Ungdomar deltar
med musik. Särskilt för konfirmander. Kaffe i kyrkan.
Diakonisyförening Må kl 18.30
hos Kyllikki Melén, Storgårdsv
32.
Äldre i Söderkulla On kl 13 i
församl.salen.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Sö 6.2. Esbo domkyrka kl.
12.15 mässa med små och stora, Lindqvist, Bengts, dagklubben och barnkörerna. Gemensamt Ansvar startar, GA-lunch i
församlingsgården.
Kammarkören Novenas Runebergsmarknad i församlingsgården på Runebergsdagen
lö 5.2 kl. 13-16. Erik Wahlström
och Agneta Rahikainen berättar om boken Flugtämjaren.
Sångprogram, lotteri, café, basar, Runebergstårtor, älgsoppa,
sagostunder för barn, bok- och
lopptorg, allsång, m.m.
Kretsar för pens. & daglediga
kl. 13-15: Kalajärvi kapell to 3.2,
Köklax kapell ti 8.2, Södrik
kapell on 9.2, Karabacka kapell
to 10.2.
Öppet hus m. lunch i Hagalunds kyrka varje ti kl. 12-14.
Symamsellerna i Vita huset,
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18.
Gröndalsafton må 7.2 kl. 18 i
Gröndals kapell, Pia Mantila
Männens bastukväll på Mataskär on. 9.2 kl.18. Kvällens
gäst är biskop emeritus Gustav
Björkstrand, som talar om ”Min
andliga resa”. Ulrik Sandell berättar om Gemensamt Ansvar.
Samtalsgruppen i Hagalunds
kyrka to 10.2 kl. 16-17.30.
Skribakonsert för årets konfirmander i Hagalunds kyrka fre
11.2 kl. 18.
Se också KP-bilagan i detta
nummer!

Grankulla
To 3.2 kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, Byfält.
Fr 4.2 kl 10.30 Samtal kring tro
i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
- kl 19 Öppet hus för svenskoch finskspråkiga ungdomar i
Sebastos.
Sö 6.2 kl 12 Högmässa, pred.
Maria Sundblom Lindgren, lit.
Tonberg-Skogström, Peitsalo,
Smeds. Kollekten går till Gemensamt Ansvar. Kyrkoherdevalet inleds i nedre salen.
Aulakaffe.
Må 7.2 kl 13-15 Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i
kapellet.
Ti 8.2 kl 9.30-12 Familjelyktan
i Sebastos. Musiklek, sång,
rytmik och rörelse, Peitsalo,
Fransman. Kort morgonandakt
i kapellet. Kaffeservering, pysselstund och fri samvaro.
On 9.2 kl 13.30 Syföreningen i
övre brasrummet.
Insamlingen Gemensamt
Ansvar inleds i samband med
högmässan 13.2. Efteråt lunch
i övre salen till förmån för
Gemensamt Ansvar – vuxna 5
euro, frivillig avgift för barn.

Kyrkslätt

Hangö

Sö 6.2 Kyndelsmässodagen. Kl.
11 Familjegudstjänst i Masaby
kyrka. Heikel-Nyberg, Stewen,
Nylund. Dagklubbsbarnen
medverkar. Kollekten uppbärs i
form av torrvaror eller konserver, som delas ut av diakoniarbetarna, till dem som behöver
det. Lunch efter gudstjänsten.
Kl. 12 Högmässa i Kyrkslätts
kyrka. Höglund, Lovén, Stewen.
Diakonissan Birgitta Lindell
välsignas till tjänst. Samtidigt
avtackas diakonissan Birgitta
Brink-Jokinen. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
OBS! Ingen högmässa i Haapajärvi kyrka kl. 10.

Sö 6.2 Högmässa i Lappvik
kyrka kl. 10, A-S. Nylund, R.
Näse.
Sö 6.2 Högmässa i Hangö kyrka kl. 12, A-S. Nylund, R. Näse.
Sö 20.2 Prosteriets missionsdag i Tenala. Dagen börjar med
högmässa i Tenala kyrka kl.
10, därefter lunch, lotteri info
om Nepal. Anm. Senast 15.2 till
Hangö pastorskansli tel: 0192630620.

Tammerfors
Sö 6.2. Högmässa 10.30 Gamla
kyrkan, K Rantala, P Sirén, Pilvi
Antinmaa, sång. GA insamlingen börjar. Välsignelse av nya
församlingsrådet. Kaffe på café
Nostalgia (näst intill Wayne’s
coffee)
Ti 8.2. Mammor o barn 10 SvG,
Babysim
Ti 8.2. Tisdagsklubben, SvG
grupp 1 kl 13.30-14.30 och
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 9.2. Diakonikretsen 13
SvH, sång och musik med bl.a.
två elever från konservatoriet
Ons 9.2. Ungdomskväll i Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1
Ons 9.2. A-män, männens bastukväll 18.30 Ilkko. Skjuts från
Gamla kyrkan kl 18.

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård
fre 4.2 kl. 14-22, Jan ”Sege”
Lindqvist m.fl.
Högmässa, kyndelsmässodagen sö 6.2 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars, predikant och
liturg Martin Fagerudd, kantor
och körledare Håkan Wikman,
Larskören, Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. Högmässan radieras av Svenska yle
Radio Vega. Kyrkkaffe i kaffestugan Laurentius.
Bibelföredrag må 7.2 kl. 18 i S:t
Martins kapell, ”Avslöjandet av
de yttersta tidernas hemligheter”, ”Profeterna och Apokalyptiken”, Martin Fagerudd.
Viandakören övar ti 8.2 kl.
13.30 i Dickursby kyrka, Wikman
Drop in i Bagarstugan ti 8.2 kl.
15-19. Kom och chilla efter skolan, Jan ”Sege” Lindqvist
DVAS- De Vackraste Andliga
Sångerna on 9.2 kl. 14 i Folkhälsanhuset.

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 6.2.kl.13 högmässa, Söderlund, Lindgård
On 9.2.kl.15.15 skriftskolan
samlas i kyrkan, Salminen,
Lindroos

Ekenäs
Sportlovsläger för lågstadieåldern på Ramsdal 18-20.2.
Förfrågningar och anmälningar
tas emot av Kjell Wikström
040-821 53 27 senast 4.2.
Lö 5.2 kl.9.30 Gemensam bön
i Pingstkyrkan.
Sö 6.2 kl.17 Kyndelsmässodagens ljusmässa i kyrkan.
A.Lindström, M.Danielsson,
N.Burgmann, kyrkokören. Observera klockslaget!
Må 7.2 kl.18 Kyrkobröderna
träffas i förs.h. Kaplan Esa
Rinne medv.
Besök gärna vår webbplats för
info om kretsar, grupper, körer,
barnklubbar och ungdomsaktiviteter: www.ekenasforsamling.fi

Ingå
Fre 4.2 kl 18.00 grundkurs i
israelisk folkdans i församlingshemmets källare. Viveca
Unnérus.
Sö 6.2 kl 10.00, Kyndelsmässodagen, högmässa i Ingå kyrka.
Torsten Sandell, Marianne Gustafsson Burgmann. Efter mässan lunch i församlingshemmet
(vuxna 5 euro/barn 3 euro) till
förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. I församlingshemmet försäljning av produkter till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar.
Ons 9.2 kl 13.00 Församlingsträff för pensionärer och daglediga i församlingshemmet.
Lotteri till förmån för diakoniverksamheten.
Anmälningar till prosteriets
missionsdag i Tenala 20.2.2011
meddelas till May Lindström tel
040-5552090, senast 14.2.2011.
Verksamhet på finska:
Su 6.2, Kynttilänpäivä, klo
12.00 perhemessu Inkoon kirkossa. Messun jälkeen lounas
seurakuntatalolla yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Torsten
Sandell, Noora Karhuluoma,
Gaudete-kuoro, pyhäkoulu.
Tii 8.2 klo 13.00 suomenkielinen laulutuokio seurakuntatalolla. Mira Neuvonen.
Ke 9.2 klo 18:00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
To 3.2 kl. 13 Andakt på servicehuset, Klädesfabriksgatan 6.
Terlinden; Bonacci.
Sö 6.2 kl. 14 (OBS!) Högmässa
med små och stor i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; Bonacci.
Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds 6.2. Du kan ge sitt
bidrag till bössinsamlingen vid
affärerna i Karis.
Må 7.2 kl. 15-16.30 Närståendevårdargruppen samlas i nya
diakoncentret i Församlingshemmets nya flygel, Ingång
från Gravgårdsgatan.
Ti 8.2 kl. 13-15 Tisdagens mission på Köpmansgatan 20.
On 9.2 kl. 17-19 Öppet hus för
enföräldersfamiljer på LillaPrästgården med Hannah och
Helene.
Sö 20.2 Prosteriets missionsdag i Tenala. Anmälningar
till diakon Helene tfn. 040
7191328 senast måndagen 14.2
Transport ordnas enligt behov.
Högmässa kl. 10 i Tenala kyrka.
Därefter lunch, lotteri och Nepal i fokus i församlingshemmet. Joanna Lindén från FMS
berättar om och visar bilder
från sin resa till Nepal. Lunchen
kostar 5 euro.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

Pojo
Sö 06.02 kl 12 Högmässa i kyrkan. De nya förtroendevalda
välsignas. JW, HL. Insamlingen
Gemensamt Ansvar öppnas.
Taxi. On 09.02 i förs.hemmet:
Kl 13 Diakonisyföreningen. Kl
14.30 Karlakaffe. To 10.02 kl
12.45 Andakt i Mariahemmet.

10 Insidan
Sö 6.2 kl. 12 Mässa i kyrkan,
kyrkkaffe i förs.hemmet, Eimer
Wasström, Svante Forsman.
Ti 8.2 kl. 18.30 ABC Trons
grunder – familjär vuxenskriftskola i församlingshemmet
med liten matbit. Närmare
information Eimer Wasström
040 596 0343 eller Gun Venäläinen 040 533 6946.
To 10.2 kl. 18.00 Bönegrupp i
Capella, Gun Venäläinen.
Gung och sjung-babyrytmik
(0-14 mån) varje tisdag kl. 10 i
Postillan, Kati Kvarnström.

Snappertuna
To 3.2 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle
Sö 6.2 kl 10 Högmässa med
Henrik Helander och Pia Nygård
Må 7.2 kl 19 Snappertuna kören övar
Ti 8.2 kl 10-12 Familjekafé i
Snappertuna
Ti 8.2 kl 16.30-17.30 Tisdagsklubb i Langansböle
Ti 8.2 kl 17-18 Juniorklubb i
Snappertuna
To 10.2 kl 13.30 Dagträff i
Prästgården. Temat ”Kunglig
Taffel” - Madeleine Wessman
berättar om kungliga matvanor. Välkomna!
To 10.2 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle

Tenala
Sö 6.2., Kyndelsmässodagen,
gudstjänst kl. 10, Staffan Söderlund/Sofia Lindroos/AnnaMari Korin öppnar Gemensamt
Ansvar-insamlingen.
Ti 8.2., kl. 12.00 (obs tiden!),
Missionskretsen hos Birgitta
Nyberg (obs plats!). Gemensam transport avgår från församlingshemmet kl. 11.50!
Ti 8.2., kl. 15-16.40, Skriftskolan i församlingshemmet.

Esbo stift

Lojo
Sö 6.2. kl 13 Kyndelsmässodagens högmässa i Virkby kyrka.
Konfirmanderna medverkar.
Raimo Kuismanen, Mari Nurmi,
Timo Saario, Anne Heimberg. Kyrkkaffe.

