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Kyrkoåret
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to 18 kp 33
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to 15 kp 37
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to 22 kp 38
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Julaftonen
Juldagen
Stefanidagen
Nyårsdagen
2:a sö efter jul

Långfredagen
Påskdagen
Annan dag påsk
1:a sö efter påsk

Kan vår västerländska kultur bestå?
Vi som lever i dag är kanske
den första generationen i
historien som genom våra
beslut och vårt sätt att leva
påverkar eller till och med
alstrar en del av naturkatastroferna. Det stämmer till
eftertanke. Ingen allvarligt
sinnad kristen människa
kan med gott samvete nonchalera förhållandet mellan jordens kondition och
människans individuella
begär.
Kan man tänka sig att
den stora, starka och rika
västerländska kultur som
byggts upp under efterkrigstiden och som gett oss
så många monumentala
välsignelser – demokratin
är en av de vackraste – en
dag kan rasa samman? Är
det möjligt att vi i väst som
lever ett liv som i bekvämlighet och lyx kan jämföras
med kungligheters livsvillkor i forna tider en dag får
se dessa förmåner dras in?
Välståndet och bekvämligheterna påminner oss
ständigt om de tusentals
möjligheterna, sällan om
riskerna.
Det finns många tecken i
vår samtid som tyder på att
vår stolta kultur har börjat
flämta i andnöd och visa
upp hotfulla ålderdomssymptom. Jag gör inte anspråk på att ha profetisk
blick, men med mitt enkla bondförnuft ser jag att
samhällskroppen i många
västländer är angripen av
moralisk röta eller andligt
mögel. Själv är jag också
angripen!
Många stolta byggen
som restes på sextio- och
sjuttiotalen i vårt land har
vi tvingats riva för att de
byggdes fel. Det är ledsamt
att se att församlingshem
och skolor med bara några decennier på nacken på
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ren, fastän den förstås kan
dröja länge än. Orsaken är
enkel: Vi handskas numera
samfällt med sanningen,
rättvisan, rätten och pengarna på ett sätt som inte är
hållbart.
Det ekonomiska välståndet tenderar tyvärr att urholka människans moraliska märg. Vi blir blinda
för orättvisor, vi blir dåliga
på att dela med oss, vi blir
rika genom spekulation,
inte genom idogt arbete,
vi placerar individen i vikt
långt före kollektivet, ett
alternativ som är omöjligt
för de ekonomiskt fattiga
kulturerna.
Jag skriver inte som någon kristen muntergök precis. Vem blir glad av att läsa
dessa dysterhetstankar?
Den kristna tron har inga
”hokus-pokuslösningar”.
Vad Gud begär av oss är sanning och barmhärtighet.
Han vill att människan skall
avsätta en del av sin tid till
att frigöra sig från tingen,
på nytt gå in i sig själv och
återerövra vissheten om
sin storhet och sin värdighet som Guds avbild, som
hans tänkande, lyssnande
och handlande partner.
Det kan vara en bra start
på ett personligt bidrag för
en kristen restaurering av
vår värdefulla och gedigna
kultur.

Dagens bön

Vi firar den sjätte söndagen
efter trettondag. Temat är
”Den tro som håller i nöden”
Läs din Bibel
To 10.2 1 Mos 45:1–15, Rom 7:1–6
Fr 11.2 Joh 7:25–31, Rom 7:7–13
Lö 12.2 Upp 8:1–6, 11:15–18, Rom 7:14–25
Sö 13.2 Am 5:16–20, 1 Thess 4:13–18,
Matt 24:1–14
Må 14.2 2 Kor 3:12–18, Rom 8:1–11
Ti 15.2 Joh 1:45–51, Rom 8:12–17
On 16.2 3:31–36, Rom 8:18–25
To 17.2 Upp 1:1–8, Rom 8:26–30

Psalmförslag
359, 364, 203:5, 407, 176 (N), 169:3.
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Herre Jesus Kristus.
Många människors himmen och jord har
redan skakats.
Förhoppningarna om något bättre har grusats.
Vi famlar omkring, svaga och förblindade.
I dig vill vi se hoppets källa.
Kom till vår hjälp, du som är stark i svagheten,
du som är vår Herre och Frälsare.

Mera om helgen
Sjätte söndagen efter trettondag firas så sällan att handboken lånar både namn och texter från en av kyrkoårets sista söndagar. Att
söndagen alls firas i år beror på att påsken
infaller så sent.
Söndagen präglas därför av Jesus och
apostlarnas undervisning om de yttersta tiderna.
Söndagens liturgiska färg är grön och på
altaret står två ljus. Det finns ingen påbjuden
riks- eller stiftskollekt för denna söndag.

Lars-Johan Sandvik är
kyrkoherde i Nykarleby
församling

Siv Bergman

to 25 kp 47

grund av fuktproblem blir
obrukbara.
Samma sak kan hända
i samhällskroppen och i

samhällsklimatet, det anar
vi var och en. Men det är
tråkigt att prata om det
och därför diskuterar vi

hellre mat och resor. Det
måste småningom komma
en riktigt allvarlig kris för
den västerländska kultu-

När sorgen och glädjen vandrar tillsammans
Det är rätt sällan vi hinner
fira sex söndagar efter trettondag innan fastetiden
börjar, men i år ryms Sjätte
söndagen efter trettondag
med i kyrkoåret på grund
av att påsken infaller sent.
Tema för söndagen finns
under texter och böner för
tjugosjätte söndagen efter
pingst ”Den tro som håller
i nöden”.   Söndagens allvarsmättade texter om de
yttersta tiderna förknippar
vi med tiden före domsöndagen.
Psalmer för den här sön-

dagen hittar man till exempel under rubriken ”nöd
och nåd”. Psalmen Såsom
hjorten ivrigt längtar (PSB
360). har spänstig rytm
och en intressant 1400- tals
melodi. Texten baserar sig
på Psaltaren 42 som svenska ärkebiskopen Haqvin
Spegel bearbetat. Psaltarpsalmens fina text om hur
hjorten längtar till vattenbäckar har inspirerat flera
kompositörer att skriva både kör- och solosånger.
Vår handbok föreslår
psalmen 364 Sorgen och

Helgens texter

glädjen de vandra tillsamman som dagens psalm.
Den något vemodiga men
ändå sångvänliga svenska folkmelodin förstärker
textens allvar. Den danska
biskopen Thomas Kingo
diktar: ”Sorgen och glädjen de vandra tillsamman,
medgång och motgång
här ständigt följs åt”. Kingo
återkommer till ”himlatemat”  i slutet på varje vers,
”Sorgen skall dö, sällhetens
frö mogna till blomning på
himmelens ö”. Psalmen är
omtyckt och ibland önskas

Evangelium
Matt 24:15 – 27

Första läsningen

to 27 kp 43

sö 30 20:e sö efter pingst

to 3 kp 44

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

to 10 kp 45

sö 13 Uppbrottets söndag

Andra läsningen

to 17 kp 46

sö 20 Domsöndagen

1 Thess 4:13 – 18

Amos 5:16 – 20

När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om
stå på helig plats (må den som läser
fatta det rätt), då måste de som bor i
Judeen fly upp i bergen. Den som är
på taket skall inte gå ner och hämta
vad han har i huset, och den som är

den även vid begravningar.
En psalm som också passar söndagens tema är Gud
ditt folk är vandringsfolket
(PSB 383). Både text och melodi kommer från England.
Den glada melodin av John
Hughes är medryckande och
lättsjungen. Anders Frostenson har gjort en bra översättning. Texten påminner
oss om Israels barns prövningar under ökenvandring,
men också om deras längtan
och tro på att nå det utlovade landet. ”Där skall lovsång,

ute på åkern skall inte vända tillbaka
och hämta sin mantel. Ve dem som
väntar barn eller ammar i den tiden.
Be att ni slipper fly under vintern eller
på sabbaten. Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från
världens början till denna dag och inte
heller kommer att finnas. Och om inte
den tiden förkortades skulle ingen
människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om ni då får höra: Här är Messias,

där skall lovsång stiga stark
som havets brus, stiga stark
som havets brus”.
Marguerithe SandstedtGranvik är kantor i
Pedersöre församling

eller: Där är han, så tro det inte! Falska
frälsare och falska profeter kommer
att uppträda med stora tecken och
under för att om möjligt bedra också
de utvalda. Nu har jag sagt er det i
förväg. Om ni alltså får höra: Han är
ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han
är inne i kammaren, så tro det inte. Ty
liksom blixten kommer från öster och
lyser ända till väster, så blir det vid
Människosonens återkomst.
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Jukka Keskitalo

• 49 år, leder Kyrkostyrelsens arbete sedan augusti ifjol.
• Tre barn i familjen, hustrun Marja Liisa är sjukhuspräst.
• Tidigare kyrkoherde i Finlands största församling,
Jyväskylä.

”Jag är stolt över vår kyrka.”

Nina Kinnunen

May Wikström

Grå och fjärmad
från verkligheten?
Kyrkostyrelsen
bekänner färg och
tentar politikerna.
Kanslichefen Jukka Keskitalo och kyrkans ledning
har öppnat dialog med partierna som siktar på nästa
regering.
– Kyrkan har fortfarande mycket att ge, fastän
många tycker att den har
tappat sin status och position i samhället, säger han.
Jukka Keskitalo lyfter
fram diakonin och kyrkans familjearbete som
två viktiga kanaler som
berättar hur finländarna
mår. Och i dagens samhälle ringer alarmklockorna: Allt är inte väl ställt
i republiken.

Vardagskontakt
ger mandat
Det här har kyrkans ledning tagit fasta på. Jukka
Keskitalo är en av arkitekterna bakom kyrkans handlingsprogram som godkändes i januari och som redan
har diskuterats på politisk
nivå. Han är också en av
dem som den närmsta tiden möter partiledare av
olika schatteringar för att
ta reda på vad de tänker
göra för samhällets svaga i
nästa regering.
– Kyrkan har en offentlig nivå, men det vi nu talar
om är kyrkans kontakt med
samhället. Vi har lite att säga om lösningarna och de
rätta metoderna för att hitta svar på frågor. Men kyrkan har ett mandat att bära
fram rösterna från gräsrötterna, och lyfta upp viktiga
frågor till diskussion, säger
han.
Responsen bland allmänheten har gått i två
vitt skilda riktningar. En
del har tyckt att det är bra
att kyrkan intar en stark
etisk hållning. Andra menar att kyrkan tappat förmågan att tala om sin uppgift, Gud.
– Nej, kyrkan ska inte göra partipolitik, säger Keskitalo bestämt.
Men han menar att det
är svårt att undvika också
politiska frågor om man
säger något om samhällsproblem.
– För mig var det viktigt
att vara noga med att allt vi
säger måste ha en praktisk
koppling till det arbete vi
utför. Bara det som stiger
ur församlingens vardag
ger oss en moralisk rätt att
uttala oss.
En handfull partier och
partiledare är redan avverkade. Bemötandet har enligt kanslichefen varit positivt och uppriktigt lyssnande.

I dagens Finland är det ont om nåd. Kanslichefen Jukka Keskitalo vill lyfta fram dem som pressas
hårt i vårt samhälle.

Tala modigt
om Gud!
... för vem utgivet?
Men vem hamnar i kläm
i vardagen? Vilka behöver
lyftas fram?  
Till sin hjälp får Kyrkostyrelsens kanslichef ett
paket med en dockfamilj
på sitt blanka arbetsbord.
För ovanlighetens skull
har också farmor och far-
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far rymts med i uppsättningen. Hans uppdrag blir
att välja och motivera vem
han tycker behöver stöd,
samhällets och kyrkans,
just nu.
Med allvar och omsorg
plockar Jukka Keskitalo
slutligen ut farfar, mamman och sonen i familjen.
Med farfar i ett stadigt tum-

grepp motiverar han sitt
första val.
– Ensamheten är en
mycket stor samhällsfråga.
Det finns massor av gamla
människor både i storstäder och i byar som lever
utan meningsfulla sociala
kontakter.
Orsaken behöver inte vara att de saknar en familj.

Men de vuxna barnen bor
många gånger på annat
håll och känner vanmakt
över att föräldrarna åldras
hundratals kilometer bort.
Jukka Keskitalo suckar lite
och säger att det här är bekant ur hans eget liv. Hans
86-åriga mamma bor kvar
i Torneå och av de fem
barnen bor tre i Helsingfors, ett i Uleåborg och ett
i Stockholm.
– Banden mellan generationerna har brustit i vårt
samhälle. Den stora ensamhetsfrågan kan inte lösas med pengar, det handlar mer om attityder. Där
kan församlingen vara den
gemenskap som motarbetar att någon blir utan sammanhang.
Mamman är följande
docka i Jukka Keskitalos
omsorgsgrepp.
– Hon får symbolisera
en vuxen som kanske har
barn och jobbar utanför
hemmet. Hennes stora utmaning är hur hon ska
kunna kombinera arbete
och familj. Inte undra på
att hennes skuldror är lite
böjda under korstrycket,
kommenterar han med ett
snett och igenkännande leende.
Enligt Keskitalo har arbetslivet förändrats drastiskt.
– Det är betydligt mer
krävande än för tjugo år sedan. Det finns inga marginaler längre. Människor är
alltmer urkramade och har
allt mindre tid för sin familj. Det finns ingen nåd,
tycker han.
Jukka Keskitalo tycker att
varningsklockorna borde
ringa när också unga blir
utbrända redan efter en
kort tid i arbetslivet.

ös identitet tryggas i framtiden, och det här är en av
punkterna i kyrkans önskelista till nästa regering.
– Om man drar ner på
religionsundervisningen ökar inte bara religionsanalfabetismen i vårt
land. Också den värdegrund som burit Finland
hittills försvagas. Allt detta gör det svårare för den
växande generationen att
hantera religionsfrågor
samtidigt som den religiösa mångfalden ökar. Det
här kan också inverka negativt på deras förmåga
att visa andra tolerans.
Lagen om barndagvården
innehåller ett viktigt ankare, som ger barnen rätt
att lära känna sin egen tradition i och med att daghem kan fira de kristna
högtiderna och skolorna
kan gå i julkyrkan.

Rätt till religiös
fostran

Liv utanför
strålkastarna

Pojkdockan, som lika väl
kunde ha varit en flicka,
fullbordar trion och i kanslichefens tankebanor sluter barnet också cirkeln.
– Pojken och farfar hör
ihop när vi talar om att föra över – eller att låta bli att
föra över – det kristna arvet
till kommande generationer. Det här är en jättestor
utmaning för kyrkan på
det andliga planet, det som
handlar om evangeliet.
Aftonbönen har länge
burit den finländska vardagstron vidare, men nu
ser Jukka Keskitalo med oro
hur de unga fjärmats från
kristen tro också rent kunskapsmässigt.
– Församlingsarbetarna
märker det till exempel i
skriftskolan, där man får
sätta alltmer tid på att undervisa i grundläggande
begrepp.
Det finns ett kraftigt
tryck på att förnya lagen
om barndagvård. För Jukka
Keskitalo är det viktigt att
också barnets rätt till religi-

Var är då kyrkan? Kyrkostyrelsens kanslichef gör en
lång tankepaus innan han
svarar, och när han gör det
är det församlingsprästen
som talar.
– Kyrkans centrum är inte här, inte i biskopsmötet.
Kyrkan hör till alla människor som söker Gud. För
mig är kyrkan den plats
där två eller tre människor
möter varandra inför Gud.
Kyrkan är vid sjukhussängen när sjukhusprästen
kommer och ger nattvard.
Den är i små, enkla möten
där både den horisontala
dimensionen människor
emellan och den vertikala,
medvetenheten om Guds
närvaro, finns med.
Han tystnar ännu en
stund och tillägger sedan:
– Och jag är mycket stolt
över att vi har många sådana tillfällen i vår kyrka.
Trots att det är händelser
och situationer som inte
får så stora rubriker eller
hamnar i stråkastarbelysning.

Bara det som stiger
ur församlingens
vardag ger oss en
moralisk rätt att
uttala oss.
Som församlingspräst
vill han också sända en
uppmuntran till föräldrarna:
– Tala modigt om Gud.
Man behöver inte vara någon troshjälte. Aftonbön
eller en enkel bok är en bra
början.
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Vär(l)den på den
stora marknaden

Inkast

Rune Lindholm

På femtonhundratalet körde Västeuropa
förbi Kina i världsekonomin. Invånarna i
resterna av romarriket
hade, åtminstone statistiskt sett, högre köpkraft mätt i BNP per capita än den kultur som
dittills hade behärskat
världshandeln. Skillnaden mellan Väst och
Öst ökade ännu mer i
samband med den industriella
revolutionen.
Nu, femhundra år senare är det dags igen.
Kurvorna skär varandra, och den här gången är det Europa som är
på väg ner.
Den nyligen bortgångne makroekonomen Angus Maddissons livsverk bestod i en
detaljerad översikt över
världsekonomin från Kristi födelse till nutid och en
bit längre än så. På basis av
hans banbrytande insatser prognostiscerar OECD
2030 som det år när andra
länder än de europeiska
och OECD-anslutna, främst
Indien och Kina, kommer
att stå för över hälften av
hela världens bruttonationalprodukt.
I den nya världsordningen är Europa en förlorare i
pengar mätt. Förskjutning-

Jan Lindström

May Wikström

en av det ekonomiska centrumet kommer att medföra drastiska förändringar –
inom allt från teknologi till
jordbruks- och biståndspolitik. Tävlan om jordens
begränsade naturresurser
kommer att bli hård. Européerna måste redan nu lära sig att se på världskartan
med nya ögon.
Det här är inga nyheter.
Men kommunikationsdirektören och Asienkännaren Teppo Turkki på Sitra
gav en tankeställare på Visio 2020 seminariet häromveckan. Han anmärkte

att den ekonomiska vinnarens värdegrund inte heller är irrelevant. Och denna stiger ur religionen. Det
som kanske var tänkt som
en personlig sidokommentar steg fram som guldkornet i pratvasken: ”I det konfucianska Asien föds nu ett
helt nytt tänkande, som
kommer att utmana det judeo-kristna demokratibegreppet”, menar Turkki.
För honom, som själv bott  
i Japan och föreläst på universitetet i Tokio, kommer
inte tänkandet hos den nya
ekonomiska övermakten,

nödvändigtvis att anta
vår demokratiuppfattning. Det uppstår en
tävlan också på ett filosofiskt-moraliskt plan.
Och som vinnare, varför skulle världsmarknadens nya toppskikt
ens vara tvungna till
det?
”Frågan är ifall den
nya värdegrunden är
mer effektiv” kommenterar Teppo Turkki.

Judeokristna och freudianska begrepp som
skuld är okända på ett
brett plan i Asien. Människosynen är annorlunda, och begreppet
universell människorätt inte självskrivet.
Sitraforskaren bjöd
på ett ovanligt inlägg i
en politikertät och rutinerad skara. Det var
dessutom ett som väckte
både intresse, frågor och
besvärade skruvningar på
seminariets vadderade sitsar.
Så ovant att höra att ”värdegrund” också kan värderas och ha både betydelse
och konsekvenser i rent
ekonomiska termer.
I ljuset av att byta ut något självklart och eventuellt oreflekterat vaknar
också frågan: ”Vad är den
värd?” på ett sätt som det
är svårt att väja för, både
personligt och på makronivå.

Drömmodellen som sprack
May Wikström

Den eviga diskussionen
om den lutherska folkkyrkans framtid får färsk input från dansk horisont.
Den danska modellen
med så kallade valgmenigheter, en slags profilerade
församlingar som fortsättningsvis har fogat sig in och
fungerat under folkkyrkans
valv, har av en del setts som
en möjlig väg också hos oss.
Senast
häromveckan
hängde modellen, enligt
kyrkostyrelsens svenska
medlem Freja Häggblom,
med i diskussionerna i
kyrkostyrelsens plenum

Klippet
S

om parokialprincipen och
grunderna för församlingstillhörighet.
Nu ger den danska väckelserörelsen Indre Missions
styrelse sina medlemmar
grönt ljus för att bilda friförsamlingar utanför folkkyrkan, och därmed slås
en spricka i den försonade
mångfalden. Beslutet fick
i förra veckan väckelserörelsens verksamhetsledare
Anders Dalgaard att avgå i
protest mot den teologiska kursändringen. Det har
också väckt en våg av reaktioner inom den danska
Folkekirken.

äkert kände sig många ensamma
också för hundra år sedan, trots
att samhället, kollektivet, var nära in
på skinnet på ett helt annat sätt än
nu (...) Är det så att människors nuvarande utbredda diffusa skuldkänsla
efter hundra år verkar lika obegriplig
som det är för oss att förstå många av
de orsaker som folk förr kände skam
för?
Filmens (Post till pastor Jakob) Leila Sten hade kanske dräpt en människa, men kärnan är densamma i

Biskopen i Helsingör stift,
Lise-Lotte Rebel, beklagar
beslutet och uppmanar styrelsen att tänka om. ”I folkkyrkan har vi alltid kunnat samlas under samma
tak oberoende av delade
meningar och åsikter. Den
slags åsiktsgemenskap som
det här steget pekar mot
har inte längre sina rötter i
gemenskapen kring en och
samma kyrka.”
Andra tycker att steget är
en logisk utveckling. Teologie doktor Mogens S. Mortensen ser det inte som
särkilt oväntat ur ett missionsteologiskt perspektiv. Han anser att många

smått och stort. Vi piskar oss själva,
känner oss otillräckliga och bär på
skuldkänslor som kan basera sig på
totala missuppfattningar. Tänk om
vi lite oftare kunde unna oss själva
en gnutta nåd.
Stefan Holmström på ledarplats,
Borgåbladet 29.1.