Tusby
Sö 6.2.Kyndelsmässodagens
mässa i Tusby kyrka kl 13.00,
präst Hannu Hartala, kantor
Tuula Saarensola, Klemetskog
kyrkosångare. Kyrkkaffe

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
To 3.2 kl 18 Tvåspråkig paneldebatt i förs.hemmet. Kyrkans
roll i klimatfrågor, för de fattiga
och utsatta i världen, kyrkans
miljödiplom. Vad gör Kimitoöns församling för miljön?
Medv. TkD Jalle Ahlbäck, FD/
forskare Henry Nygård, TD/
biskop Björn Vikström, kaplan
Harry S Backström, Paula Hartman och Eeva-Liisa Snellman.
Lö 5.2 kl 14.00 Zumba i Kimito
skolcentrum med instruktör
Marika Melkko
Lö 5.2 kl 10 – 12.30 Kyndelmässoverkstaden ”skapelsens
Trädgård” i Kimito förs.hem.
Skapande dag för 6-12 åringar
& hjälpredor.
Sö 6.2 kl 12 Tvåspråkig familjegudstjänst. Björkgren, Sundroos. Tillsammans sätter vi
upp ”skapelsens trädgård”.
Ti 8.2 kl 18 Tvåspråkig allsångsafton i förs.hemmet.
Västanfjärd:
Sö 6.2 kl 10 Familjegudstjänst.
Donner, Sundroos. Västanfjärds barnkör med Anna-Lena
Röblom
On 9.2 kl 18 Författarafton i
förs.hemmet. Juha Ruusuvuori
i diskussion med Magi Kulla
om sin nya bok Rantaruotsi.
Musik med Kaj Kulla och Peter
Södergård.
Dragsfjärd:
Fr 4.2 kl 18 Konsert i
Dfjärds förs.hem. Lidija
Stepancevic,altviolin och Tor
Nordström, flygel. Program-

blad á 5€.
Lö 5.2 kl 11.00 Zumba i Björkboda skola med instruktör Marika Meikko
Lö 5.2 kl 18 Tvåspråkig paneldebatti förs.hemmet. Kroppen och själen i balans. Medv.
Göran Hellberg, Ulf Sundstén,
Maj-Britt Reinikainen, Mats Johansson, Ulla Ylisirniö
Sö 6.2 kl 12 Ungdomsgudstjänst i Dfjärds kyrka. Backström, Södergård. Kristet
rockband med Daniel Norrback
medverkar.
Sö 6.2 kl 15 Tvåspråkig familjegudstjänst i Dbruks kyrka.
Backström, Södergård.
Hitis:
Sö 6.2 kl 13 Familjegudstjänst.
Kuokkanen, Lumme

Åbo
To. 3.2 kl. 9.30-11 Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl. 11 Knattekyrka i Aurelia (1
vån.), Bäck, Forsman.
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, Portin.
Fre. 4.2 kl. 17-18.30 1003: Ungdomssamling i Café aderton.
kl. 18-23 Café aderton i Aurelia
(2 vån.)
Lö. 5.2 kl. 11.30-13 Kyrkans
barntimme i Aurelia (2 vån.)
kl. 19.30 Paneldiskussion kring
Les Misérables i Aurelia (1 vån.)
Diskussionen leds av Tage
Kurtén och i panelen finns med
bl.a. sångare från uppsättningen. Servering.
Sö. 6.2 kl. 12 Familjemässa
i Domkyrkan, Portin (pred),
Bäck (lit), Forsman, Ellfolk.
Kyrksaft och
–kaffe efter mässan.
Må. 7.2 kl. 14 Missionskretsen
samlas i Aurelia (3 vån.)
kl. 20 Kristen djupmeditation i
Aurelia (1 vån.), Nalle Öhman.
Introduktion för nya kl. 19.30
Ti. 8.2 kl. 18 Lovsångskören
övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i
Aurelia (1 vån.), Ralf Karlsson:
Jesu verksamhet allmänt.
Ons. 9.2 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben för
herrar på Svenska Klubben
(Aurag. 1) Ari Ivaska: Kemiska
analyser och deras betydelse
för vårt vardagsliv.
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia
(1 vån.)
kl. 17.30-18.30 1002: Föräldramöte i Aurelia (1 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
6 feb Kyndelsmässodagen
Högmässa i Hammarlands
kyrka kl 19.00 Anna Lindén.
Solistisk medverkan

Jomala
05.02 kl. 15.00 Runebergsdagen firar vi på Rönngården
med Katarina Gäddnäs, KajGustav Sandholm, Moderatokören, dikter och allsång.
Kaffe med Runebergstårta.
06.02 kl. 11.00 Familjgudstjänst kyndilsmässodagen
”Kristus, utstrålning av Guds
härlighet” med Roger Syrén,
Kaj-Gustav Sandholm och
barnkören. Kollekt för Gemensamt Ansvar.
www.jomalaforsamling.com

Närpes prosteri

Korsnäs
To 13.00 Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 19.00 Kyrkokören övar i
Ankaret.
Fre 14.15 Barnkören övar i
Ankaret.
Sö 11.00 Högmässa i kyrkan,
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 13.00 Korsbäck missionssyförening i byagården. Missionär
Heidi Orori medverkar.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret.
Ti 13.00 Taklax missionssyförening samt Taklax bönehusförenings årsmöte i bönehuset.
Ti 18.00 Kyrkans barntimme i
Taklax bönehus.
Ti 19.00 Träffpunkt i Taklax
bönehus.

On 13.00 Silvergruppen i Ankaret. Sångprogram av Deseré
och Jan-Ola Granholm. Gunhild
Westberg och Ebba Carling
medv.
On 18.00 Skriftskolan i Ankaret.
Fre 11/2 kl. 18.30 Fredagscafé
för kvinnor i alla åldrar i Ankaret.
Pastorskansliet är stängt p.g.a.
deltagande i kurs ti-to 8-10/2.

Lappfjärd-Kristinestad
Lö 5.2 kl 11-14 Soppa i K:stads
förs.hem till förmån för Gemensamt Ansvar
On 9.2 kl 19 Israelkväll i
L:fjärds förs.hem, Eliezer
Brown talar om Exodus (invandringen till Israel), Eklöf
Kristinestad
Sö 6.2 kl 12 Gudstjänst, Nisula,
Nilsson
Lappfjärd
Sö 6.2 kl 10 Familjegudstjänst,
Eklöf, Martikainen, dagklubben,
kantelegrupp. Ljuständning
för döpta under året. Efteråt
klimp- och köttsoppa till förmån för dagklubben, 7 euro/3
euro/under
4 år gratis
kl 15 Möte i Härkmeri bönehus,
Bror-Erik Wikström, Nådehjonen, servering
Må 7.2 kl 13 Syförening i Dagsmark bönehus
Ti 8.2 kl 13 Kenyasyföreningen
i förs.hemmet
On 9.2 kl 12 Syförening i Härkmeri bönehus
Sideby
Sö 6.2 kl 18 Högmässa, Eklöf,
Nilsson

Närpes
Kyrkan Kyndelsmässodagen
6.2 kl 10 Familjegudstjänst.
Lö 5.2 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta
Maria”.
Församlingshemmet to 10.2 kl
12 Pensionärssamling (börjar
med mat).
Arken må 7.2 kl 18.30 Samtalskväll ”Att undervisa i religion”.
Servering.
Drängstugan Föräldra-barngruppen nu måndagar och
onsdagar kl 10-12. Välkomna!
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Lördag kl 19 Gemenskapskväll
i förs.hemmet med gäster fr.
Varbla. Lembit Tamsalu, Ivi
Kask m.fl. Film (estlandsresor),
sångprogram, andakt, serv.
Alla välk.
Söndag kl 12 (obs) Gudstjänst
Leedjärv, Björkstrand, Lidman,
sång av estlandsgästerna.
Måndag kl 12.45 Minior. –kl 19
Konfirmandföräldraträff i förs.
hemmet, Björkstrand, Norrgård.
Tisdag kl 18 Skriftskola, kl 20
församlingsrådet.
Onsdag kl 9 Familje-barnträff.

Övermark
Sö 6.2 kl. 10 Knattegudstjänst,
Sandin, Richard Mitts, dagklubbsbarnen. Ljuständning
för de under året döpta. Kl.
11 – 13 lunch i förs.h. för Gemensamt Ansvar, matbiljetter
finns ännu att köpas av Heddy
och Lillemor för 10 euro/vuxen.
Resterande biljetter säljs efter
knattegudstjänsten.
On 9.2 kl. 15 andakt på Solgärdet, Sandin.
On 9.2. kl. 18.30 Bibelstudium
i lutherska bönehuset, Sandin.
Servering. Efteråt årsmöte för
SLEF:s avdelning i Övermark i
lutherska bönehuset.
Fre 11.2 kl. 19 Församlingsafton i Räfsbäck byagård, Sandin, m.fl.

Korsholms prosteri

Bergö
Sö kl 14 Högmässa, Björklund
,Stig-Erik Enqvist, Patrik Widjeskog
Ti kl 13 Missionssyföreningen
On kl 7.45 Laudes
On kl 13 Samling för pensionärer och daglediga i församlingshemmet. Gäst: Leif Eriksson. Tema: Hedberg 200 år.
Övriga medverkande: Englund,
Streng
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm

Ville-Veikko Hänninen
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Öppen dagklubb fre kl 9.30 i
Smedsby förs.gård.
Familjegudstjänst kyndelsmässodagen kl 10 i kyrkan,
P-E Örn, Jessica Bergström,
Susanne Westerlund, barnkören och körskolorna sjunger.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten i
förs.hemmet, teol.mag. Jessica
Bergström hälsas välkommen.
Morgonkaffe på Hotell Vallonia
i Smedsby
Lö 19.2. kl 9.30 Wivan NygårdFagerudd berättar om ”författarinnan Anna-ett kvinnoöde
från 1600-talet”. Anm senast
14.2. till past.kansliet tel 356
0500.
Diakonissan Febe Westerlund
är tjänstledig till 17.2. vikarie
är Jessica Häggström tel 0443560530 eller 044-322 6707.

Kvevlax
”Människa kom fram”-mässa
sö kl 10. Lundström, Andrén,
barnkören. Ljuständning för de
under året döpta. Efteråt servering i fh.
Pensionärskören övar ons kl
12 i fh.
Pensionärssamling ons i fh.
Mat fr kl 12.45, samling kl 13.30.
S-E Kjellman, sånggruppen.
Lotteri till förmån för Gemensamt Ansvar. Vinster tas emot
med tacksamhet!
Skriftskola ons kl 18-20 i fh,
Andrén.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Kompisskolan startar för barn
födda 2005-2006 to 3.2 kl
17.30-18.30 i Köpings skola.
Ta med innekläder, -skor och
drickaflaska.
Socken öppen fre-lö 19-24, on
18.30-21.30.
Lillegård öppen lö 10-13. On
17-19.
Högmässa HHN sö 6.2 kl 10
i kyrkan. Kyrktaxi. Tornberg,
Norrback, Lax.
Andakt på Uddnäs HHN on 9.2
kl 14.15.
Diakon Patrica Strömbäck har
mottagningstid tisdagar kl
9.30-11 i KH. Hon är anträffbar
på tel. 050-3381059.

Petalax
Sö 6 2 kl 11 Högmässa, Björklund, Vidjeskog, predikan StigErik Enkvist, taxi.

Replot
Konsert i Replot kyrka lö kl.
19 med Thomas Enroth och
Helene Nyberg. Fritt inträde.
Kollekt för omkostnaderna.
Familjegudstjänst i Replot
sö kl 10. Henry Byskata, Michael Wargh och barnkören.
Kyrktaxi. Gudstjänsten bandas
för Radio Fyren och sändes
i Radio Vaasa 13.2 kl. 20.3021.30.
Gudstjänst i Björkö sö kl. 12.30.
Henry Byskata, Michael Wargh.
Bibelsamtal i Björkögården ti
8.2. kl 18.30. Henry Byskata.