I

bland avskyr jag att vara förälder.
Och ibland är bland annat just nu
(...) Det är alltid lätt att vara efterklok,
men hur ska jag i fortsättningen våga

unga inte längre nöjer sig
med kombinationen av
gudstjänst i lokalförsamlingen om söndagarna och
vardagsengagemang i intressegemenskapen i missionshuset.
Den sortens oro har också vädrats i finländska
kyrkliga sammanhang.
Visst har den danska utvecklingen har sin historia och sitt specifika sammanhang. Ändå torde
kyrknyheten från andra
sidan Öresund ge dem
som försöker hålla ihop
bygget här hos oss nya
bekymmersrynkor.

lita på myndigheternas rekommendationer? Ska jag spela om mitt och
familjens liv genom att väga fördelar
och nackdelar med vaccin. Vilken är
sannolikheten att man dör av själva
influensan vägd mot sannolikheten
av att drabbas av en livslång, besvärlig bieffekt av vaccinet. Damned if
you do, damned if you don’t!
Kolumnisten Nina Smeds,
Nya Åland 4.2, om det svåra ansvaret
att fatta beslut

är värdshusvärd med
mc-stall i Jerusalem

Lamborghinin
och andra drömmar
– Möt aldrig dina ungdomsdrömmar i verkligheten, säger James May i bilmagasinet
TopGear och klättrar mörbultad, halvdöv
och svettig ur en Lamborghini sportbil från
1980-talet: “Låt dem vara gyllene minnen”.
Jag har otaliga vänner som förr eller senare fick det jobb de så länge siktat in sig på
och suktat efter. Det perfekta jobbet för dem.
Kanske du också känner sådana mänskor. Utan undantag är deras besvikelse stor. Verkligheten är helt annan än den affischbild som
drömmarna skapades runt.
Våra fantasier om hurudant det är att vara
missionär i det heliga landet har förstås också rasat som ett korthus. En klok vän öppnade igen mina ögon för vad man måste avstå
från för att förverkliga sina val och drömmar.
Drömmar har sitt pris. Livet här i mellanöstern har lärt oss att ännu mera uppskatta hur
bra Finland är. Först när man avstår från något förstår man vad man haft.
Frun klagar alltid på att jag har så svårt att
leva i nuet, njuta av det som är, inte av vad
det kunde ha varit. Hon har rätt som vanligt.
Jag tänker att “sen när...” utan att inse att jag
redan lever både mina egna och andra mänskors drömmar, och utan att se vad jag verkligen har runt omkring mig alla dagar. Dagar
och chanser som är mitt liv och inte kommer
tillbaka. Utsikten över Golgata och Olivberget från balkongen borde väl väcka mig till
insikt.
Svårt det där med att både leva i nuet och
att inte tappa drömmar och visioner.
Jag har ibland undrat över varför vi inte skapades direkt till himlen. Varför livet
– denna lilla tid före evigheten? Men samtidigt skulle jag inte vilja avstå från livet, i
alla sina motgångar är det ändå fantastiskt.
Först när jag tänker på att avstå förstår jag
vad jag har.
Som kristna lever vi ändå slutligen med en
stor dröm – om paradiset, evigheten, himmelen, den perfekta framtiden vid tidernas
slut. Tur nog hänger den inte på oss. Ännu
lever jag på förhoppningarna att eftersom
det är Gud som ordnar den saken, så kommer varken jag eller någon annan att bli besviken. Att Ljuvligheten verkligen är större
än våra drömmar. Annorlunda vet jag redan
nu att den kommer att vara.

Människor är ensamma.
Därför bygger de murar
i stället för broar.
Joseph Newton

Det är likgiltigt om en
katt är svart eller vit
bara den fångar möss.
Deng Xiao-Ping
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Paul von Martens

Borde kyrkoherdar frigöras från administrativa uppdrag?
Jag har suttit på kurs för
förtroendevalda. En hel
dag, en lördag. Det var intressant. I sak är jag nyinvald, men inte helt oerfaren i dessa sammanhang.
För över tjugo år sedan
var jag involverad både i
kyrkoråd och prosteriråd. I
början av 1970-talet var jag
delegat vid kyrkomötet. På
den tiden samlades kyrkomötet ungefär en månad
vart fjärde år.
När jag summerar mina erfarenheter från tiden i dessa organ kan jag
tyvärr konstatera att tidigare starka motsättningar
har förblivit cementerade
inom flera av dessa kyrkliga organ. Sakargument
har fått stöd eller viftats
bort med lösryckta bibel-

Av Gustav Lawast

Gustav Lawast är nyinvald
ledamot i olika församlingsorgan inom Närpes församling.

Tack Frälsningsarmén
Frälsningsarmén i Finland
har kommit till hjälp för
alla oss kristna   i Finland
som efter biskoparnas och
Kyrkomötets   uttalanden  
inte kan få någon klarhet
i vilken den kristna inställningen borde vara  i debatten   om homosexuellas  
äktenskapsliknande   relationer.
Frälsningsarmén i Finland har gjort ett etiskt
ställningstagande som är
enkelt och klart och värt att
ta till sig. Jag citerar  senaste
nummer av Krigsropet:
“Endel människors sexualitet avviker från normen. Deras sexualitet är
inriktad på människor av
samma kön som de själva i
stället för på det motsatta
könet. Vi känner inte orsaken till att denna läggning
utvecklas hos en person, vi
vet endast att denna läggning hos en del människor
tycks vara medfödd och
hos andra utvecklas i ett
senare skede av livet. Käns-

lorna och böjelserna   hos
människor av denna läggning är ofta förknippade
med känslor av skuld och
mindervärde i jämförelse
med heterosexuella  människor. Vi tror inte att vårt
värde  som människor bestäms av vår sexuella   inriktning, utan på det faktum att vi är skapade till
Guds avbild för att leva
vårt liv till hans ära.
Frälsningarmén dömer
inte en homosexuell människa, utan den respekterar varje enskild människa. Samtidigt understryker
Frälsningsarmén Bibelns
undervisning om att sexuellt umgänge ska idkas
endast inom äktenskapet
mellan man och kvinna.
Frälsningsarmén uppmuntrar
ensamstående
människor – antingen de
har varit gifta eller inte
– att bibehålla en positiv
livsinställning och att leva
ett sunt och balanserat socialt liv och att minnas, att

citat. Ledarskapet har  enligt min uppfattning mestadels skötts med svalt engagemang.
Diskussionerna
under
kursdagen tyckte jag att tydligt visade hur dagens kyrkoherdar i ännu högre grad
än tidigare förväntas vara ledare med specialkunskaper
åtminstone inom offentlig
förvaltning, personaladministration, ekonomi, juridik
och fastighetsförvaltning  
samt dessutom besitta god
analysförmåga. Det skadar
inte heller om kyrkoherdarna kan sköta allehanda
representationsuppdrag på
ett övertygande sätt. Hur
mäts för övrigt alla dessa
förväntade egenskaper vid
rekryteringen av en kyrkoherde?  

På samma sätt som revisionen inom församlingarna omorganiserats och
skärpts från denna valperiods början kunde rutinadministrationen inom församlingarna överföras på
professionella administratörer. Är tiden inne för att
helt frigöra kyrkoherdarna
från deras administrativa
uppdrag? Borde inte kyrkoherdarna helt få koncentrera sig på kärnverksamheten – att förkunna
evangeliet?
En för mig ny term som
cirkulerade under kursdagen var parokialprincipen.
Om jag fattade innebörden
rätt innebär principen att
församlingens territorium
binds till samma gränser
som för den aktuella kom-

munen. I och med att församlingarnas gränser är
bundna till kommungränserna får den ”världsliga”
KSSR-reformen
följder
även för församlings- och
samfällighetsstrukturen.
Jag fick känslan att det
inte finns tillräckligt med
varken intresse och/eller
vilja att disktutera frånga
i strategiskt avseende inom svenska stiftet. Vissa
försök har tydligen gjorts,
till exempel inför stiftsdagarna i Jakobstad för några
år sedan, men några klara
konturer för lösningsmodeller föreligger inte ännu.
Det är ju ingen hemlighet
att statsmakter syftar till
en radikal nedskärning av
antalet kommuner. Vore
det inte befogat att mot den

bakgrunden stimulera till
aktivitet inom vårt svenska
stift att söka lösningsmodeller innan Svenskfinland
i territoriellt avseende förvandlats till en splittrad
mosaik av församlingar?
Överlag upplevde jag
stämningarna under kursdagen så att många nyinvalda bär på ett brinnande intresse att i sina hemförsamlingar
medverka
till förbättringar men att
”Systemet” är tungrott och
förankrat i lagar och paragrafer som inte är lätta att
rucka på.
Varför det ska vara så
blev för mig fortfarande en
gåta. Kanske svaret ges vid
någon kommande kurs?

Jordhögen vid graven
Maria Rönnholms insändare i Kyrkpressen den 3
februari om gravskändning ger mig anledning att
upprepa mitt förslag, som
ingick i Kyrkpressen hösten 2006.
Jag vidhåller mitt förslag: För bort den uppgrävda jordmassan för tiden för
gravsättningen. Alla församlingar äger nu behövliga transportmedel; en
släpvagn. Sen är det enkelt
att med samma fordon föra
jordmassan tillbaka för att
fylla graven. Resultatet är
vackrare både under cere-

monin och efteråt. Troligen
även billigare.
Snö- och jordmassorna
är i sanning fula. De hindrar sörjande och uppvaktande att bilda en naturlig
och varm krets kring graven. Dessutom kränks ofta
bredviliggande gravplatser
som Maria Rönnholm berättar.
Förr, när man grävde med
spadar, var jordhögen enda
alternativet. Nu har vi alla
medel som behövs. Varför
har utvecklingen stannat
halvvägs?

Gud kan använda alla människor på ett effektivt sätt i
sin tjänst. Samtidigt uppmuntrar Freälsningsarmén
alla gifta par att omhulda  
och försvara sitt äktenskap
och att se Gud som grund
för   sitt familjeliv och sin
tjänst”.

Vi får vara glada för att
det i det kristna Finland  
finns   en rörelse som har
en ledning som kan uttrycka sig enkelt, klart och
kärleksfullt i en inflammerad debattsituation.
Tack Frälsningsarmén!

Bror Hagström
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Var blev
min Kp?

Jag får många
tidningar!

Tryckeriet har haft problem
med sin adresseringsmaskin. Det kan vara
orsaken till att Kyrkpressen
inte kommit. Den som ännu
om två veckor är utan
tidning ber vi kontakta sin
församling.

Tryckeriet har haft problem med
sin adresseringsmaskin. Det har
gjort att en del prenumeranter
fått många tidningar. Tryckeriet
jobbar med att reparera felet
och vi hoppas allt är rätt redan
denna vecka.
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Kyrkostyrelsens bokprojekt Helig

Fint tänkt, men
det blev så fel
Christa Mickelsson

Rolf af Hällström

Kyrkostyrelsen
ger ut en fin och
tankeväckande bok
”Heligt – helt enkelt”
och låter översätta den
till svenska. Men varför
gör man det nästan

Anställda som
målgrupp

omöjligt för en vanlig
människa att skaffa
den?
”Helig” heter projektet som
kyrkostyrelsen lanserade
för ett par år sedan med
målet att utmana finländarna att tänka på tro, livsstil, livsrytm – och på vad
som är heligt. En ny tid kräver nya grepp också av församlingarna.
– Vid Kyrktorgen år 2009
föreläste man om det heliga vid alla prosterisamlingar, fem månader innan
projektet startade, säger
direktor Bror Träskbacka
vid Kyrkans central för det
svenska arbetet KCSA.
Kyrktorgen är en startpunkt för församlingarnas
verksamhetsterminer då
bland annat nytt material
presenteras.

Halvt år försenad
Som ett led i treårsprojektet
beställdes en bok av prästerna och författarna Jaakko Heinimäki och Hilkka
Olkinuora, båda i första ledet när det gäller att popularisera trosfrågor.
På Kyrktorgen år 2010
skulle deras bok ”Puhetta
pyhästä” finnas med i rykande färsk svensk översätt-

Däremot nämner hon
att Kirjapaja inom ramen
för treårsprojektet ger ut
en ny bok i samarbete med
Kyrkostyrelsen. Boken om
helgdagen,
ett
tyngdpunktsområde i projektet
år 2012, befinner sig på planeringsstadiet så dess mer
kan hon inte säga.

Boken Heligt – helt enkelt gavs ut på två språk. men den svenska upplagan hade ingen redaktör.

ning. ”Heligt – helt enkelt”,
som den heter på svenska,
fanns dock inte att få.
Inte heller vid bokmässan i oktober, inte ens till
julförsäljningen.   Två dagar före jul kom ett pressmeddelande om att boken
fanns – att beställa från kyrkostyrelsen.
Försäljningen av den
svenska boken har inte
kommit igång.
– Bara ett tiotal beställningar, säger Kari Aro på

kyrkostyrelsens publikationsförsäljning.
Den finska versionen går
däremot bra och på den har
man   redan tagit en andra
upplaga.

bra att den borde finnas tillgänglig i bokhandeln, tycker hon:
– Varför ger kyrkostyrelsen ut fina böcker och gömmer sedan undan dem?
Kyrkan ska vara duktig
på kommunikation men
hon tycker att det finns ett
strukturfel på Hamngatan
där Kyrkostyrelsen har sina
lokaliteter.
Hon påminner om att det
faktiskt finns församlingsägda förlag och att kyrkan

Vem ska ge ut
böcker?
Bokens översättare Birgitta Jernvall Ingman  – som
levererat sin översättning
i tid – har följt med bokens
öde. Olkinuora och Heinimäkis bok är helt enkelt så

Ledande branschsekreteraren Stefan Myrskog vid KCSA och svensk medlem av
styrgruppen för projektet
Helig, hur gick det så här?
– Boken Heligt – helt enkelt har haft församlingsanställda som målgrupp.
Styrgruppen ville ha ett
hjälpmaterial att tänka
kring när gudstjänsttraditionen förtunnas, säger
han. Hur ska man på det lokala planet ta vara på den
skatt vi har i vår tradition?
– Men boken vi fick var
inte den vi beställde, säger
Myrskog. Den var tydligt riktad till en större allmänhet
än till kyrkans personal.
Frågan varför boken kom
så sent står kvar.
– Det beror på processen.
Kanske vi var för optimistisden vägen ”äger” kunnande   ka, säger han. Och det fanns
i marknadsföring.
ingen redaktör som höll i
Päivi Karri är utgivnings- den svenska upplagan.
chef för teologi och andlig
Projektsekreterare Marlitteratur på förlaget Kir- jukka Laiho vid Kyrkostyjapaja. Hon säger att He- relsen bekräftar att man fått
ligt – helt enkelt är Kyrko- tänka om med boken i hand.
styrelsens eget projekt och Kyrkostyrelsen har sina diatt utgivningsfrågan är nå- rekta kontakter till församgot man på förlaget lämnat lingarna men ingen markbakom sig.
nadsföringsorganisation.
– Men boken är sådan
– Vi har skickat recensom ett förlag definitivt sionsexemplar till församhade varit intresserat av, lingstidningarna. De är
säger Karri.
ganska många, säger hon.

Domprostgårdens öde i vågskålen
Kp-arkiv/Isabella Segercrantz

Sofia Torvalds

Den första domprosten
flyttade in i domprostgården i Borgå redan
1723. Nu är husets
öde oklart: säljas eller
repareras?
Den finska och den svenska
församlingen i Borgå är oeniga om vad den kyrkliga
samfälligheten ska ta sig
till med domprostgården.
Den finska församlingens
kyrkoherde, som också är
ordförande i gemensamma
kyrkorådet, anser att domprostens boendeplikt är ett
förlegat privilegium. Borgå

Ska domprostgården i Borgå repareras eller säljas? Frågan diskuteras av gemensamma kyrkofullmäktige i kväll.

svenska domkyrkoförsamling vill i sin tur gärna bevara en tradition med så
långa anor.

– Vårt domkapitel håller också fast vid att det
är domprosten som ska
bo där. Kyrkorådets svens-

ka grupp tycker att det är
självklart att domprostgården ska iståndsättas så att
domprosten kan flytta in,
säger Stig Bäcklund, vice
ordförande i gemensamma
kyrkorådet.
Det är länge sedan en
domprost bott i domprostgården. Borgå svenska
domkyrkoförsamlings tidigare kyrkoherde Lars
Schmidt hade egen bostad
och fick dispens från boendeplikten. Den nuvarande
kyrkoherden, domprosten
Mats Lindgård, skulle gärna flytta in med sin familj,
men i så fall behöver huset
åtminstone smärre reparationer. Samtidigt grubblar Borgå kyrkliga samfällighet över vad den riktigt

ska ta sig till med sin fastighetsmassa: sälja eller
behålla?
– Vår förvaltningsdirektör och den finska församlingen med kyrkoherden i
spetsen tycker att det blir
för dyrt att reparera, säger
Bäcklund.

Kultur och historia
Efter en lång diskussion
stannade
gemensamma
kyrkorådet under sitt möte
förra veckan för ett alternativ där man utreder vad en
reparation skulle kosta. Gemensamma kyrkofullmäktige tar ställning till saken
på torsdag.
– Sannolikt besluter vi att
frågan utreds vidare, säger
Bäcklund.

Handlar den här diskussionen om språkpolitik?
– Det skulle jag inte säga,
säger Bäcklund.
– Men jag tycker att det
i det andra lägret finns en
blindhet för frågans kulturella aspekter. Domprosten
har bott i domprostgården
sedan 1723. Huset är en av
de finaste platserna i hela
Borgå stad.
Åsikterna går i sär om
hur mycket reparation huset skulle kräva för att bli
beboeligt. Ifall samfälligheten bestämmer sig för
att domprosten inte längre
ska bo i huset är de andra alternativen att huset blir ett
av samfällighetens samlingsutrymmen eller att
det säljs.

Nyheter
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Sandell ny herde i Grankulla
Kp-arkiv / Andreas Andersson

Knappa 80 procent kvar
i kyrkan

Inskrivna 12195 13284
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Sällan har väl kyrkans medlemmar räknats så
flitigt som under förra året. Nu är alla ut- och
inskrivningar i alla fall räknade för år 2010.
Sammanlagt 4 200 916 personer i Finland,
och 186 169 utomlands – eller 78,2 procent av
alla finländare – hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. (NÖ)

personer

Hygienkompetens i församlingen

Kyrkkaffe utan hygienpass okej
Carla Stenfors

Christa Mickelsson

Det är arbetsgivarens
ansvar att se till att
de som arbetar i
församlingens kök har
ett hygienkompetensintyg.
– Alla anställda som hanterar oförpackade, lätt förskämbara livsmedel i livsmedelslokaler under sammanlagt minst tre månader
ska ha ett hygienpass, säger livsmedelssäkerhetsverkets överinspektor Satu
Meririnne.
Församlingsköket är en
godkänd livsmedelslokal
om där tillverkas, förvaras,
serveras eller på annat sätt
hanteras livsmedel och det
inte är frågan om ett litet,
slutet tillfälle. Då måste
också församlingen meddela om sin verksamhet
till kommunens övervakningsmyndighet.
– Den som är ansvarig i
köket måste också vägleda
korttidsanställda och personer som frivilligt hjälper till i församlingsköket
i grundläggande hygienkompetens, kompletterar
Meririnne.
De som serverar kaffe,
färdiga rätter eller sköter
disken behöver alltså inte

Att frivilligt greppa kaffepannan i församlingen är fortfarande
tillåtet utan hygienpass.

livsmedel övervakas och
instrueras i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras uppgifter.

ha ett giltigt hygienpass.
Det är trots allt arbetsgivarens skyldighet att se till att
den personal som hanterar

Många frivilliga
kan hygien
I Terjärv församling har
församlingsvärdinnan Siv
Skullbacka hygienpass sedan flera år tillbaka.
– Marthorna ordnade en
kurs i församlingshemmet
och det var väldigt många,
även privatpersoner, som
tog passet. Bland dem som
serverar på våra begravningar är det också flera
som har hygienpass.
Det omoderna församlingshemmet är däremot
något som bekymrar Skullbacka.
– Vi har tyvärr ingen möjlighet att uppfylla alla hygienbestämmelser, det får
vänta tills vi får pengar för
renovering.
Också värdinnan i Närpes församling, Marianne
Bäckström, har hygienkompetensintyg. Hon säger att det är rätt få som rör
sig i församlingens kök.
På vilket sätt vägleder ni
dem som frivilligt hjälper
till i köket?
– Vi som lagar mat har
särskilda arbetskläder. Genom att se till att köket är
städat och prydligt minimerar vi risken för hygienproblem. Vi har diskuterat
behovet av hygienpass för
våra frivilliga medhjälpare,
men kommit till att det inte
behövs.

Stickat värmer frusna sjömän
Christa Mickelsson

Insamlade ylletröjor
och -sockor får
nya ägare bland
utländska sjöfarare
i Sjömanskyrkan i
Nordsjö hamn.

Obegriplig kyla
Pål Berge

När Tove Monnberg, projektarbetare inom diakonin i Petrus församling,
läste Hufvudstadsbladets
artikel om sjömanspastorn
Ben Thilman och förstod
att många utländska sjömän som kommer till Finland fryser, såg hon en möjlighet att hjälpa.
Den låda med ylletröjor
och -sockor som finns vid
Sjömanskyrkan, och där utländska sjömän får plocka
åt sig värmande plagg, stod
för tillfället tom.

Monnberg kontaktade
också de församlingar som
geografiskt ligger nära Sjömanskyrkan och hörde sig
för om det finns intresse att
delta.
–
Helsingforsförsamlingarna Matteus och Johannes är med, och jag
meddelade också församlingarna i Vanda, Esbo och
Grankulla. Nu får vi ser hur
det lever vidare.

– Jag tog upp saken bland
mina kolleger och kollade
med Thilman om han är intresserade av en småskalig
insamling. Vi har gjort upprop för saken under några
gudstjänster och smågrupper i församlingen, förklarar Monnberg.
– Tanken är att den som
har rena och hela yllekläder
i garderoben kan föra dem
till pastorskansliet eller något församlingstillfälle, så
ser vi till att kläderna når
Sjömanskyrkan.

Både nystickat och begagnat
välkomnas till Sjömanskyrkan.

Ben Thilman vid Sjömanskyrkan gläder sig över initiativet.
– För sjöfararna från Sydostasien är plus tjugo grader redan lite för kallt. I fjol
vintras hade vi sjömän i
tunn rock och flip flopskor på väg ut på stan då
termometern visade –26
grader.
När Sjömanskyrkan sedan lade fram en korg med

varma kläder tömdes den
snabbt. Strax efter julen
fick Thilman ta emot flera stora säckar kläder från
Borgå domkyrkoförsamling och det räckte inte
många dagar förrän även
de var slut.
– Om församlingarna
samlar in yllekläder kommer vi gärna och plockar
upp dem. Och om leveransen kommer direkt till oss,
vad är bättre än det? Det
praktiska är bara en fråga
om hur vi kommer överens.
Sjömännen har i regel
grova arbetsskor som värmer ganska bra, men Thilman meddelar att även begagnade vinterkängor tas
emot med tacksamhet.
– Vi får lära männen från
Filippinerna, Indien, Indonesien, Bangladesh och Pakistan hur man klär sig för
vintern.

Ulrik Sandell är präst och teologie magister. Han har
ansvarat för tvåspråkigt församlingsarbete i Ekenäs och
Lojo samt varit utbildningschef på Lärkkulla. Nu är han
kaplan i Esbo svenska församling.