Solf
Familjegudstjänst sö kl. 10,
Weckström, Brunell, sång med
barnen. Ljuständning för barn
som döpts sedan senaste kyndelsmässodag. Efteråt kyrkkaffe till förmån för Gemensamt
Ansvar.
Pensionärssamling to kl. 13
(obs dag! ). ”Ikoner”, AnnaMaija.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Harry
Holmberg, Monica Heikius. Gemensamt Ansvar insamlingen
inleds. Radieras i Radio Vasa.
Kyrkobröderna Årsmöte må
7.2 kl. 12 i stora församlingssalen. Stadgeändring.
Morgonbön to 10.2 kl. 9, TorErik Store, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Tor-Erik
Store, Dan Andersson.
SUNDOM KYRKA
Ungdomsmässa fre 4.2 kl. 18,
Siv Jern, kompband, ungd.
från Kronoby medv.
Babykyrka sö kl. 10, Siv Jern,
Susanna Back, Monica Heikius.

Den femte dagen - Fenor och vingar. Veckans andrum om Tyrvis
kyrkomålningar med Rea Anner sänds fredag 4.2.

Vörå
Vörå
Läsmöte i Mäkipää byasal
ikväll kl 19. T Klemets.
Läsmöte i Bertby bönehus fr
kl. 19. Berg, Granholm.
Familjegudstjänst i kyrkan
sö kl. 11. T Klemets, Granholm.
Notdragarna. Ljusceremoni för
nydöpta. Efter gudstjänsten
servering i Rökiö skola.
SLEF:s lokalavdelnings årsmöte hos Matts Edvin Klemets
ti kl.19. Andakt T Klemets.
Läsmöte för Kaurajärvi m.fl. i
Tålamods f.d. skola on kl.19. T
Klemets, Granholm.
Maxmo
Kvällsgudstjänst i kyrkan sö kl.
18. Granlund, Bäck. Ljusceremoni för nydöpta.
Oravais
Lovsångsövning i fh ikväll kl.
18. Alla välkomna
Skriftskola i fh lö kl.10
Familjegudstjänst i kyrkan
sö kl. 12. Lovsång från 11.40. I
Klemets, Strand. Dagklubben
sjunger Ljusceremoni för nydöpta. Efteråt servering i fh.
Läsmöte för Norra Oravais på
Tallåsen sö kl. 14. I Klemets,
Strand. Värdar: Irene Långnabba och Edna West.
Finsk familjegudstjänst i kyrkan sö kl. 18. Dopljusceremoni.
Berg, Strand.
Kyrkosyföreningen on kl. 13 i
fh. I Klemets, andakt.
Andakt på Gullvivan on kl. 14.
Andakt på Solrosen on kl.
14.30.
Läsmöte för Södra Kimo hos
Hilkka och Stig Holmlund on kl.
19. I Klemets, Strand.
Andakt på Oravais hvc to kl.
13.30.
Andakt på Aftonbo to kl. 14.30.

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Församlingsstugan, T. Forsblom.
Fr 20 Ungdomssamling i Församlingsstugan, C. Snellman.
Sö 10 Familjegudstjänst, Granlund, Frantz. Ljuständning för
barn döpta 2010. Textläsare
Jonas Forsblom, ansvarsby Ytteresse övre.
To 10.2 kl 19.30 Föräldrasamling för Vuokatti-gruppen i
Henriksborg. Servering.
Fr 11.2 kl 9-12 Öppen dagklubb
i Församlingsstugan för barn
0-5 år. Anmälningar onsdag tel
040-3100456.

Jakobstad
Sö 12 Familjegudstjänst i kyrkan, Krokfors, Östman, Primen
& Sekunden, Eftisbarn.
15 Sammankomst i Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand.
18 Fokus med Betakurs 7 i FC.
”Går det att leva hederligt?”,
Englund.
Må 13.30 Mariahemmets syförening i FC, Krokfors.
Ti 13 Tisdagssamling på Station I, Bengt Forsblom.
To 12 Öppet Hus för daglediga
i FC. Inleds med lunch kl. 12.
Pris 8 euro. Anm. för maten

senast 3.2 tel. 0403 100 410.
Programstund kl. 13.
18 SLEF:s missionsafton i FC,
Alf Lönnkvist.
19 Kvinnocafé i FC. Tema:
”Öppnade ögon i Sudan”, Majvor Nyholm.
Lö 12.2 kl. 10-15 Församlingsfadderkurs i FC, Anne Holländer, KCSA, Bo-Göran Åstrand.
Anm. tel. 040-3100418 senast
8.2.
Lö 12.2 kl. 10-14 UNG LOPPIS i
FC. Ordnas till förmån för ungdomsarbetet i församlingen.
Vill du bidra med grejer till loppis? Kontakta ungdomsarbetsledarna Nilsson tel. 040-3100
424, Östman tel. 040-3100
425.

Jeppo
To 3.2 kl. 14.00 Missionssymöte i klubblokalen
Sö 6.2 kl. 12.00 Högmässa, Mikael Forslund, Thomas Enroth
Må 7.2 kl. 19.30 SLEF:s (Jeppo
avd.) årsmöte i Bönehuset
To 10.2 kl. 14.00 Missionssymöte i klubblokalen

Karleby
Sö kl 11 Familjegudstjänst i
Anders-salen, barnkören, dagklubbsbarnen, söndagsskolbarnen. Efteråt lunch för Gemensamt Ansvar. Kl 12 Högmässa i
stadskyrkan. Kl 18 Taizesånggudstjänst för missionen i
Mikaelsalen, sånggrupp och
instrumentalister.

Kronoby
Lö 19.00 Läsmöte hos Saga
Åminne, Holmans läslag
Sö 11.00 Familjegudstjänst i
fh. khden, kantorn, barnkören.
Lunch för missionen.
Må 19.00 EV:s årsmöte i fh, lilla
salen, inl Bengt Forsblom
On 18.00 Skriftskola i fh.
20.30 Föräldrasamling i fh.

Larsmo
Fre 4.2 kl. 19.30 Ungdomssamling i Xodus.
Sö 6.2 kl. 9.15 Bön i församlingshemmet.
kl. 10.00 Familjegudstjänst,
Lassila, Wiklund, barnkörerna.
Kyrkvärd: Barn- och ungdomsdirektionen. Efter gudstjänsten
ordnas kyrklunch till förmån
för Gemensamt Ansvar insamlingen. Medlen går detta år
till att hjälpa ensamma unga i
Finland och Moçambique. Vi
bjuder på kalops och potatis,
sallad, ostkaka och kaffe eller saft. Priset: Vuxna 10 euro,
barn under 12 år 5 euro.
Fre 11.2 – lö 12.2 Seminariet
”Bibelns röda tråd” i församlingshemmet under ledning
av generalsekreterare Henrik
Perret och chefsredaktör Leif
Nummela. Seminariet inleds
fre 11.2 kl. 18 - 21, med paus för
kvällskaffe. Fortsätter lö 12.2
kl. 9.30 – 17.00 med mat- och
kaffepaus. Avgift för serveringen är 15 € och det blir kollekt
för övriga kurskostnader. Ingen
förhandsanmälan behövs.
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Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54
Fre 4.2 Rea Anner, Helsingfors
Lö 5.2 8.54 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga
Hund och Nospussaren. Må 31.1
Caterina Stenius, Helsingfors.
Ti 8.2 Pamela Granskog, Helsingfors Ons 9.2 Ylva VIkström,
Åbo To 10.2 Camilla Klockars,
Karleby.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 4.2 Musikandakt, Jan Tunér,
Ekenäs. Lö 5.2 17.58 Ett ord
inför helgen, S:t Lars kyrka i
Vanda. Sö6.2 MIkael Forslund,
Munsala. Må 7.2 Marica Enlund,
Sibbo Ti 8.2 Leif-Erik Holmqvist, Jakobstad Ons 9.2 Kristina Fernström, Helsingfors To
10.2 Erik Vikström läser ur sin
bok Min bön.

Gudstjänst kl 13.03
Sö 6.2 Högmässa med Vanda
svenska församling. Predikant
och liturg: Martin Fagerudd.
Organist, kantor och körledare:
Håkan Wikman. Kör: Larskören. Psalmer: 175 (Käre Jesus
vi är här), 53 (Kristus är världens ljus), 52 (Jungfru Maria),
54 (Kristus den rätte Herren).
Bandad kl. 10.00 i S:t Lars
kyrka i Vanda.

Kansliets öppethållningstider
har ändrat. De nya tiderna är:
måndag 9 – 12, onsdag 12 – 14
och torsdag 14 – 17.

Munsala
Fr kl 19 Nätet; gäst Tommy Johansson, tema: ung o. kristen.
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan;
khden, kantorn.
- kl 10 Söndagsskola i prästg.
- kl 19 Konsert för Gemensamt
Ansvar i kyrkan med Nina
Lassander, Heléne Nyberg, Leif
Knutar, Christian Vesterqvist,
Tine Sylvest, Erik Nygård o.
Thomas Enroth, andakt khden.
Biljetter 15 euro (stud. 10 e).
On kl 13.30 Symöte i pensionärshemmet, värdinna Anita
Hautaaho.

Nedervetil
Ikväll kl 19.30 finska bibelgruppen i fh.
Sö kl 10 familjegudstjänst, Store, Smedjebacka, procession
och sång av barngrupperna.
Ljuständning för barn som
döpts under året.
Sö kl 14 läsmöte med Emmes läslag hos Hilkka och Karl
Harju.
Må kl 12 finskt symöte i fh.
Må kl 19 läsmöte med Viitavesi
läslag hos Ulla och Jarl Kainberg.
Må kl 19 bön i fh.
Ti kl 19 läsmöte med Murick
läslag hos Maj-Len och Ole
Myrskog.

Nykarleby
Sö kl 10 Kyndelsmässodagens
familjegudstjänst, Edman,
Sandvik. Ljusprocession, sång
av barn.
Må kl 13 Missionssyförening i fh
kl 19 Kenyamission i fh, sångkväll, T Lindén, Nådens vind.

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Kyrkhemmet
Fr 19 Forsby sångkör övar i
bykyrkan
Lö 18 Helgmålsbön i Kyrkhemmet
- 19 Gospelkonsert med Jacob
Gospel i kyrkan, predikan, fritt
inträde, kollekt
Sö 10 Högmässa (nattvard)
i kyrkan, lit Sundqvist, pred.
Lembit Tammsalu, Estland, tolk
Helena Nylund, St Olofskören,
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom
- 14 Byagudstjänst i Forsby
bykyrka, Sundqvist, SandstedtGranvik
On 14 Andakt i Pedersheim,
Manskören, Frantz
To 10.2 kl. 19 Söndagsskollärarsamling i Kyrkhemmet,

på gång
Runebergs gudstro – vanesak
eller hjärtesak? Runeberg är
vår främsta psalmförfattare.
Men skrev han sina psalmer av
övertygelse eller formulerade
han bara vad kyrkan ville höra?
Professor emeritus Karl-Johan
Hansson håller festföredrag på
Runebergsdagens fest i Academill i Vasa. Med utgångspunkt
i Runebergs författarskap och
verksamhet men också genom
exempel från skaldens brokiga
liv kommer Hansson att beröra
synpunkter för och emot Runebergs kristna hållning. För
det musikaliska inslaget på festen står duon Karin Sandqvist
och Jan-Erik Elfving. Festen,
som börjar kl. 18 arrangeras av
Svensk-Österbottniska samfundet.
Runebergsmarknad med
kammarkören NOVENA På
Runebergsdagen 5.2
 kl. 13-16 i
Esbo domkyrkas församlingsgård, i Esbo centrum. Kammarkören Novena är värd
för evenemanget, som består
av sångprogram, basar, café,
lopp- och boktorg samt barnprogram med sagostunder för
de yngsta. Erik Wahlström och
Agneta Rahikainen berättar om
boken Flugtämjaren. Kammarkören Novena är Esbo svenska
församlings kammarkör och
leds av kantor Nina Kronlund.
Sånger för själen i Munsala
kyrka på öppningsdagen för insamlingen Gemensamt Ansvar
söndag 6.2 kl. 19. Gästartister
är Nina Lassander, Tine Sylvest,
Heléne Nyberg, Leif Knutar,
Christian Vesterqvist och Erik
Nygård. Kantor Thomas Enroth
leder musiken och kyrkoherde
Mikael Forslund håller andakt.
På repertoaren finns många
blandade godbitar, av kompositörer som Cohen, Berghagen/Enroth, Benny Andersson,
Roger Wingren och Schubert.
Programbladens intäkter går
till insamlingen Gemensamt
Ansvar som i år arbetar mot
ensamhet bland ungdomar i
Finland och Mocambique. Mera
info finns på www.pedersoreprosteri.fi, välj Munsala under
Din församling.
sångövning, planering, Näse, D.
Häggblom.