Ulrik Sandell valdes i söndags till ny kyrkoherde i
Grankulla församling.
358 medlemmar i Grankulla svenska församling
(18,78 procent) röstade i kyrkoherdevalet förra
veckan. Ulrik Sandell fick 257 röster.
Av totalt 353 röster (5 röster förkastades) fick
de andra kyrkoherdekandidaterna Monica HeikelNyberg 83 och Ola Byfält 13 röster. (NÖ)

Skattegruppen glömde
kyrkan
Finansministeriets skattearbetsgrupp, som leds av
understatssekreterare Martti Hetemäki, föreslår
i sin slutrapport att kommunerna skulle få större
statsandelar som kompensation för bortfall av
samfundsskatt. Aretsgruppen tar däremot inte alls
ställning till kyrkans del av samfundsskatten.
Terhi Järvikare som är medlem av skattearbetsgruppen säger till Kotimaa24 att man inte haft
möjlighet att behandla förlusten av samfundsskatt
mer ingående. (NÖ)

Karlebykontrollanter stöder
diakoni
Kontrollanterna för Nordea i Karleby har beslutat
skänka bort sina arvoden till välgörenhet.
– Det har vi gjort i flera år och den här gången
föll valet på diakoniarbetet och skyddshemmet,
säger Peter Forsström till Österbottens tidning.
Arvodessumman på 4000 euro fördelas så
att församlingarna i Karleby får varsin tusenlapp
medan mödra- och skyddshemmet får 2000 euro.
– Bidraget är välkommet. Många äldre människor
behöver hjälp men de brukar inte be om det förrän
det krisar, konstaterar Gunilla Aarnio, diakoniarbetare i Karleby svenska församling. (NÖ)

Virtuell minnesplats 		
för avlidna

På webbtjänsten muistopaikka.fi kan man skapa
virtuella minnesplatser för att tillsammans med
andra webbanvändare hedra minnet av en avliden. Vem som helst kan grunda en minnesplats via
webbtjänsten, skaparen har sedan rätt att genom
inloggningssystem bestämma vem som kan se den
minneplats man skapat.
På sidan kan man bland annat ladda upp bilder,
framföra kondoleanser och till och med tända ett
virtuellt ljus. Tjänsten är en del av Esbo kyrkliga
samfällighets webbtjänster. Webbsidan finns enbart på finska. (NÖ)
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Aktuellt

Kyrkliga finländare 			
i Spanien

Kvinna leder 			
Frälsningsarmén
Kanadensiska Linda
Bond, 64, har valts till
högsta ledare eller general för internationella Frälsningarmén.
Hon har jobbat inom
armén i 42 år i bland
annat församlingstjänst och med undervisningsuppdrag. Före
sin nya tjänst var hon
ledare över Australiens
östra territorium.
Bond träder i tjänst
2.4.2011 och är den
tredje kvinnan på posGeneral Linda Bond.
ten. Frälsningarmén
har 1,2 miljoner soldater och cirka 1 miljon övriga
medlemmar. (MW)

Tilläggsstöd till klinik 		
i Pakistan
Kyrkans Utlandshjälp har beviljat ett tilläggsstöd
på 230 000 euro till Pakistan. Stödet möjliggör
verksamheten vid en permanent hälsoklinik i området Kohistan i norra Pakistan. Kohistans knappa
hälsovårdstjänster drabbades hårt av översvämningarna i fjol.
Med stödet repareras hälsostationen så att den
kan tas i bruk, dessutom stöder Kyrkans Utlandshjälp dess verksamhet i åtta månader. Hälsostationen ger bashälsovård, vaccineringar, mödravård
och hälsorådgivning, delar ut mediciner och ger
rådgivning i familjeplanering. Kliniken betjänar
cirka 100 människor dagligen.
Kohistan är ett avlägset bergsområde som just
nu lider av en sträng vinter. Snö och minusgrader
ökar risken för sjukdom bland många familjer som
bor i bristfälliga hus. (MW)

Katolska teologer vill
avskaffa celibatet
En grupp katolska
teologer vid tyskspråkiga universitet
i Tyskland, Österrike och Schweiz
kräver en grundläggande reform
av den katolska
kyrkan, rapporterar Yle.
I en resolution
som publicerades
i Süddeutsche Zeitung vill de 144 undertecknarna bland
annat att celibatet
för katolska präster
ska avskaffas och att kyrkliga uppdrag ska öppnas
för kvinnor.
De anser också att kyrkfolket borde få inflytande
vid val av präster och biskopar. Dessutom borde
kyrkans interna rättskultur utvecklas.
Resolutionen är den mest betydelsefulla katolska
åsiktsyttringen på över 20 år. År 1989 publicerade
200 forskare vid katolska universitet ett manifest
där de motsatte sig påven Johannes Paulus II:s
auktoritära ledningssätt. (MW)

Tid att lyssna och stöda

Vänskap är ett hedersuppdrag
Nina Österholm

Finländare som är bosatta i Spanien deltar i kyrkliga aktiviteter mer aktivt än de som bor i hemlandet, visar en undersökning av teologie doktor
Heikki Mäkeläinen.
Många utlandsfinländska församlingar är små
och erbjuder en intimare och mer hemlik stämning
än större finska församlingar.
Hälften av dem som deltar i gudstjänster är mellan 65 och 74 år. Av dem är 41 procent män, vilket
är fler än vid kyrkliga aktiviteter i Finland.
År 2010 arbetade två heltidsanställda lutherska
präster från Finland i Spanien. Dessutom jobbade
sex präster och fyra kantorer där en del av året.
(KT/MW)
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Nina Österholm

Att få prata bort en
stund, ta en promenad
eller hjälpa till i
hemmet är gott och
trevligt. Att verkligen
få bli någons vän är ett
riktigt hedersuppdrag.
Inge-Maj Fagerstedt har
skött nyfödda barn på
Borgå sjukhus nästan hela
livet.
– Jag har alltid jobbat
med människor och funderat mycket på hur jag ska
möta de nyblivna mammorna.
Efter
pensioneringen
fortsatte hon att möta människor, men i ett helt annat
skede av livet.
– Jag har tre speciella
vänner som jag har regelbunden kontakt med. En
besöker jag på ålderdomshemmet, en ringer jag och
en går jag hem till. De är
alla äldre personer, delvis sjuka. Mest talar vi om
gamla tider eller så berättar
jag om vädret och dagen, lite vad som hänt sedan senast.

50 år av vänner
Väntjänst går ut på att frivilliga, gärna efter en kort
utbildning, blir ”ihopparade” med någon person som
önskar lite sällskap, kanske
någon slags hjälp. Verksamheten har funnits inom Röda korset sedan 1959. Från
början förbereddes så kallade patientvänner på att
besöka sjukhus.
– Men sjukhusen ville inte ta emot dem, kanske kände personalen sig på något
vis hotad, funderar Stina
Fodstad, specialsjukskötare i psykiatri och mångårig vänutbildare inom Röda
korset.
Det var invalidstiftelsen
som sedermera började ta
emot vännerna som i dag
har tillträde till både sjukhus och ålderdomshem om
det behövs. Numera utbildas flera grupper årligen,
också inom en del församlingar.

också skött min mamma i
flera år tillsammans med
mina syskon. Hon behövde hjälp med det praktiska
men var glad och social ända till slutet.
Att ha egna vänner, också utanför familjen och
släkten, betyder mycket för
människor i alla åldrar.
– Som vän kan jag komma med andra synpunkter
och infallsvinklar än vad
släktingar och familj kanske ger, säger Fagerstedt.

Gruppkraften bär

Utbildad till vän. Inge-Maj Fagerstedt i Borgå har sedan länge
tre ”klienter” som hon håller kontakt med som församlinsgvän.

– Jag håller precis samma
kurs på Röda korset som i
församlingens utbildning.

Öva tystnad
Vänkursen består av teoretiska föreläsningar men
också av gruppövningar
och diskussioner.
– Vi talar om frivilligarbete och tystnadsplikt men
också om livet; om livskriser, sorg och hur man stöder i sorg.
Enligt Fodstad bygger
kursen i stor utsträckning
på gruppens inbördes gemenskap. Tystnadsplikten
börjar redan på kursen.
– Det ger mycket om vi
vågar diskutera och dela
med oss av våra liv. Under
kursen talar jag också om
växelverkan
människor
emellan, om empatiskt
lyssnande och hur en positiv livsinställning kan gagna en vän. Som en röd tråd
under kursen går tesen ”att
ge är att få.”
Efter utbildningen får
vännerna på förhand be-

skriva vad de kan tänka sig
att göra, vill man dricka
kaffe tillsammans, gå i
gudstjänsten eller kanske
på konsert.
– Det är också viktigt att
klienten i fråga godkänner
hela situationen, man kan
aldrig prångla på någon en
vän.
Borgåvännen Inge-Maj
Fagerstedt kom med i väntjänsten via församlingens
caféverksamhet på Ankaret i Borgå där hon brukade
hjälpa till.
– Innan dess hade jag

– Det tyngsta är att märka
hur en person gradvis blir
sämre, säger Fagerstedt
som fått se hur bland annat Alzheimers sjukdom
förändrar en människa.
Hon får stöd för sitt frivilligarbete i församlingens
väntjänstgrupp.
– Där får vi diskutera hur
det går med klienterna, jag
är inte ensam med mitt
uppdrag.
Blir uppgiften för tung
måste man skjuta på träffarna lite. Det är viktigt att slå
vakt om sina egna krafter.
– Fungerar det inte så får
man säga till.
Hon känner sig behövd,
att arbetet är viktigt råder
det inget tvivel om.
– Det skulle finnas hur
mycket uppgifter som helst
om folk kunde tänka sig att
arbeta frivilligt. Men alla
ska ha betalt nuförtiden.
Inge-Maj Fagerstedt tror
ändå på talkoandan och på
glädjen i att kunna hjälpa
någon annan.
– Jag tycker inte synd om
mina klienter men jag känner mig glad och fri när jag
besökt dem. Visst är det ett
hedersuppdrag.

Vänverksamhet
12.2 Vändagspyssel för hela familjen i Matteus församling kl. 10–12.
12.2 Vändagsfest i församlingshemmet i Borgå kl. 13.
Röda korsets, församlingens och sjukhussjälavårdens vänner möts.
14.2 Alla hjärtans dag
18.3 En ny väntjänstkurs startar i Johannes församling.
Mera vänlig verksamhet på sidorna 9–11.

Folkkyrkan i Danmark

Inremissionen tillåter friförsamlingar
Christa Mickelsson

Den stora inomkyrkliga
väckelserörelsen
Indre Mission låter
sina medlemmar bilda
friförsamlingar utanför
danska folkkyrkan.
– Beslutet ska kanske inte
tolkas som en kursändring
inom Indre Mission, men
som en reaktion på en kurs-

ändring inom folkkyrkan,
säger Christian Poulsen, tidigare ledare inom väckelserörelsen Indre Mission.
Beslutet att låta medlemmarna bilda friförsamlingar utanför folkkyrkan har skapat debatt
bland kyrkfolket i Danmark. Frontfigurer inom
folkkyrkan har till och
med uppmanat Indre Mission att tänka om.
– De som är ansvariga måste förstå att de bär
ansvaret för den splittring

och förvirring det här beslutet innebär, säger Poulsen.

Inget enhälligt beslut
Kristeligt Dagblad skriver
att det i synnerhet är de
unga vuxna inom Indre
Mission som de tio senaste
åren har pressat väckelserörelsen att fatta beslutet,
som nu ses som ett försök
att hålla kvar de unga inom
rörelsen.
Något enhälligt beslut är
det inte frågan om. Anders

Dalgaard, som varit Inre
Missions ordförande i fem
år, drog sig tillbaka från
sin post för att ge plats för
nya ordföranden Hans-Ole
Bækgaard och styrelsens
önskan om att öppna för
friförsamlingar.
– Jag är bekymrad för
att den konservativa linjen inom Indre Mission
stärks i och med beslutet.
Därmed försvagas banden
till folkkyrkan, säger Karsten Nissen, biskop i Viborg stift.
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Insidan

kalendern 11.2 - 17.2
Helsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 11.2
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Hörnan, Högbergsg. 10 via
gården. Ollberg
Lö 12.2
kl. 18 Konsert i Tomas kyrka.
”Lux aeterna” med vokalensemblen Röster från Vasa
Sö 13.2
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Ray, Enlund. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.
Lindström, Löfman. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Sundström, Lindström,
Enlund, Löfman. Manskören
Manifestum. Kyrkkaffe
kl. 15 Nattvardsgudstjänst i
Folkhälsans seniorhus. Sundström, Böckerman
Må 14.2
kl. 10-11.30 Mamma- barngrupp i Tomas kyrka. Ingång
via nedre våningen. Frände
kl. 10-12 Café Kardemumma.
Salenius
kl 17.45-20 Samtalsgruppen
Bön, tro och tvivel i Hörnan
i Högbergsgården. För mer
information kontakta Kisa
Korkman, kisa.korkman@gmail.
com eller Gunvor Frände, tfn
050-3801872, e-post: gunvor.
frande@evl.fi
Ti 15.2
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Pekka Suikkanen
kl. 13-14.30 Träffpunkt för
seniorer och daglediga i Högbergsgården. Benita Ahlnäs:
Biskoparna i biskopsgården i
Borgå. Ahonen, Löfman
kl. 14.30 Mässa i Tomas kyrka.
Lindström, Almqvist
kl. 18 Andaktsstund i De gamlas hus, Norrsvängen 1-3, Ahonen, Anhild Träskman
On 16.2
kl. 13 Månadssamling med
lunch i Högbergsgården. Carita
Riitakorpi berättar i ord och
bild om årets Gemensamt Ansvar insamling. Intäkterna från
lunchen går oavkortade till
insamlingsmålet.
Diakoniträffen (S:t Jacob)
deltar i månadslunchen i Högbergsgården, på Högbergsgatan. Rymlig taxi startar kl. 12.15
från S:t Jacobs parkeringsplats
med retur efter programmet.
Salenius.
Ingen Mariakrets. Vi deltari
månadslunchen i Högbergsgården.
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Ray, Böckerman, Enlund
To 17.2

Pastor Timo Keskitalo
Worship Service &
Sunday School in Mellunmäki Parish Center, Korvatunturintie 2 (300m from
Mellunmäki metro station)
and 2.30 pm Worship
Service & Sunday School
in English, Christ Church,
Apollonkatu 5.
Coffee Fellowship
after both services.
INTERNATIONAL
CHRISTIAN CENTER (ICC)
& BOOKSHOP
Ruoholahdenkatu 16
(Kamppi)
OPEN
Mon-Fri 10:00-18:00 hrs
NEW Finnish courses (5 x
Week) begin in February!
Café for young adults &
international students
19-23 hrs
Details about other
activities available from the
church office and website:
Tel: (09) 5868 770
Email: office@church.fi
Homepage: www.church.fi
Everybody Welcome!!

kl. 12.30 Samtalsgrupp i Folkhälsans seniorhus. Djupsjöbacka
kl. 19-21 Regnbågscafé i Hörnan. Ray
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 e-post:
paivikki.ahonen@evl.fi
VÄNTJÄNSTKURS TILLSAMMANS MED MATTEUS OCH
PETRUS. Vill Du vara med i
väntjänstverksamheten kan
du delta i kursen som församlingarna anordnar i vår.
Tre sammankomster: 18.3 kl.
18-21, 25.3 kl. 18-21 och 26.3 kl.
10-16. Kursen hålls i Hörnan,
Högbergsgatan 10. Kursledare:
Stina Fodstad.. För närmare
information samt anmälan senast 4.3 till diakonissan Barbro
Ollberg tfn 050-3800-656 eller
barbro.ollberg@evl.fi
VÅRRESA TILL TALLINN,
HAAPSALU OCH SVENSKÖN
ORMSÖ
11-13.5.2011 Vårresa till Tallinn,
Haapsalu och svenskön Ormsö.
Förhandsanmälan senast 20
mars till Päivikki Ahonen. tfn
09-23407717 eller paivikki.ahonen@evl.fi.

Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Fr 11.2 kl. 19 samling för män
(2 vån). Rolf Liljander: Tro och
tro. Diskussionskväll.
Lö 12.2 kl. 10–10.45 Klapp &
klang (9 mån-4 år med vuxen)
med Anna Brummer(2 vån).
Ingen anm.
Lö 12.2 kl. 10-12 vändagspyssel för hela familjen. Möjlighet
att pyssla t.ex kort och dekorationer till vänner. Materialet
fixar vi gratis. Kom med hela
familjen, med en kompis eller
på egen hand. Församlingens
hjälpledare finns på plats för
att hjälpa till när det behövs.
Vi avslutar med en gemensam
sång- och andaktstund (2 vån).
Ingen anm.
Sö 13.2 kl. 12 högm, Hallvar,
Henri Hersta. Söndagsskola.
Kyrkkaffe.
Må 14.2 kl. 18 samlas kvinnor
mitt i livet (2 vån). Kvällens
tema: Att bli mamma till sin
förälder. Kvällens gäst Annica
Söderström.
To 17.2 kl. 13 pensionärskrets,
Hallvar (2 vån).
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Må 14.2 kl. 12.30 Nordsjö syförening och samtalsgrupp,
Karin Degerman.
MARIELUNDSKAPELLET I
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 13.2 kl. 10 högm, Hallvar,
Henri Hersta. Kyrkkaffe.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 11.2
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Kårböle kyrka. R Björk.
Lö 12.2
- kl. 10 Skriftskollektion för
Björkebo-läger 1 i Malms kyrka.
- kl. 10.30 Kvinnobrunch i Lu-
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kascentret. Gäst Kristina Fernström. Sjövall. Anmäl senast
10.2 till kansliet tfn 2340 7100
eller petrus.fors@evl.fi.
- kl. 13 Skriftskollektion för
Björkebo-läger 2 i Malms
kyrka.
Sö 13.2
- kl. 10 Högmässa (N) i Munksnäs kyrka. Thylin, Söderström.
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N) i Åggelby gamla kyrka. Sandell,
Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N) i Malms
kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 17 Gudstjänst och fest i
Södra Haga kyrka. Pastor Seree Yeboa-Mensa (p), Thylin
(l), Söderström. En grupp från
Västafrika medverkar. Kyrkkaffe.
- kl. 18 Bibelstudium i Malms
kyrka. Sandell. ”3 Joh”
Ti 15.2
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik i Malms kyrka. Sussi och
Bodil.
- kl. 13 Pensionärskrets i
Malms kyrka. B Sandell.
- 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 Förbön och tack. UllaChristina Sjöman, Ulf Emeleus.
Barnpassning. Kyrkdörrarna
öppnas kl. 18.30.
On 16.2
- kl. 13 Stick-café i Baggis.
Monnberg.
- kl. 17 Sorgegruppen i Lukascentret. Bonde och R Franzén.
- kl. 18.30 Petruskören i Lukascentret.
To 17.2
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik i Seuris. Sussi, Bodil och
Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Lukasgården i Munksnäs. R Björk.
- kl. 18 Tempeltjänarna i Lukascentret. Thylin, Sjövall.
- kl. 19 Vesper i Åggelby gamla
kyrka. Granlund, Hilli.

Helsingfors prosteri
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
13.2.2011 11.00 Uhr Gottesdienst (K. Röker)

Domprosteriet

Borgå
Sö 13.2 kl. 10 i S:t Olofs kapell,
Pellinge, Smeds, Helenelund.
kl. 12 Högmässa i domkyrka,
talad och med teckenspråk,
Anderssén-Löf, dövpräst Maria Lindberg, Söderström. kl.
18 Kvällsmässa i Lilla kyrkan,
Puska, Joakim Palmén med
ensemble. kl. 18 Konsert i
domkyrkan, Seeli Toivio, cello,
& Heidi Viisma, kantele. Fritt
inträde
Ti 15.2 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet, inledare
Ella Björkman
On 16.2 kl. 13 Mariakretsen
samlas i församlingshemmets
musikrum. Ledare Nina Perklén. kl. 18 Missions- och Bibelkväll i församlingshemmet,
Anderssén-Löf.
Fre 18.2 kl. 13.30 Psalmträff
i Ernestas servicehus, Puska,
Helenelund.
Missionsfesten 17-19.6 i Borgå.
Mer info www.mission.fi/missionsfest.

Lappträsk
To 10 kl 14 Missionskrets i fh
Sö 13 kl 12 (Obs! klockslaget),
tvåspråkig Gudstjänst i kyrkan,
firas som kyrkoherde Matti
Peräläs avskedsgudstjänst.
Efteråt soppa till förmån för
Gemensamt Ansvar i fh. Taxi.
Ti 15 kl 18 skriftskola i församlingshemmets ungdomsdlokal.
Allas närvaro obligatorisk.
On 16 kl 9.30 vuxen-barngrupp i fh
- kl 18 kyrkorådets möte i
kanslihuset
- kl 18.30 sånggruppens övning i kyrkan
Anmälningar till ”Samtal om
livet” till prosten Christer
Åberg 0503827524
OBS! Onsd. 9.3, Askonsdagen,
kl 19 ”Kyrkorummet talar - att
lyssna med sina ögon”, Christer Åberg berättar om kyrkorummets symbolik

Liljendal
Sö 13.2 kl 12 Gudstjänst i Sävträsk kapell H Djupsjöbacka, A
Jokinen.
- kl 18.30 Läsmöte Drombom
hos Marianne o Kaj-Åke Eriksson, Krapulbacksv. 1A2. OBS!
Platsen!
Må 14.2 kl 18.30 Läsmöte
Garpom-Embom hos AnnChristine o Harry Evertson,
Embomv. 5
Ti 15.2 kl 10-12 Vuxen-barngruppen i Kantorsgården
On 16.2 kl 14 Andakt med
HHN i Servicehuset
To 17 15-17 Konfirmandsamling i Mariagården

Lovisa
To 10.2. kl 18.30 Ordets och
Bönens kväll i Församlingshemmet, Östra Tullgatan 6
Lö 12.2. kl 13-16 Vinterskriftskola i Tikva
Sö 13.2. kl 10 Gudstjänst i
kapellet, Henrik Weckström,
Paula Jokinen
kl 18 Gitarr konsert med Sampo Sarsila i kapellet
Må 14.2. kl 13 Diakonikretsen i
Vesperhemmet
Ti 15.2. kl 16.15 Puzzelkväll i
Valkom kyrka
To 17.2. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva

Pernå
Fr 11.2 kl. 9-12 Isnäs lekverksamhet i Isnäs servicehus,
Erica Wallén
- kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barngrupp i Prästgården
- kl. 13-16 Isnäs juniorklubb i
Isnäs servicehus
Lö 12.2 kl. 10-13 Insamling till
förmån för Gemensamt Ansvar
vid butiken i Forsby. Vill du bli
insamlare? Ring diakonissan
Vivica Bruce-Andersson 0405236906
Sö 13.2 kl. 10 Högmässa i kyrkan. Minna Silfvergrén, Antti
Jokinen
- kl. 13 Mässa i Sarvsalö kapell.
Minna Silfvergrén, Mia Aitokari
Må 14.2 kl. 10-12 Forsby
vuxen-barngrupp i Arken, Erica
Wallén
- kl. 13 Forsby diakonikrets i
Forsby pensionärshus. Vivica
Bruce-Andersson
On 16.2 kl. 10-12 Kuggom
vuxen-barngrupp i Axxell.
- kl. 17.30 Tvåspråkig ungdomssamling i Askolins fabrik.
Dan Krogars
To 17.2 kl. 10-12 Isnäs vuxenbarngrupp i Isnäs servicehus.
- kl. 13-16 After School i Arken.
Erica Wallén