Purmo
To 3.2 kl.14 Andakt i Purmohemmet
Sö 6.2 kl.11 Familjegudstjänst
i kyrkan, vi tänder ljus för
alla döpta under 2010. Khden,
kantorn, Barndax o Dagklubben medv. Konfirmanderna
har kyrksöndag med lektion
till kl.13
Må 7.2 kl.13 Missionsmöte i
Sisbacka pensionärshem, gäst:
Maj-Lis Ede
Ti 8.2 kl.13 Missionsmöte i Lillby pensionärsbostäder, gäst:
Monica Lund
On 9.2 kl.13 Missionscafe´i
Nordanå, gäst: Jan-Erik Ahlskog
Nya smågrupper startar:
Grupperna läser o diskuterar
boken: ”Ett liv värt att leva” (N.
Gumbel) o samlas varannan
vecka
Ti 8.2 kl. 19.30 för män i Lillby
förs.h.
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Lediga tjänster
Kyrkslätts kyrkliga samfällighet söker

FASTIGHETSCHEF
Ansökan kan läsas under adressen:
www.kirkkonummenseurakunnat.fi/yhtyma

Förintelsens minnesstund
firades i Gamla kyrkan

marknad
till salu
Kårböle rh 3r+k+bdr+wc+b,
79m2. Parkutsikter, nära
Malmgård dagis/Kårböle lågstadiesk. Hitas, skuldfp. euro
209.800. Gårdsbågen 28.
Mäkinen 0407661476.
Lång brun minkpäls storl
37-38, 400 euro. Kort brun
minkpäls 37-38, 250 euro.
Lång svart mink hanpäls 4648, 600 euro. Kort vit rävskinnnspäls 46-48, 200 euro.
Tfn 040-556 8626.

uthyres
Etta ca 32 m2 i centrala
Åbo uthyres, ledig 1.3. Hyra
430+vatten+el. Tel: 0445000747.
2 r + kv i Munksnäs 42 m2 hyra
euro 700:-/mån. Tel: 0405015635.
3:a i Åbo centrum, 77 m2 med
balkong, 600 e/mån + el och
vatten. 0400-774780.

Ti 15.2 kl. 19.30 för kvinnor i
Lillby förs.h.

Terjärv
To 3.2 kl 19 Läsmöte med
Kortjärvi läslag i byagården.
Värdar: Anita och Bernhard
Lassas & Tuula o. Tage Lassas.
Fr 4.2 kl 19 Ungdomssamling,
förs.h.
SÖ 6.2 kl 11 Familjegudstjänst,
khden, kantorn, barnkören,
förs.h. Missionsmiddag efteråt.
- kl 14 Läsmöte med Emet
läslag hos Linda och Ulf
Drycksbäck.
To 10.2 kl 19 Läsmöte med
Hästbacka läslag i byahemmet.
Värd. Byahemsföreningen.

fritid
Simsalabim Simskola och
Aquagym. Babysim, barnsim,
familjesim, sagosim, crawlsimskolor och vattengymnastik
Helsingfors - Borgå - Åbo Pargas. 044 0110660
www.simsalabim.fi

Tjänster
HEMBESÖK i huvudstadsregionen. Professionell fotvård och
frisörtjänster. Ring Elisabeth:
040-5956843.

FN fastställde år 2005 – 60
år efter II världskrigets slut
– Förintelsens minnesdag
till den 27 januari: dagen
då Auschwitz befriades. Dagen påminner oss om behovet att minnas Förintelsens offer och om vart antisemitismen kan leda. Detta
uppmärksammas också i år
av många kyrkor och församlingar i Europa.
Den tvåspråkiga minnestunden i Gamla kyrkan
söndagen den 23.1 inleddes
av pastor Seppo Kosonen.
Michel Grünstein hälsade
från Judiska församlingen

och docent Svante Lundgren från ÅA talade om
Förintelsen – hur och varför. För det musikaliska
svarade paret Suvi och Folke Gräsbeck samt Judiska
församlingens skönt sjungande Hazamir-kör. Kollekt
insamlades till förmån för
Förintelsens överlevande i
Israel. Kvällen genomfördes som ett samarbete med
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Petrus församling, Patmos stiftelsen samt
Andreaskyrkan.
Ulf Emeleus

http://sanktjohannes.info
6.2 kl 10 Gudstjänst i Hotel
Polaris, Pedersöre. Kl 18
gudstjänst i Biblion, Vasa.

12 Insidan

Kyrkpressen torsdag 3.2.2011 • nr 5
Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi

�����������
�����������

����������������������������
�����������������
���������������������������������������������
Fullständig begravningsservice
����������������������������������������
–
med
omtanke och mångårig erfarenhet
����������������
������
������
�������������
������
������������ ������������
�����������������
��������������� ���������������� ���������������� ���������������
������������������

����������������
����������������

������������������������

En byrå med
komplett service

B E G RAVNI NG S B YRÅ

ARMAS BORG & Co Ab
Annegatan 12 00120 HELSINGFORS
www.armasborgoy.fi

Tel 612 9890
Jour 0400 977 000
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Till Er tjänst med mångårig
erfarenhet
������������

Hagnäs
Tölö
Östra
Centrum
Alberga
Hagalund
Dickursby
Myrbacka
Kervo
Hyvinge

tel. 010 76 66500
tel. 010 76 66530
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

010 76 66590
010 76 66610
010 76 66570
010 76 66560
010 76 66600
010 76 66550
010 76 66580

(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

Herrholmgatan 14, �������������
Jakobstad
�������������������������
Tel. 06-7231 730
����������������
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�����������

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ
Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

BOX BED & BREAKFAST

Handelsmans Café
www.uuwanas.fi, 050-592 4255, Sibbo

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Res
Res med
med OT-Resor
OT-Resor
KulturKultur- och
och vandringsresa
vandringsresa
Slovenien
Slovenien och
och Österrike
Österrike

Sloveniens vackraste område, de julianska alper och
orten Bled. Och Österrikes sydligaste förbundsland,
Kärnten, känt för sitt milda klimat, vackra sjöar och
storslagna alper. Skapa ditt eget program med vandring och utflykter! Flyg Österbotten tur och retur Europa, OT-bussen på rundresan. Resa 24.4-1.5.

Schweiz – Alpernas hjärta

Välavvägd rundresa och Glaciärexpressen. Schweiz
är landet i Europa med mest och högst alper. Vi gör
en stor rundresa där tågresan Glaciärexpressen är
en av höjdpunkterna! Bekvämt och snabbt =
flyg + OT-buss! Resa 15 – 21.9

www.ot-resor.fi

Tel. 06- 318 4000

hok-elannonhautauspalvelu.fi
perunkirjoitustoimisto.fi
Telefonejour 24 h: 050 347 1555

������������
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Nina Kinnunen

”Du kan få honom att
långa tider i sträck
göra absolut ingenting. Du kan få honom
att vara uppe långt in
på natten, inte i festligt lag, utan sittande
framför spisen i ett
kallt rum, stirrande på
en utbrunnen brasa.
All den sunda och levande aktivitet som
vi vill att han skall
undvika kan vi avhålla honom från och
ge honom ingenting i
stället.”
Ur C.S. Lewis klassiker Från helvetets brevskola. Onkel Tumskruv
råder smådjävulen Malört att
förleda sin människa till apati.

Ledan vill släcka ditt liv
May Wikström

May Wikström

Leda. Lättja. Livsleda?
Antikens kristna talade

Gemenskapen behövs

om acedia.
Det handlar om rötan som
kryper in i själen och får
den att domna bort i en
tillvaro där ingenting längre betyder någonting. Där
ingenting längre har konsekvenser, i en total andlig
och emotionell apati.
Ann-Britt Hedman är
pensionerad präst, men är
fortfarande en av arbetshandledarna i stiftet. En snötyngd dag i Borgå sitter hon
i sitt hemtrevliga radhus
med orden för den klassiska huvudsynden som tuggmotstånd. Utanför fönstret
höjer sig meterhöga drivor.
Det har varit mycket skottande i vinter för pensionärsparet Hedman, precis
som för så många andra.
Mycket arbete.
Arbete, duktighet, synd
– nej, ordet ”lättja” spottar hon ganska hastigt ut.
Ann-Britt Hedman har sett
för mycket av duktiga människor som piskat sig själva
blodiga i själen. Hon har
själv varit där, utbränd i
slutskedet av sitt arbetsliv.

Att missa målet
– Ledan är lättare att greppa. Den kan jag känna igen
i mitt eget liv, när allt börjar smaka trä, säger hon till
slut.
För Ann-Britt Hedman
handlar det inte om att ligga och lata sig på soffan, utan om den livsleda som slutar bry sig helt och hållet.

kan också vara något som
berikar livet. Det gör den inte om man inte har kontakt
med källorna, säger hon.

Ann-Britt Hedman tror att det är viktigt att dela livsberättelser.
Det kan hjälpa när livsledan slår till.

Syndaprat är svårt – men
hon börjar från den definition av synd som talar om
”att missa målet”.
Livsleda är när man tappar greppet, missar uppgiften och meningen. I det
avseendet blir den nog en
synd, funderar hon.
När hon var som mest nere och kände att ingenting
längre var något värt frågade psykologen om hon
övervägt självmord.
– Då hickade jag till, för
nej, det hade jag inte. Synden har också alltid ett sammanhang där den enskilda
individen blir indragen,
och då kan hon missa sitt
mål. Och livsledan kan bli
mycket stark, det vet jag.

Sin egen lilla gud
– Ledan isolerar människan. Hon blir sin egen gud
och behöver inte bry sig om
någon annan och inte heller
ta ansvar för någonting. Då
blir ledan farlig för en själv
och för omgivningen och

låt-gå-mentaliteten slår på,
säger Ann-Britt Hedman.
Hon kopplar till begrepp
som ”ordning”, ”reda” och
”lydnad”. I gamla samhällen fanns ett ansvarstagande och en omsorg om varandra som var självklar.
Förr fanns dygderna. Men så
gick de överstyr, och nu har
de kastats på sophögen.
– Det är märkligt hur allt
i samhället måste gå från
det ena diket till det andra,
suckar hon.
I stället för ”ordning och
reda” kom läran om ”Nånannan”.
– Nånannan plockar upp
skräpet jag slänger på gatan och Nånannan står för
fiolerna när jag förstör något.
Ann-Britt Hedman tror
också på disciplin i det
andliga livet, även om hon
är försiktig med att dra upp
några måsten.
– Tro kan vara en förfärande kraft när den är grym
och obarmhärtig. Men tron

Källorna är Bibeln, bönen
och gemenskapen, klassiska i kristen tro.
– I min barndom sa man
att ett ensamt vedträ inte
kan brinna. Bilden fungerar
inte längre, men det är en
sanning fortfarande. Man
behöver en slags förankring i en gemenskap som
stärker ens positiva tro.
Så rent konkret, hur gör
man det här med andliga
vanor och disciplin? Hur
gör hon själv?
Ann-Britt Hedman tycker
att det är bra att läsa Bibeln
och att be regelbundet.