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
Heidi Jäntti, Anders Ekberg.
On kl 19 Ung mässa, Jäntti.
N PAIPIS: Sö kl 10 mässa Jäntti, Ekberg.
Kyrkobröderna Fr kl 19 11.02 i
Kyrkoby församl.hem. Gemenskapskväll.
Kyrkans Ungdoms lördagssamling Lö kl 18 i N Paipis
bykyrka. Till förmån för bönehusföreningen.
Sexeuroslunch On kl 12 i Kyrkoby församl.hem, inl Patrik
Frisk.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 13.2.
Esbo domkyrka kl. 12.15,
Ahlbeck, Kanckos, Malmgren.
Pastor Johan Kanckos hälsas
välkommen. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Gäddviks kapell kl. 10.30,
Lindqvist, Bengts. Kyrkkaffe.
”Sjung till Herren en ny sång”
- konsert i Esbo domkyrka
sö 13.2. kl. 19. Anna Villberg,
sopran, Anna-Maaria Oramo,
cembalo, och en ensemble.
Schütz, Buxtehude, Bach, Purcell. Fritt inträde.
Familjeklubbar: Mattby kapell, Imse-Vimse, on och fre
9.30-11.30, Köklax kapell, familjeklubb må 10-11.30, Sökö
kapell, sång och lek, ti 9.30-11.
Klubbarna är gratis, ingen förhandsanm.
”Helig” – temakväll i Södrik
kapell ti 15.2 kl. 18-20.30, v.
Martens, Bengts. Servering m.
friv. avg. f. Gemensamt Ansvar,
bön, lovsång, taizésånger, diskussion, andakt m. nattvard.
Tisdagsgruppen i Hagalunds
kyrka ti 15.2 kl. 18.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 15.2, Sökö kapell ti
15.2, Kalajärvi kapell to 17.2.

Grankulla
Fr 11.2 kl 10.30 Samtal kring tro
i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 13.2 kl 12 Högmässa, Byfält,
Smeds. Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. Efteråt
lunch i övre salen till förmån
för Gemensamt Ansvar – 5
euro/vuxen, frivillig avgift för
barn.
- kl 12 Söndagsskola i dagklubbens utrymmen.

- kl 18 Konsert i kyrkan. Barockensemblen Aquilo. Ritva
Hautsalo, gamba. Minna Hovi,
cembalo. Milja Tiainen, blockflöjt. Fritt inträde, programblad
10 euro till förmån för Gemensamt Ansvar.
Må 14.2 kl 13-15 Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i
kapellet.
Ti 15.2 kl 9.30-12 Familjelyktan
i Sebastos. Musiklek, sång,
rytmik och rörelse, Peitsalo,
Fransman. Kort morgonandakt
i kapellet. Kaffeservering och
fri samvaro.
- kl 13 Pensionärskören i nedre
salen, Smeds.
- kl 13.30 Tisdagsträffen i övre
salen. Återseende. Besök av
Lars-Henrik Höglund.
On 16.2 kl 13.30 Syföreningen i
övre brasrummet.
To 17.2 kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, Byfält.

Kyrkslätt
Sö 13.2 kl. 12 högmässa i Kyrkslätts kyrka, Lovén, Joki.

Tammerfors
Sö 13.2. Gudstjänst 10.30
Gamla kyrkan, K Rantala, H-M
Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 15.2. Mammor o barn 10
SvG, om vänskap
Ti 15.2. Tisdagsklubben, SvG
grupp 1 kl 13.30-14.30 och
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 16.2. Diakonikretsen 13
SvH, Vändagen. Vad betyder
det att ha en god vän?
Ons 16.2. Ungdomskväll i Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård
fre 4.2 kl. 14-22, Jan ”Sege”
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 13.2 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Marius
Niemelä Røed, Nina Fogelberg.
Kyrkkaffe i kaffestugan Laurentius.
Larskören övar må 14.2 kl. 18 i
S:t Lars kapell
Viandakören övar ti 15.2 kl.
13.30 i Dickursby kyrka
Drop in i Bagarstugan ti 15.2
kl. 15-19. Kom och chilla efter
skolan, Jan ”Sege” Lindqvist
Dickursby pensionärskrets on
16.2 kl. 14 i Folkhälsanhuset

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 13.2.kl.13
gudstjänst,Salminen,Lindroos
Må 14.2. kl.19 Vändagskaffe (
5 euro) i Villa Vera till förmån
för Gemensamt Ansvar. Sång
av Emma och Johanna Rehn.
Sö 20.2. Prosteriets missionsdag i Tenala med högmässa kl.10 i Tenala kyrka o
lunch (5 euro) med program i
församlingshemmet,taxi start
kl.9.30 o retur.Ingen gudstjänst
i Bromarv 20.2.

Ekenäs
Lö 12.2 kl.9.30 Gemensam bön
i Metodistkyrkan.
Sö 13.2 kl.10 Högmässa.
T.Wilman, M.Danielsson.
- Kl.10-11.30 SöndagsKulan tar
fart igen! Söndagsaktivitet en
gång/mån. för barn i åldern
3-12 år i Kulan, Larssonsv. 1
(under pastorskansliet). Ingen
anmälan, bara kom!
Må 14.2 kl.14 Vändagseftermiddag med program, kaffe
och vändagskaka i församlingshemmet. Föreningar presenterar sig.
Ti 15.2 kl.12 Dagträff med
vändagstema och lunch (5€)
i förs.h.
On 16.2 kl.18 Familjekören i
Österby förs.h.
- Kl.19 Livskällan i kyrkan, var-
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dagsmässa till inre styrka och
sinnesfrid.
Prosteriets Missionsdag 20.2 i
Tenala kl.10-15. Högmässa i Tenala kyrka kl 10. Därefter lunch
(5 euro), lotteri och information on Nepal i förs.h. Gemensam skjuts från Ekenäs förs.h.
kl.9.30. Anmäl senast må 14.2
till diakon Nina Fabritius-Ylitalo
(040-722 3312).
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 13.2 Högmässa i kyrkan kl.
12, A. Laxell, R. Näse.
To 17.2 Andrum i kyrkan kl. 8,
T. Sjöblom, R. Näse.

Ingå
Sö 13.2 kl 9.45 söndagsskola i
ungdomshuset. Christel Henriksson.
Sö 13.2 kl 10.00, 6. s. eft. trettondagen, högmässa i Degerby
kyrka. Matias Gädda - predikant, Torsten Sandell - liturg,
Marianne Gustafsson Burgmann - kantor.
Må 14.2 kl 18.00 bibelgruppen
träffas i Prästgården.
Ons 16.2 kl 14.00 syföreningen
träffas i Prästgården. Siv Björklöf.
Anmälningar till prosteriets
missionsdag i Tenala 20.2.2011
meddelas till May Lindström tel
040-5552090, senast 14.2.2011.
Verksamhet på finska:
Ke 16.2 klo 18:00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
To 17.2. klo 19.00 arki-illan ehtoollinen Inkoon kirkossa, Eeva
Makweri, Noora Karhuluoma,
Gaudete-kuoro.
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ren övar
Ti 15.2 kl 16.30-17.30 tisdagsklubb i Langansböle
Ti 15.2 kl 17-18 Juniorklubb i
Snappertuna

Tenala
To 10.2 kl. 18-20, Studiegruppen i församlingshemmet.
6 sönd e. trettond. 13.2 kl. 10
Högmässa, Uolevi Salminen/
Sofia Lindroos
Må 14.2 kl 19, Vändagskaffe i
församlingshemmet. Gruppen
Rammlarna bestående av Lennart Jern, Anton Westerlund,
Jennifer Lindholm och Alexander Store medverkar med sång
och musik. Allsång och lotteri.
Avgift: 5 euro. Vid behov av
taxiskjuts, ring kansliet!
On 16.2 kl. 14 Pensionärsträff i
församlingshemmet.

Esbo stift

Lojo
Ti 15.2. kl 13.30 Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Läsmöte med Raimo Kuismanen,
Timo Saario och Mari Nurmi.
Sö 20.2. kl 13.00 3. s före fastan högmässa i Lojo kyrka. Liturg Anna-Maija Lakomaa och
predikant Mari Nurmi. Kyrkvärd
Marja Seppälä, Johanna Hagert
uppträder.

Åbolands prosteri

Kimitoön

Fr 11.2 kl. 15-18 Bössinsamling i
K-affären till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Lö 12.2 kl. 10-14 Bössinsamling
i K-affären till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Sö 13.2 kl. 10 Gudstjänst i
S:ta Katarina kyrka. Raunio;
Bonacci.
Må 14.2 kl. 13-15 Stick- och
väncafé på Köpmansgatan
20. Tvåspråkig samling med
handarbete och gemenskap
i vänverksamhetens tecken i
samarbete med Röda Korset.
kl. 14-15.30 Bibelgruppen i
Svartå samlas i kyrkstugan,
Hållsnäsvägen 62.
kl. 16-17.30 Flickis start i Församlingshemmet.
To 17.2 kl. 11-14 GA-lunch på
Köpmansgatan 20. På menyn:
soppa och bröd. Avgift : 5
euro.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

Kimito:
Fr 11.2 kl 18 ”Så ska det låta” i
församlingshemmet. Tidigare
präster och kantorer på Kimitoön med och mot varandra:
Clas Abrahamsson, Eeva och
Tor Hanner, Margareta Puiras,
Ann-Sofi Storbacka och Anna
Välimäki. Ledare: Magi och Kaj
Kulla.
Lö 12.2 kl 18 Konsert i kyrkan.
Furahakören och deltagare i
musikverkstaden.
Sö 13.2 kl 10 Högmässa. Björkgren, Sundroos
Västanfjärd:
Sö 13.2 kl 13 Musikgudstjänst.
Sundstén, Noponen, Södergård, Sundroos. Furahakören
medverkar. Missionskaffe
Dragsfjärd:
Lö 12.2 kl 14 – 16 Tvåspråkig
musikverkstad med missionstema i församlingshemmet.
Jan Hellberg med Furahakören
medverkar. Konfirmander,
körsångare mfl intresserade
välkomna.
Sö 13.2 kl 12 Högmässa i
Dfjärds kyrka. Backström, Södergård.

Pojo

Åbo

Torsdagar kl 18.15 församlingskören i förs.hemmet. Fr 11.02
i förs.hemmet: Kl 13.45 Pensionärskören. Kl 19-22 Open
House för ungdomar som är
13 år och äldre. Sö 13.02 kl 12
Högmässa i kyrkan JW, LI. Må
14.02 kl 9-15 Postilla fyller 3 år.
Välkommen på födelsedagskaffe! Lotteri och musik. Ti
15.02 kl 14 Missionsklubben i
diakonikansliet.

To. 10.2 kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, Sepponen.
Fre. 11.2 kl. 17-18.30 1004:
Ungdomssamling i Café aderton.
kl. 18-23 Café aderton i Aurelia
(2 vån.)
kl. 19 ABBA i Aurelia (1 vån.)
Lö. 12.2 kl. 11.30-13 Kyrkans
barntimme i Aurelia (2 vån.)
Sö. 13.2 kl. 12 Högmässa
i Domkyrkan, Sepponen
(pred), Portin (lit), Forsman.
Key Ensemble medverkar.
Må. 14.2 kl. 20 Kristen djupmeditation i Aurelia (1 vån.),
Nalle Öhman. Introduktion för
nya kl. 19.30
Ti. 15.2 kl. 18 Lovsångskören
övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i Aurelia (1 vån.), Mia Bäck: Jesus
förvandlar vatten till vin.
Ons. 16.2 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia
(1 vån.) Minna Aalto och utställningen EXORsisters.