HÖGMOD
GIRIGHET
VÄLLUST
FROSSERI
AVUND

– Det gör jag, även om jag
inte kan ge medlen för hur
man ska be och när. Själv
suckar jag många gånger
per dag till vår Herre, när
jag står i köket och kanske
kommer att tänka på någon
person som har det jobbigt.
Oj … det låter fromt det här,
skrattar hon förläget.
Aftonbönen är den som
har mest strukturer för
hennes del.
– Gudstjänstgemenskapen är viktig. Nattvarden
likaså. Inte nödvändigtvis
som social gemenskap, det
är på något sätt att ställa fel
krav på gudstjänsten. Men
den är en trosgemenskap
där man delar sånger, böner och upprepar det som
är det centrala.
Ann-Britt Hedman tror

(lat. acedia)
Färg: ljusblå
Djur: get
eller åsna
Straff
i helvetet:
att kastas i en
ormgrop

LÄTTJA
VREDE

Det här är sjätte
delen i en serie om
huvudsynderna i
modern kontext.

att vår inneboende lättja
kräver disciplin, men däremot betvivlar hon att Jesus kräver att dagens stressade människor ber hela
tiden.
– Men visst skulle vi må
bra av att ha vissa tider för
bön och bibelläsning. Lättja handlar också om hur vi
förvaltar vårt pund, de gåvor vi har fått. Att hoppa
över staketet där det är som
lägst och inte ens försöka
hitta sin nisch är lättja.

Berättelsen som
friskvård
Ann-Britt Hedman tycker
att det är viktigt med goda relationer, ett nätverk
av människor som bryr sig
om en, och de andliga källorna, en god bok eller en
film. I det här sammanhanget lyfter hon fram Bibeln som god litteratur.
– Jag har nyligen läst Psaltaren inför ett uppdrag jag
fått. Vilken livsvisdom den
har!
Livsberättelser överhuvudtaget tror hon på.
– Det jag minns allra bäst
från mitt första skolår var
boken med berättelser ur
den bibliska historien. De
här berättelserna har en
djup symbolik i sig, som
genast berör. Hur kunde vi
skapa forum i församlingen där man kunde dela med
sig av sina livsberättelser?
Eftertänksamt säger AnnBritt Hedman att hennes
uppdrag som arbetshandledare också handlar om att
dela andras berättelser.
– Medicinen mot livsledan handlar om att hitta
sina livskällor.
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Kyrkans unga samlades för överläggningar i Karis

som hemförsamling
Foto: Christa Mickelsson

Borgå stifts egen ungdomsriksdag
Ungdomens kyrkodagar (UK)
samlades förra helgen till förhandlingar på stiftsgården Lärkkulla i Karis.
Årets diskussioner behandlade både
ungdomsarbete på gräsrotsnivå och
mänskliga rättigheter i Kongo.
– I have a dream, jag har
en dröm, sa Jona Granlund från Åbo svenska församling när han steg upp
i talarstolen på Lärkkulla
under UK:s första dag.
Drömmen
uppfylldes
och Granlund valdes till
ordförande för de dryga
160 delegater mellan 15–
30 år som samlats till årets
kyrkodagar. Till vice ordförande valdes Ylva Vikström, också hon från Åbo
svenska.
– Fast egentligen känns
UK som min riktiga hemförsamling. Här fick jag
min första egentliga kontakt med kristet ungdomsarbete, med lovsånger och
med andra församlingsungdomar. Jag var sexton
år då och det var jättehäftigt, som att hitta en del av
sig själv, säger Vikström.
Trots att debattens vågor
ofta går höga när diametralt olika åsikter vädras på
alla tänkbara finlandssvenska dialekter, tycker hon
ändå att atmosfären på UK
är accepterande.
– Det är okej att vara kristen på mitt sätt och ändå en
del av gemenskapen.
Hurdan tyngd har då de
beslut som UK fattar?
– Jag tror att UK:s största
makt syns i följden av diskussionerna vi har. Unga

kristna lär sig debattera,
lyssna och föra fram sina
åsikter. Har man deltagit i
UK så vet man lite om hur
möten och förhandlingar
går till och vågar kanske
ställa upp i exempelvis församlingsrådet. Man lär sig
att påverka.

Konfliktmineraler
En av helgens hetaste debatter berörde rättvisefrågor – ett tema som återkommer vid Ungdomens
kyrkodagar med jämna

UK-beslut
2011:
Ungdomens kyrkodagar uppmanar församlingarna att
• bilda ungdomsråd
• köpa endast etiskt
tillverkad elektronik
• starta särskilda
grupper för unga killar.
UK förnyade också
sina stadgar. Beslutet
betyder bland annat
att det endast är församlingsmedlemmar
under 30 år som har
möjlighet att lämna in
motioner.

mellanrum. Rättvist kaffe
och choklad har bytts ut
mot mobiltelefoner och datorer, i dag handlar det om
rättvisemärkt elektronik.
– Det är inte så lätt att ta
reda på ifall en mobiltelefon är etiskt tillverkad. Exempelvis i Demokratiska republiken Kongo finns enorma mängder råvaror som
tjänar till att upprätthålla
den beväpnade konflikten
i landet, berättar Christoffer Steffansson som tagit
initiativ till en motion om
rättvis elektronik.
Han vill att också kyrkan ska ta med den etiska
aspekten när den inhandlar ny elektronik till församlingarna.
– Men hur villiga är företagen att ta reda på varifrån
råvarorna egentligen kommer? Det enda man kan
göra är att satsa på kvalitet. Inte kan vi påverka så
avlägsna saker, ljöd en del
av motargumenten, vilket
retade gallfeber på andra:
Sätt lite tryck på Kyrkostyrelsen! UK kan inte blunda
och nonchalera, i så fall står
vi inför det stora förfallet.
– Det var en intressant
debatt, bra att bli lite ifrågasatt, kommenterade en
nöjd Steffansson efter att
UK beslutat tillsätta en särskild arbetsgrupp i frågan.
I en skrivelse riktad till
Kyrkostyrelsen uppmanar
man också till konsumtion
av etisk tillverkad elektronik samt ber församlingarna att notera mineralers
ursprung vid offertförfrågningar.

Ansvar för killar
Ungdomarnas möjligheter
att påverka i den egna församlingen diskuterades i
en debatt med många goda
exempel. I Kronoby finns

ett fungerande ungdomsråd, i Pernå har man ungdomsdirektion och i Jakobstad är ungdomarna som
bäst engagerade i en större
ungdomssamling de själva
tagit initiativ till.
– I slutändan hänger det
ändå på din egen aktivitet.
Ställ upp i ungdomsrådet,
ryck din ungdomsarbetsledare i ärmen, ta initiativ! sa
Tomas Hellund.
I sitt beslut uppmanar UK
församlingarna att bilda
ungdomsråd bestående av
ungdomar och unga vuxna, ungdomsarbetsledare
samt en förtroendevald
från församlingsrådet.
UK vill också att församlingarna ska starta fler killgrupper, särskilda smågrupper för pojkar.
– Det finns redan många
grupper för flickor men
samma krav och förväntningar riktas också mot
pojkarna i dag. Andras och
egna stereotypier mår bra
av att diskuteras i trygga forum med en vuxen ledare
– också bland pojkar, konstaterar Rolf Blauberg från
Johannes församling.
En särskild utbildning
för killgruppsledare diskuterades också och Blauberg
lovade offentligt att gå kursen ifall exempelvis KCSA
arrangerar en sådan.
– Här finns en lucka som
definitivt borde fyllas. Kyrkan har också ett ansvar för
unga killar.

Sånger 1984–2010
En viktig detalj i UK-traditionen är temasångerna
som vanligen väljs genom
en öppen tävling. På fredag
kväll äntrade några musikaliska UK-veteraner scenen när en samlingsskiva
med temasånger släpptes.
Efter bubbelskål i höga
glas fick publiken några
smakprov från den nyinspelade skivan med ett
plock av låtar från åren
1984–2010. Först ut var Sofie Björkgren-Näse från
Vasa som framförde sin
egen låt Vems värld, temasång från år 2003.
– Temasångerna ger UK
en viss identitet. Alla stora
evenemang, världsmästerskap och så, har ju oftast
en egen låt, säger Björkgren-Näse.
Hon tycker också det är
roligt att lyfta fram alla de

låtskrivare som finns i stiftet.
– Vi importerar ofta musik från Sverige men UK:s
temasånger visar att vi
minsann också kan i Finland, säger Stefan Myrskog
från Kyrkans svenska central (KCSA), som står bakom
skivan.
”We wan’t more” skrålade publiken efter att Petter
Kohonen nästan sprängt
taket i Lärkkullaauditoriet
med sin riviga version av
temasång 1997: Med öppna
ögon av Karin och Fredrik Erlandsson. Tidigare
under kvällen dansades
också spontan vals framför scenen då Mats Fontell
framförde sin egen melodi
Längtan från 1990.
– Dina låtar känner man
alltid igen, de låter alla likadana, klagade min kompis
och därför beslöt jag mig
för att skriva en låt som

Temasångstest
Kan du temasången? Från vilket år är den?
1. Tack för allting på vår jord, tack för kärleken.
2. Det låter konstigt vänt men så har Gud bestämt.
3. Den dag vi förstår att vi hör ihop.
4. Gud har satt sig på sin stol i mig.
5. En stjärnebrygga, här är vi trygga.
6. Heloi-lei-lo.
Svar: 1.Rätt till liv (1984) 2. Fri att dela (1986) 3. Murar
(1991) 4. O-längtan (2004) 5. Bygglov (2007) 6. Framtidsjoik / Uppdrag framtid (2008)

Text: Nina Österholm
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Framtidens
kyrkobyggare
inspireras

– Årets UK-tema Korsdrag återspeglar debatten, hur vi drar åt olika
håll. Samtidigt drar också korset, vi dras mot
Jesus, förklarar Niklas
Holmgård (på bilden intill) som varit med och
planerat årets UK.

ingen skulle identifiera
som min. Det blev en vals,
berättade Fontell.

UK för vuxna
Nästa år arrangeras Ungdomens kyrkodagar i Vasa. Årets UK föreslår att

dagarna arrangeras samtidigt som de finlandssvenska kyrkodagarna 2012.
– UK och kyrkodagar är
ett så stort evenemang att
det behöver arrangeras i
samförstånd mellan flera
parter. UK har i sitt beslut

tagit ställning för saken och
planeringsgruppen är också
enig i att vi jobbar för det, likaså KCSA och lokalförsamlingen Vasa svenska. Alltså
är siktet inställt på UK + KD
i Vasa nästa år, säger Simon
Lampenius på KCSA.

Mera bilder, intervjuer, videor och tal på

www.kyrkpressen.fi
www.pod.fi/svenska
www.kcsa.fi/uk

Gallup

Har UK någon makt?

Det finns en känsla som
dominerar mitt förhållande till Ungdomens
kyrkodagar, och den kan
bäst beskrivas som tacksamhet, en nästan gränslös sådan. Tänk, att detta
fantastiska finns, och tänk
att jag har fått vara med
om det. Tacksamhet som
riktar sig till alla som varit med och gjort UK även
detta år – alla som planerat, fixat, jobbat, diskuterat, deltagit, skrattat,
dansat, bett och debatterat utskottsförslag. Likaså
en stor tacksamhet riktad
till KCSA, Borgå stift och
församlingarna som erbjuder sina unga den här
möjligheten. Att vi som är
unga har fått ett utrymme
som är vårt att växa i.
Här knyter vi kontakter
för hela livet – både med
de andra deltagarna och
med vår kyrka. De flesta
som har upplevt UK har
också insett att det är här
en stor del av framtidens
präster, diakoner, ungdomsarbetsledare, kantorer och andra kyrkliga anställda danas. Det är här
framtidens förtroendevalda och aktiva lekmän
får sin inspiration och får
en känsla för att kyrkan är
vår, att det också är vi som
är kyrkan. Vi lär oss den
praktiska mötestekniken
– hur man sitter i möte
och avhandlar ärenden på
en föredragningslista, vad
ett klämförslag är och hur
man skriver ett förslag till
beslut. Samtidigt lär vi
oss den inre mötestekniken – hur man håller tankarna skärpta genom att
sysselsätta fingrarna och
hur man bemöter åsikter
vitt skilda från ens egna.
Här får vi utvecklas i en
varm och välkomnande
atmosfär som uppmuntrar till mod – oavsett om
det handlar om att våga gå
upp i talarstolen eller att
tala om det svåra i livet.
För min egen del har
söndagens avsked från
UK varit ännu mera bitterljuvt än vanligt, eftersom jag har varit delegat
för sista gången. När bussen rullade iväg från Lärkkulla tror jag ändå inte att
jag var ensam om att fundera över hur jag ska bära
mig åt för att ta med något av det fantastiska med
UK och plantera det i min
egen församling – så att vi
kan bära med oss en glimt
av UK under resten av året
och resten av livet.
Erika Rönngård

– Ja, det tror jag, särskilt
på lokal nivå eftersom
ungdomar från hela stiftet står bakom besluten.
På stiftsnivå tar det kanske längre innan resultaten syns. Egna ungdomsråd i församlingarna
skulle också vara viktig
att få till stånd.
André Ravall,
Jakobstad

– UK:s största makt ligger i hur vi påverkar
varandra här i plenum
genom diskussionerna.
Särskilt diskussionen om
hur kyrkan ska vara på
webben känns intressant
och aktuell.
Emma Audas,
Åbo

– Visst kan UK:s beslut
göra skillnad även om
det kan vara svårt att
vända på stora saker. Lite
idealist måste man väl
vara, också som UK-pensionär.
Magnus Engblom,
Esbo

– Absolut kan UK påverka. Man måste ju åtminstone försöka och ta varje
chans man får. Särskilt i
den egna församlingen
tror jag att besluten från
Ungdomens kyrkodagar
kan ha tyngd.
Jonathan Lassila,
Pedersöre

– Jag tror nog UK har
makt eftersom det i princip är hela Borgå stifts
unga som uttalar sig gemensamt. Särskilt beslutet om hur församlingarna ska tänka vid uppköp
av teknik tycker jag är
viktigt. Kyrkan måste
vara en etisk inköpare
och ett gott exempel.
Ylva Lundström, Grankulla
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Janne Koivuniemi

”Vår bakgrund förklarar det vi är i dag”
Mira Strandberg

Självrannsakan, historia, gotik, feminism
och samtidskritik flätas
samman i fotoutställningen Från trollformel
till bön.

Under rubriken Från trollformel till bön döljer sig ett
mångfasetterat budskap
med många nivåer. På ytan
är utställningen en tidsresa
i miniatyr, från vårt hedniska förgångna via den
utdragna och tidvis brutala
kristningsprocessen till dagens slentriankristna kultur. Ett starkt feministperspektiv färgar helheten.
– Innan kristendomen kom
trodde folket här på de gamla hedniska gudarna. Naturen var deras helgedom och
många kvinnor fungerade
som helbrägdagörare och använde sig av örter och andra
växter. När främmande män
från ett annat land introducerade en ny religion gjordes

– Länge blandades den
gamla hednatron med den
kristna tron i en salig röra.
Människorna gick i kyrkan,
men glömde inte bort sina
skogsgudar. De tillbad dem
i smyg.

Från skogen
till altaret
Både bild och text återger
hur den gamla tiden så

småningom viker undan
och hur kvinnorna tar de
första trevande stegen på
vägen tillbaka till altaret.
– Utställningen är också
en skildring av min personliga trosprocess och
lika mycket som jag kritiserar kyrkan kritiserar jag
mig själv. Min tro är svag.
Jag tvivlar och ifrågasätter
mina val, funderar över om
Janne Koivuniemi

Ensidig
syndigförklaring

kvinnan i ett slag syndig och
avstängdes från altaret.
Att kristendomen kom till
Finland betydde inte heller
att alla som bodde där med
en gång övergick till den
nya tron. I stället levde de
gamla sedvänjorna sida vid
sida med de kristna sederna och bruken och den nya,
kristna, guden sågs som en
gud bland andra.

Janne Koivuniemi

– Jag är en evig sökare, säger
Päivi Lindström, till vardags kantor i Karis finska
församling.
– Jag måste ständigt på
nytt söka mig fram till min
tro, och jag funderar mycket kring andliga frågor. Ofta sker det via kritik av det
jag ser omkring mig i mitt
arbete.
Kritiken av kyrkan i dag är
en del av den utställning hon
har gjort tillsammans med
fotografen Janne Koivuniemi. I dikter som hon skrivit
och som kopplats ihop med
bilderna opponerar hon sig
mot enkla lösningar och en
kyrka som fungerar som på
löpande band, en kyrka där
människorna inte blir bemötta som individer.
– Dagens människor behöver rum för sina tankar
och funderingar, inte en
enda färdigtuggad sanning.
Vi borde ruska om vår kyrka
mera! De kyrkligt anställda

ska gå ut och finnas mitt i
församlingen med sitt budskap och inte gömma sig
bakom altaren och skrivbord. Kantorn borde oftare
komma ner från orgelläktaren och vara en del av församlingen, säger hon.
Att som kyrkans medarbetare öppet kritisera kyrkan är inte en populär sysselsättning, men det är en
risk som Lindström medvetet tagit – både med den
aktuella utställningen och
dagligen i sitt arbete.

jag är på rätt plats och om
jag verkligen hör hit. Men
så ibland kommer höjderna. Då vill jag bara dansa
längs altargången, säger
hon och pekar på den sista
bilden.
Och ändå är det inte sig
själv hon representerar på
bilderna.
– Jag är en mytisk person,
jag gör en roll som en skådespelare på scen. Jag försöker illustrera något som
är en del av vår historia
och fortfarande är en del
av oss. Man får inte glömma sina rötter, för utan det
förgångna kan det inte finnas någon nutid. Vår bakgrund förklarar hur vi har
kommit dit vi är i dag, och
det är viktigt, säger hon.

Det började med
ett passfoto

När Päivi Lindström, till vardags kantor i Karis, poserar för fotografen Janne Koivuniemi är det
som att göra en roll. I fotografierna får hon också uttrycka sina känslor för kyrkan. – Ibland vill jag
bara dansa längs altargången!

Att fotografierna kompletteras med dikter beror på
att skrivandet alltid har
varit en del av Päivi Lindströms liv.
– Mina texter finns i olika antologier, och jag har
placerat mig i några skrivtävlingar, men jag har inte publicerat någon egen
samling.
Hon har också hållit några diktkvällar i församlingen där hon läst sina dikter
och sjungit sånger, men
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några större planer än
så hade hon inte för sina
texter. Så en dag behövde hon ett nytt passfoto
och stack sig in hos en
fotograf. Fotografen hette Janne Koivuniemi.
– Han frågade mig om
han kunde använda mig
som modell i sina fotoprojekt, och jag tackade
ja. Jag tyckte väl att det
var roligt att en medelålders, överviktig kvinna som jag själv kunde
agera fotomodell, säger
Lindström med ett av sina varma skratt.
Passfotograferingen
ledde till gemensamma
fotosessioner som sedan
formats till den utställning som under hösten
har turnerat i de västnyländska biblioteken. Till
slutet av januari pågår
utställningen i Pojo bibliotek, sedan står Karis i
turen.

Iögonenfallande
klädsel
Fotografierna har ett genomgående drag av gotik, dels på grund av att
Koivuniemi riktat in sig
på att fotografera den
gotiska
subkulturen,
dels på grund av Lindström själv.
– Jag har alltid klätt
mig lite i gotisk stil, redan innan det ens fanns
ett begrepp för fenomenet. Mörka färger, spetshandskar och sådant har
alltid tilltalat mig.
Goterna har ett dystert rykte och många
tror att det handlar om
någon modern form av
djävulsdyrkan. I stället
står dagens goter ofta
för individualism, tolerans och kreativitet.
– Gotiken i sig förbinder sig inte vid någon
enskild religion, utan
det finns goter av alla
de slag. Goterna är ofta
involverade inom miljövård och djurskydd, de
kan vara vegetarianer
och veganer.
Viktigare än etik är ändå estetik. Under senare
år har viktorianska drag
starkt influerat gotkulturen och fört med sig
korsetter och eleganta
aftonklänningar, men
inom gotiken finns det
gott om subkulturer som
alla har sin egen stil.
– Vi har planerat att
utvidga och komplettera utställningen och
fortsätta med den utanför Raseborg. Jannes
dröm är också att den
ska bli en bok, berättar
Lindström.
Hur det än går har projektet lämnat Päivi Lindström ödmjuk och tacksam för sin arbetsmiljö.
– Stillhet har blivit
viktigare för mig, kanske via de starka naturupplevelser som fotograferandet gav mig.
Dessutom har jag blivit
påmind om vilken fantastisk arbetsplats jag
har. Kyrkvalven andas
all den historia de upplevt under århundraden. Där kan jag starkt
känna heligheten.

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

Tro Hopp och Kärlek
Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt,
tillverkat i sterling-silver och
levereras
med kedja och ask.
” Kärleken är det centrala,
stödd av hoppet och tron”

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Var dag är en sällsam gåva
- en skimrande möjlighet
Ta gärna kontakt om du vill ge
en gåva för det kristna arbetet
på svenska i Finland. Församlingsförbundet rf. Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors, tfn. 09-6126 1540, e-post
kontakt@forsamlingsforbundet.
fi, konto 405525-2219.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
Svenskfinland.

Pris 35,50€/inkl postkostn.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

Sänd in din beställning till

Jonnys Försäljningstjänst

För mer information, kontakta
Verkamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
Telefon 06-347 0608 cjcenter@malax.fi

Namn:_____________________Tel:______________
Adress:_____________________________

Antal

Jag stärker
benstommen
och får bättre
kvalitet på hår
och naglar
Helena Loo, 51 år, har alltid gympat och joggat.
Men när hon med stigande ålder och krävande
jobb kände sig mindre rörlig, tvingades hon ta det
lugnare.
“Med Bone Supply känner jag mig stark igen
och kan träna varje dag. Dessutom har jag fått
tjockare hår och hårdare naglar.”
Helena bor i Korsholm i Finland och arbetar som sjukgymnast
med strokepatienter och äldre människor. Eftersom jobbet
kan vara tungt, är det bra att vara i god fysisk form.
– Bone Supply gör mig mjukare i kroppen och jag är rörligare när jag vaknar på morgnarna. Det är skönt att känna
sig starkare, känna att man orkar mera.
– Att håret blivit tjockare och naglarna starkare är ju bara
positivt. Naglarna har blivit så blanka att det ser ut som om
jag har nagellack, och magnesiumet i Bone Supply stärker
mina muskler, det känner jag.
– Jag började med tre tabletter om dagen, men gick sedan
ner till två. Jag kommer att rekommendera Bone Supply till
många av mina vänner.

Bone Supply – med lättupptagligt kalcium
Nya BONE SUPPLY består av dokumenterat* och naturligt
kalcium från fiskben och korall, som tas upp lätt av kroppen.

Det innehåller också magnesiumcitrat som bidrar till ett
balanserat upptag, och D3-vitamin som hjälper kroppen att
ta upp kalcium genom att främja upptaget i tarmen. Dessutom
innehåller BONE SUPPLY C-vitamin, B12 och kisel, som också
är bra för hår, hud och naglar.

Bidrar till att stärka benstommen
För många av oss kan det vara viktigt att ta ett extra tillskott
av kalcium för att stärka benstommen. För den som haft ett
stillasittande jobb, tidig menopaus, tränat mycket, bantat
ofta, är äldre eller har rökt kan ett tillskott av kalcium göra
gott. Magnesium och D3-vitamin underlättar för kroppen att
ta upp kalcium.

Fakta om Bone Supply
Stärker benstomme och tänder.
Stärker hår, hud och naglar.
Innehåller dokumenterat* naturligt, lättupptagligt
kalcium från fiskben och korall.
Magnesiumcitrat och D3-vitamin främjar
kalciumupptaget.
Naturligt lättupptagligt C-vitamin, B12 och kisel.

Finns i hälsokostaffärer och vissa apotek, kan dessutom beställas fraktfritt
på tel. 06-3436 506 eller www.elexirpharma.fi. Direkt hem i din brevlåda
inom 3 vardagar.

Har du frågor om Bone supply kontakta: Elexir Pharma AB – Finland telefon 06-3436 506 www.elexirpharma.fi
Elexir är ett svenskt företag som utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden.
De högkvalitativa produkterna tillverkas enligt läkemedelsstandard uteslutande i Norden

BS_helena_208x250.indd 1
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Presentation

Telefonen och församlingen i fickan

Topelius
och vi

Jesus som applikation
Nina Österholm

Församlingen väntar

Bibeln med personlig
läsplan, en internationell bönevägg och
”Finnarnes äldsta beröring med Svenskarne
går långt bortom sagors och minnens tid
upp i den gråa fornåldern ...”
Zacharias Topelius
beskrivningar av seder
och bruk i 1800-talets
Finland kan kännas ålderdomlig och till och
med lite roande, men
faktum kvarstår: ingen
har påverkat vår syn
på oss själva och vårt
land i lika hög grad
som han.
Finland framställt i
teckningar är Topelius
första stora skildring
av Finland. I verket
varvas historiska berättelser och geografiska beskrivningar
med konstnärliga avbildningar av sevärdheter, minnesmärken
och typiska landskapsvyer. Topelius text och
de 120 litografier som
ursprungligen flankerade dem ges nu ut i
nytryck. De utkom för
första gången 1845–
1852.
Svenska litteratursällskapets storsatsning finns också tillgänglig i elektronisk
form på www.topelius.
fi. (MW)

Hjärta och
smärta

Dubbelantologin Dina
lappar i hallen/ Älska
skog och mark presenterar de bästa bidragen ur Arvid Mörne- och
Solveig von Schoultztävlingen 2010.
I den förstnämnda,
som riktade sig till skribenter under 30 år, var
flera bidrag skrivna på
vers. Det vanligaste
temat var smärta – i
relationer, kärleken och
livet i stort.
Arvid Mörne-tävlingen lockade hela 180
poeter i lite äldre ålder.
Juryn fick läsa mycket
kärleks- och naturpoesi samt dikter för särskilda tillfällen.
Båda tävlingarna arrangeras årligen och
gäller växelvis poesi
och noveller. (MW)

kristen radio. Det
finns mycket roligt för
mobiltelefonen men få
seriösa hjälpmedel för
tron.
”App” är förkortning för
applikation och är ett program som kan laddas ner
till exempelvis en telefon.
En app kan vara allt från
enkla spel till avancerade
tidningspublikationer.
Vilket är då utbudet av
applikationer med kristet
innehåll? En rundfrågning
på Facebook och bland några av kyrkans webbarbetare
visar att Bibeln är en av de
populäraste apparna man
kan ladda ner till sin telefon. Bakom en liten ikon på
skärmen kan du alltså ha alla 66 böcker, din personliga läsplan och dina anteckningar. Vers för vers rullar
texten upp sig på skärmen
och det går snabbt att både
kommentera och dela med
sig av vad man läst, exempelvis via Facebook.
Texten går också att få
på svenska, exempelvis via
den populära YouVersionbibeln, Pocket e-Sword eller
Olive Tree. Den sistnämnda
kostar visserligen något att
ladda ner men ger samtidigt tillgång till en del annan nedladdningsbar kristen litteratur.

Elektroniska böner
Böner har redan länge figurerat på webben, den kristna
bönetraditionen verkar passa ganska bra in i de sociala
funktioner som webben nu
erbjuder. På Twitter finns
exempelvis Prayer4u och
på Facebook bland annat
Praying People eller Prayer
med närmare 1,2 miljoner
fans. Ett stort böneflöde tar
med andra ord plats på webben varje sekund.
Också för telefoner finns
ett antal applikationer
tänkta som stöd i bönelivet. Med exempelvis Note
to God eller Prayer wall kan
du när som helst skicka iväg

Församlingsapplikationer finns i mindre skala medan Bibeln är en av de populäraste tilläggsprogrammen som kan laddas ner till mobilen. Ploj och bakgrunder med religiösa teman och motiv
finns för alla smaker.

en bön eller be över några
av böneämnena enskilt för
dig själv eller publikt via
applikationen.
På svenska erbjuder
Svenska kyrkan en elektronisk bönevägg där man
både kan läsa andras och
posta sina egna böner på
ett visuellt tilltalande vis.
Bönerna på kyrkans webbplats kan också bli framburna i gudstjänsten i någon av domkyrkorna, om
man inte avböjer.

iPingst
I konkreta församlingssammanhang är apparna ännu
förhållandevis okända, utvecklingspotential finns
alltså. I USA finns redan fö-

retag som specialiserat sig
på församlingsappar och
i Sverige finns också några tidiga försök hos bland
annat Pingstkyrkan i Tidaholm. Appen iPingst, som
hittas via iTunes, ger användaren information om
evenemang, gudstjänster,
senaste fotografier, videon
och nyheter om kommande konferenser och undervisning i församlingen – direkt i telefonen.

Fiskmärkt profil
Största utbudet av ”Jesus
på mobilen” erbjuds ändå
i form av ploj och spel. De
stora tillverkarna blir däremot allt försiktigare med
religiöst innehåll, särskilt

Använder du några bra ”Jesus-appar” i din telefon?
– Nej, det är
dåligt med
sådana och
jag är ärligt
talat inte så
lockad av den typen. Det
skulle däremot vara intressant med ett försök
till en vettig församlingsapp. Där tror jag själv att
det skulle finnas potential om man har idéer och
pengar över!
Daniel Jakobsson

– Jag använder flera
bibel-appar:
Pocket eSword är
den bästa med exempelvis alla finskspråkiga bibelöversättningar. Olive
Tree kostar lite men ger
också tillgång till en del
andra upphovsfria böcker. Easton’s Bible dictionary ger kortare förklaringar kring Bibeln. Och

så appen St. Augustinus
förstås, med alla Augustinus texter.
Linus Stråhlman

– Tyvärr använder jag
inte sådana
själv men
det finns hel
del olika ”Word of God”appar som ger ett nytt
bibelord varje dag.
Frida Vikström

när det kommer till skämt.
Applikationen Me so holy, i
vilken du kan ta en bild av
ditt ansikte, välja en religiös figurs kropp och klistra
in, förbjöds av Apple eftersom den kunde anses vara
stötande. Skaparen bakom
applikationen, Benjamin
Kahle, är skeptisk mot Apples beslut och protesterar
på sin hemsida: ”Jag tycker
att Apple är för känsliga.
Besvikelsen på ett annars
så fritänkande och kreativt
företag är stor, eftersom de
förbjuder en rolig och positiv applikation”, skriver
Benjamin Kahle.
Mera oskyldiga applikationer i form av dagliga
bibelord eller ”hälsningar”
från Gud (God wants You to
Know-applikationen på Facebook) finns också för den
som vill ha sitt Dagens lösen direkt i telefonen.
Bakgrunder, så kallade
wallpapers för telefonskärmen, med kristna motiv
finns det också en uppsjö
av med allt från ikoner och
kors till kitschiga glansbildsmotiv med Jesus och
barnen. Här erbjuder också
Facebook bland annat animerade e-vykort med kristna motiv. Du kan också fiskmärka eller korsflagga din
Facebookprofil, på samma
sätt som man kan klistra
en fiskdekal på sin bil.

Jag tror på
närvaro,
på direkt
kommunikation ansikte mot ansikte. Jag tror också
på handskrivet och
på svartvita kopior.
Alla måste inte ladda
ner saker till sin telefon eller vara på Facebook. Men många
gör det.
Framtidens församling är redan uppkopplad. Medlemmarna kommunicerar
redan obehindrat om
söndagens gudstjänst,
om packlistan för lägret, om snyggaste
ungdomsledaren och
om konfirmationsklänningar. De läser Bibeln
och skickar ut sina
böner i nätverk som
spänner över hela jorden. De förankrar sina
liv i webben.
Förra veckan publicerades rykande färsk
forskning om kyrkans
roll och erfarenheter
av webbarbete. I rapporten Verkkoa kokemassa, Hengellisyys
ja vuorovaikutus verkkoyhteisöissä (Prova
på nätet, andlighet
och kommunikation i
webbgemenskaper)
skriver bland andra
Terhi Paananen om en
kyrka som inte lyssnar.
Mellan de unga generationerna och kyrkan
råder kommunikationsproblem.
Människan är andligt
intresserad, nästan alla
webbtjänster innehåller också diskussioner
om tro och religion.
I dessa diskussioner
är responsen på kyrkans arbete däremot
huvudsakligen negativ. Enligt Paananen
riktas den vassaste
kritiken mot kyrkans
kommunikation. Mannen på gatan föraktar
byråkrati och beslutsfattande i avlägsna
organ, kontakten med
församlingen är stel
och man känner sig
sällan tagen på allvar.
Nu kommunicerar
framtidens församling
i stor utsträckning på
webben. Vill vi nå dem
är det bara att logga
in. Eller som Terhi Paananen skriver: Skulle det räcka med en
grundläggande kommunikationsreform för
att förnya hela kyrkan?
Nina Österholm
Hela rapporten finns på
www.diak.fi/julkaisutoiminta
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Evangeliserande exorcismfilm

Filmen The Rite har väckt känslor för och emot efter att
den hade premiär i USA förra veckan. Filmen handlar om
en ung katolsk präst som går en sorts ”exorcismutbildning”, tränad av en äldre, erfaren kollega som spelas av
Anthony Hopkins.
– Filmen är evangeliserande, säger fader Gary Thomas
från Sacramento i USA. Thomas är själv den exorcist vars
träning utgör den röda tråden i The Rite.
– Kyrkan gör egentligen ett ganska bra intryck, säger
Thomas om filmen enligt Catholic Culture.
Den katolska biskopen Thomas Paprocki från Springfield, Illinois, tror att filmen kan ge människor ”en mera
balanserad bild av vad exorcism egentligen handlar om”.
Filmen The Rite har Finlandspremiär i mars. (ST)
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Ungdomens Kyrkodagar
ordnas på Lärkkulla varje
år, men de äldre aktiva
lekmännen och förtroendevalda har ingen regelbunden samling för
hela stiftet. När blir det
kyrko- eller stiftdagar
för dem?
– Nästa år! svarar Bror
Träskbacka, direktor vid
Kyrkans central för det
svenska arbetet.
Under Ungdomens kyrkodagar diskuterades
möjligheten att slå ihop
UK och de finlandssvenska kyrkodagarna till ett
stort stiftsevenemang.
Nu är det fastslaget: UK
2012 ordnas i Vasa i slutet
av januari, och samtidigt

Vi frågar
När blir det
kyrkodagar för
”de vuxna”?

hålls finlandssvenska kyrkodagar.
– UK:s profil och upplägg är intakt. Det är UK
som bjuder in kyrkodagarna till sig, påminner
Träskbacka.
Planen är att bygga
broar över generationsgränserna och låta de
unga beslutsfattarna träffa beslutsfattare i andra
kyrkliga organ.
Men i Borgå stift plane-

ras också en samling för
året därpå.
– Stiftet fyller 90 år
2013 och då planerar vi
in någon sorts stiftsdag
eller annan samling för
hela stiftet, berättar biskop Björn Vikström.
Han tror att de stora
samlingarna behövs. Synodalmötet, som samlar
stiftets teologer, ordnas
vart sjätte år. Nu senast
var det många som konstaterade att det känns
som om samlingarna kom
alltför sällan.
– Samma känsla finns
säkert också hos stiftets
anställda, förtroendevalda och aktiva lekmän, tror
Vikström. (ST)

Skämt åsido

Prästs t-shirt ledde till anmälan
En präst anmäldes i höstas till domkapitlet i Stockholms
stift för att ha haft på sig en t-shirt med ett olämpligt
tryck. Texten på t-tröjan hänvisade till en känd svensk
porrfilm, och prästen hade den på sig under en resa till
Taizé, där han var ledare för en grupp ungdomar.
Enligt domkapitlets beslut kommer biskop Eva Brunne
nu att föra ett samtal med prästen om det inträffade, skriver Kyrkans tidning.
Prästen har försvarat sig med att tröjan för honom bara
var skrattretande och ett uttryck för hans humor. Prästen
har också på Facebook skrivit att han skulle vilja kalla den
som anmälde honom för ”jubelidiot”. (ST)

Påveblod blir relik
Strax innan sin död i april 2005 lämnade påven Johannes Paulus II ett blodprov som aldrig kom till användning. Blodprovet sparades, och nu har provröret
hamnat hos hans sekreterare som vill använda
det som relik, rapporterar Kyrkans tidning.
Den förre sekreteraren,
kardinal Stanislaw Dziwisz, är numera ärkebiskop i Krakow. Han vill att röret med påvens blod ska förvaras i kristall och byggas in i altaret i en kyrka i staden.
Det hela skulle ske i samband med saligförklarandet av
Johannes Paulus den 1 maj i år.
Kardinalen är av den uppfattningen att blodet är den
mest värdefulla kvarlevan av Johannes Paulus. (ST)

Om behovet att vara modig, arg och glad
BOK Frimodig – handbok
för förtroendevalda. Fontana Media & Församlingsförbundet r.f.

En gul bok i behändigt format med titeln Frimodig
väcker läsiver även om undertiteln sedan är sävligt
vardaglig: Handbok för förtroendevalda. Det märks
att både redaktörerna och
biskop Björn Vikström har
haft som ambition att ge
energi, kunskap och arbetsglädje åt oss som har valts
in i församlingsråd runtom
i Svenskfinland.
Rubriken för biskopens
inledningtext kretsar kring
de roliga orden modig, arg
och glad, de som hjälper
Knyttet när han ska befria

Skruttet från Mårrans välde. Och de orden är nog bra
att bära med sig när man läser vidare genom handboken, för där möts läsaren av
betydligt tröttare ord och
mer dämpade känslolägen

– precis som det antagligen
ska vara då det handlar om
en handbok som ska hjälpa
rådlösa att få ett fast grepp
om nya uppdrag.
Olika skribenter har fått
olika skrivuppdrag: somliga har skrivit böner inför
det nya församlingsuppdraget, andra har beskrivit
nya verksamhetsformer,
och andra presenterar
verkligheten; allt det som
hör till förtroendeuppdrag
med budgetar och rapporter. Blandningen är välgenomtänkt och fungerar
som bred skildring av hur
det är att sitta i ett sammanhang där man inte ska
blanda sig alltför mycket i
de anställdas arbetsproce-

durer och visioner men ändå vara aktivt nyfiken.
I avsnittet där anställda
inom olika områden ger
tips till de förtroendevalda
återkommer ofta önskemålet att rådsmedlemmarna skulle ta kontakt och höra vad som är på gång. De
efterlyser också uppmärksamhet för att församlingsrådet ska ha koll på resursfördelningen: finns det faktiskt pengar för det som de
anställda drömmer om?
Att använda en söndag
eftermiddag före det första
mötet till att läsa den lilla
gula boken är väl använd
tid. Den är konkret, den
ger tips på olika nivåer på
ett sympatiskt sätt. Samti-

digt hörs så många gånger
ett trött tonfall inför byråkratin, långsamheten och
farhågan inför att kyrkan
tappar uppmärksamhet på
ett brett fält. Modig, arg och
glad: de känslolägena tycks
behövas både för oss förtroendevalda och de anställda.
Och en gnutta av den energin sipprar fram i Juanita
Fagerholm-Urchs och Stefan Myrskogs framtidstexter. De skildrar förändringar, allt det som Modig, Arg
och Glad ska ta med sig på
sitt första församlingsrådsmöte 2011.
Maria Antas
ny församlingsrådsmedlem
i Johannes församling
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Elektroniskt
obekväm
– Ska jag printa ut en
vägbeskrivning? frågar
jag fotopraktikanten
som ska på uppdrag.
– Nä, det behövs inte.
Jag har navigator i min
telefon. Men tack i alla
fall ...
När en kollega idear
kring en grej om religiösa ”appar” konstaterar jag att jag definitivt fallit av teknologitåget. Ändå började det
så bra.
Då jag fick ett eget
rum i sexan köpte vi
också ett vinkelskrivbord. På det glänste en
splitterny dator – en av
de första i bekantskapskretsen. Jag tillbringade timmar med min
nya rumskompis: spelade actionspel, gjorde
konstverk i paintbrush,
lärde mig kattraser och
hur det gick till vid den
första månlandningen
genom en virtuell uppslagsbok – New Grolier
Multimedia Encyclopedia.
När skoltidningen
EOS gjorde ett reportage om mig poserade
jag med en mikrofon
som kopplats till ett
slags elementärt karaokeprogram. Sedan
minns jag just inget
mer – utom att jag torkade damm av åbäket
till påsk och jul.
Under mitt vuxenliv
har världen bokstavligen svämmat över av
högteknologi. Smarttelefoner, ipodar, e-böcker ... Jag har aldrig ägt
någon av dem, vilket
jag skäms över ibland.
Jag har helt enkelt inte
vetat i vilken ända jag
ska börja. Dessutom
gnager farhågor à la Orwell i bakhuvudet – går
vi till slut miste om all
mänsklig värme och
börjar se varandra som
prestationsinriktade
robotar?
För ett tag sedan kom
musiken med stormsteg tillbaka i mitt liv
genom Spotify. När
jag återknöt kontakten
med många kära bekantskaper hade mina
föräldrar redan länge
använt programmet.
Datakunskaper handlar alltså inte om ålder,
utan om attityd.
Ibland mår man bra
av att gå utanför sin bekvämlighetszon. Knappast blir man lycklig av
att bemästra alla tekniska specialfunktioner, men kanske kunde
någon av dem erbjuda
välkommen nytta och
oväntat nöje?
Marina Wiik
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I studentalphan finns det inga rätta
eller fel svar och alla får säga vad
de tycker, intygar Andreas Andersson, Tommy Mikkonen och Marthina Wargh.

Inga färdiga svar

Carla Stenfors

Kristendomens ABC
för nyfikna och tvivlare
Marina Wiik

Studentalpha riktar sig
till dem som vill veta mer
om kristen tro. Samtidigt
är kursen en spark i baken
för de unga arrangörerna
som ska locka med sina
kompisar.
Den första alphakursen hölls
i London i slutet av 1970-talet.
Sedan dess har konceptet – en
kort väg till kristen tro – spridit sig till 170 länder över hela
världen.
I Helsingfors hölls den första
studentalphan förra året och för
två veckor sedan började en ny
kurs. Ledarna – fem studerande
i 20-årsåldern – är ivriga inför
uppdraget.

– Kursen riktar sig till dem
som inte är kristna eller som är
tveksamma till tro. Vi vill diskutera i stället för att komma med
färdiga svar, säger Andreas Andersson, andra årets journalistikstuderande.
Tommy Mikkonen nickar.
– Visst skulle jag önska att de
som går kursen skulle bli troende, men det viktigaste är att
deltagarna får se att kristna studerande inte är så annorlunda
än andra.
Mikkonen studerar idrott och
hälsopromotion och har själv
gått fyra vanliga alphakurser
och en studentalpha. Han jämför det med att läsa Bibeln – varje gång tillför något nytt.
– Tröskeln för att öppna munnen är lägre i studentalphan,
men kvällarnas upplägg och
tema är det samma på alla kurser.

Mat med mera
En alphasamling inleds med en
gemensam måltid som följs av
ett föredrag av en inbjuden talare kring kvällens tema. Rubrikerna går rakt på sak: Vem är
Jesus? Varför måste Jesus dö?
Vad ska vi ha kyrkan till? och så
vidare.
Efter föredraget följer en fri
diskussion i smågrupper. En nyhet för i år är ”jatkot” efter själva
kursprogrammet.
– Efteråt samlas de som vill
på en närliggande krog eller ett
café för att fortsätta samtalet eller bara umgås. Vi fick idén från
Åbo, där man har längre erfarenhet av studentalpha än vi,
säger Andersson.
Planer för den aktuella kursen
började smidas i Studentmissionens regi i oktober.
– Vi diskuterade möjliga

talare och tidpunkten. Samlingslokalen väckte mest diskussion: vi skulle helst ha
samlats på ett mera ”neutralt”
ställe, men praktiska orsaker
talade för Lucascentret i Södra
Haga. Det skulle ha blivit för
dyrt att köpa maten av utomstående, berättar Marthina
Wargh.
Hon ansvarar för servering
och marknadsföring medan
Andersson och Mikkonen är
diskussionsledare i varsin smågrupp.
– Vi har gjort reklam via Facebook, flyers och planscher som
vi hängt upp i skolorna. Den
personliga inbjudan är ändå
mest effektiv, säger Wargh.
Andersson upprepar en vedertagen lärdom: man ska bjuda
in samma person på åtminstone tre olika sätt för att det ska
ta skruv.

Enligt ungdomarna har medstuderande oftast en ganska tolerant inställning till att de är
troende. Men de har också erfarenhet av frågande blickar och
förutfattade meningar.
– Jag skickade Alphainbjudningar till hälften av mina Facebook-vänner och vissa reagerade
ganska häftigt, säger Andersson.
Mikkonen har dylika erfarenheter.
– Genast när man talar om tro
inbillar sig folk att man försöker
omvända dem. Det finns en stereotyp bild av kristna, men jag
märkte att de som kom på vår
första alphaträff ändrade inställning. De trodde väl att de
skulle bli anklagade för att tänka fel och serveras ”rätta” lösningar och blev överraskade när
det inte var så.
På den första alphasamlingen
dök det upp en handfull studerande utan församlingskoppling. Ledarna är nöjda med träffen och Leif Nummelas introduktion om Jesus som historisk
person, men påpekar att deltagarna kunde ha varit fler.
– Nästa gång måste vi börja
marknadsföringen tidigare, redan på våren. En del intresserade kunde inte komma eftersom
de redan har annat program på
måndagar, säger Wargh.
– Å andra sidan är jag nöjd redan om vi lyckas nå fram till en
enda människa och få honom
eller henne att tänka till. Och ju
fler kurser vi ordnar, desto bekantare bli begreppet, inflikar
Andersson.

Skriba revisited
En vanlig alphakurs omfattar
tio kvällar plus en gemenskapshelg. Studentalphan har tre träffar färre för att passa längden på
en termin.
Det går ännu bra att hoppa på
den pågående kursen, nästa träff
är 7.2 och då hålls inledningsanförandet av Daniel Björk.
– Alpha är inte en kurs i tro, utan en kurs om tro. Över 80 procent av finländarna går i skriftskolan och hör till kyrkan, men
få vet vad det egentligen betyder, säger Andreas Andersson.
Kolla in www.studentmissionen.fi
för mer info.

Världens mest obeslutsamme man avled. På hans gravsten skrev man: Vela i frid!

Du missade väl inte ...