Karis

Sjundeå
To 10.2 kl. 18.00 Bönegrupp i
Capella, Gun Venäläinen.
Sö 13.2 kl. 12 Mässa i kyrkan, Eimer Wasström, Pami Karvonen.
To 17.2 kl. 10 Sångstund i Capella. Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta Gun Venäläinen
040 533 6946.
kl. 18 Veckans text – bibelstudium i församlingshemmet,
Eimer Wasström.
kl. 19 Kyrkobröderna, i församlingshemmet, Svante Forsman.
Gung och sjung-babyrytmik
(0-14 mån) varje tisdag kl. 10 i
Postilla, Kati Kvarnström.

Snappertuna
To 10.2 kl 13.30 Dagträff i
Prästgården. Gäst är Madeleine
Wessman som berättar om
kungliga matvanor. Välkomna!
To 10.2 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle
Sö 13.2 kl 10 Högmässa med
Eeva Hanner och Pia Nygård
Må 14.2 kl 19 Snappertuna kö-

Ålands prosteri

Jomala
Sö 13.2 6 sönd e trettond. kl.
11 Högmässa, L Andersson, K.
Gwardak. Kollekt: Retreatstiftelsen Snoan
Kl. 19 Pianokonsert ”Goldbergsvariationerna”, Lars

Hägglund. Fritt inträde
www.jomalaforsamling.com

Sund-Vårdö
Sö kl. 11.00 Gudstjänst i Vårdö
kyrka – Mathias Junell, Anders
Laine
- kl 19.00 Sund, Vuxenkatekumentatet, kallelsens Gudstjänst, Juanita Fagerholm-Urch
, Anders Laine.

Närpes prosteri

Korsnäs
To 19.00 Kyrkokören övar i
Ankaret.
Fre 14.15 Barnkören övar i
Ankaret.
Fre 18.30 Fredagscafé för
kvinnor i alla åldrar i Ankaret.
Sö 11.00 Gudstjänst i kyrkan,
Guy Kronqvist, Erica Nygård.
Efteråt kyrkkaffe och kortförsäljning till förmån för Gemensamt Ansvar.
Må 10.00 Kvinnor mitt i livet i
Ankaret.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret.
Ti 13.00 Korsnäs SLEF-avdelnings årsmöte hos Gunhild
Westberg.
Ti 13.00 Harrström sjömansmissionssyförening hos Göta
Juth.
On 14.00 Korsnäs missionssyförening i Ankaret.
To 13.00 Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Ti 22/2 kl. 19.00 ”Våga vara
tonårsförälder”, diskussion
med Leif Westerlund i Korsnäs
kyrkoby skola.

Lappfjärd-Kristinestad
Fr 11.2 kl 19 Ekumenisk bönesamling i Salem
Lö 12.2 kl 19 Lördagssamling
i K:stad, B. Djupsjöbacka, L.
Lövdahl, A Österback, damsånggrupp
Fr 18.2 kl 18.30 Internationell
kyrkkväll i K:stads kyrka, Eklöf,
Martikainen, sånggrupp, Christina och barnen
Kristinestad
Sö 13.2 kl 12 Högmässa, Eklöf,
Nilsson
On 16.2 kl 11.15 Pensionärssamling i församlingshemmet,
Nisula, Nilsson
Lappfjärd
Sö 13.2 kl 10 Högmässa, Eklöf,
Martikainen
kl 18 Bibelsamtal i förs.hemmet, Bror Vikfors
On 16.2 kl 12.30 Pensionärssamling i förs.hemmet, lunch,
Eklöf, sång av elever från
L:fjärds skola
Lö 19.2 kl 19 Slef avd. årsmöte
i Dagsmark bönehus
Sideby
Sö 13.2 kl 10 Gudstjänst, Saarinen, Nilsson
Ti 15.2 kl 13 Syföreningen i Sideby, Saarinen
On 16.2 kl 13 Syföreningen i
Skaftung, Saarinen

Närpes
Kyrkan 6 sö e trettondagen
13.2 kl 10 Högmässa.
Församlingshemmet to 10.2 kl
12 Pensionärssamling (börjar
med mat).
Töjby bykyrka sö 13.2 kl 13
Högmässa.
Norrnäs bönehus sö 13.2 kl 18
Gudstjänst, kl 19 Årsmöte.
Kaskö kyrka lö 12.2 kl 18 Aftonmusik.
Luthergården sö 13.2 kl 14 Årsmöte SLEFs avd. i Näsby.
Pjelax SB:s klubblokal ti 15.2
kl 14 Symöte, kl 15 Årsmöte
SLEFs avd. i Pjelax.
V.Yttermark bönehus ti 15.2 kl
13 Symöte samt årsmöte för
SLEFs avd.

Pörtom
Sö kl 12 Högmässa Sandin,
Richard Mitts. Ansvarsgrupp:
KU-sykretsen. Textläsare: MajBritta Orre, Norrgård.
Må kl 12.45 Junior.
Ti kl 13 KU-sykretsen, Norrgård, Orre, kl 19 KU-styrelsen.
On kl 9 Föräldra-barnträff, kl
16 nattvardsgudstjänst i Prästhagen o. kl 17 i Pörtehemmet,
Björkstrand.
Obs! pastorskansliet stängt
fredag 11.2.

Övermark
Fre 11.2 kl. 19 Församlingsafton
i Räfsbäck byagård, Sandin,
Kristian Sjöbacka, m.fl.
Sö 13.2 kl. 10 Gudstjänst, Sandin, Richard Mitts.
Ti 15.2 kl. 19 Föräldrasamling
för konfirmandernas föräldrar,
Sandin, Norrgård. Servering.
On 16.2 kl. 13 Symöte i Frönäs
och Gunvor Frönäs, Norrgård.
On 16.2 kl. 19 Vuxeninstitutets
och Legatos konsert i kyrkan.
To 17.2 kl. 10 Bön i förs.hemmet.
To 17.2 kl. 14 Andakt med nattvard på Alvina, Sandin.

Korsholms prosteri

Bergö
Sö kl 16 Taizémässa, Englund,
Streng, kyrkokören
Ti kl 13 Missionssyföreningen
On kl 7.45 Laudes
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i
Singsby.
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan
och kl 12 i
Smedsby förs.gård, Kaski,
Nordqvist-Källström.
Missionssyförening må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Pensionärssamlingar
må kl 14 i Karperö, Ann-Sofi
Backgren
ti kl 13 i Jungsund, Ann-Sofi
Backgren

Kvevlax
Högmässa sö kl 10, lit. A. Lundström, pred. Kerstin HaldinRönn, Y. Lithén.
Konsert med Koskö sång- och
gitarrgrupp sö kl 18 i kyrkan,
Karin Sandqvist, A. Lundström,
Y. Lithén.
Diakonisymöte börjar i Kuni
bönehus må kl 12, R. Vesterlund.
Dagssymöte ti kl 12.30 i ds.

Malax
Socken öppen fre-lö 19-24, on
18.30-21.30.
Lillegård öppen lö 10-13. On
17-19.
Ungdomsmässa lö 12.2 kl 19 i
kyrkan. Tornberg, Lax.
Gudstjänst sö 13.2 kl 10 i kyrkan. Tornberg, Lax.

Petalax
Sö 13 2 kl 19 Taizémässa, Englund, Streng, kyrkokören Obs
tiden!
On 16 2 kl 13 Syföreningen i
församlingshemmet
On 16 2 SLEF:avd årsmöte i
Nyby bönehus kl 18.00. Leif
Erikson medverkar.

Replot
Skriftskola i Replot försh. lö
10-13.30.
Gudstjänst i Replot sö kl 10
och högmässa i Björkö kl 12.30.
Leif Erikson, Karolin Wargh.
Mathörna i Björkögården ons
16.2 kl 13. Anmäl för maten
senast må 14.2. till Barbro Lähdesmäki eller Jarl Nystrand.
Mat 7 euro/pers.
Missionslunch i Replot försh.
ons 16.2 kl 12. Hemlig gäst. Anmäl för maten senast må 14.2.
till pastorskansliet eller Bertel
Lindvik tel 050-5631523. Mat 7
euro/pers.

Solf
Skriftskola lö kl. 9.30.
Högmässa sö kl. 10, Weckström, Brunell, predikan av
Albin Sjöberg.
Måndagssamling må kl. 13.

Morgonbön to 17.2 kl. 9, Piritta
Pitkämäki-Ihatsu, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Janne
Hänninen, Monica Heikius.

Vörå
Vörå
Högmässa i kyrkan sö kl. 10. T
Klemets, Granholm. Lovsång
från kl. 11.40
Söndagsskola i Karvsor bönehus sö kl. 11.
Läsmöte för Rökiö i Kvarnstugan ti kl. 19. Granlund, Svarvar.
Missionsringen i Sparbankens
klubblokal on kl. 13. Andakt
Nyman.
Maxmo
Församlingens liv – weekend
med Ralf Salo i Maxmo:
Bibelundervisning i Fh lö kl.14.
Möte i Fh lö kl. 19
Högmässa i kyrkan sö kl. 12.
Ralf Salo o Granlund. Servering
samt bibelundervisning efteråt
i Fh.
Oravais
Högmässa i kyrkan sö kl. 10. I
Klemets, Svarvar.
SLEF:s avdelning i Oravais årsmöte i Fh efter högmässan.
Missionssymöte i Fh on kl. 13.
Vi över 60- årsmöte i Fh to
kl. 14. Berg: bilder från församlingsresan. Thors taxi från
Stubbrösl kl. 13.30 via Eljasus,
Seiplax 13.35, Tallåsen kl. 13.40.
Taxi från Karvat kl. 13.40.
Holmströms taxi från Keskis kl.
13.20, Komossa kl. 13.30 och
Kimo 13.40.

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Församlingsstugan, T. Forsblom.
-19.30 Föräldrasamling för
Vuokatti-gruppen i Henriksborg. Servering.
Fr 13.30 Andakt i Esselunden,
Granlund, Frantz.
-20 360-Prosteriungdomssamling i Esse kyrka, C. Snellman.
Sö 10 Högmässa, Granlund,
Lisen Södö. Textläsare Lina
Forsblom, ansvar konfirmandgrupp 4.
-18 Kvällspredikan i Ytteresse
bönehus, Bengt Forsblom.
-19.30 SLEF avdelningens årsmöte i Ytteresse bönehus.
Må 13.30 Symöte i Henriksborg, G. Silván.
-19 Symöte i Henriksborg, G.
Silván.
Ti 14 Symöte i Ytteresse bönehus, G. Silván.
-19 Samtalsgrupp för ”Kvinnor
mitt i livet”. Vi samtalar om
olika teman som är aktuella för
oss. Samling vid brasan i Henriksborg varannan vecka. Stina
Pettersson, Gunborg Silván.
Välkommen!
Fr 18.2 kl 9-12 Öppen dagklubb i Församlingsstugan för
barn 0-5 år. Anmälningar onsdag tel 040-3100456.
Ti 22.2 kl 19 KU:s årsmöte hos
Gunnevi och Viking Norrbäck.
Per Stenberg medverkar.

Jakobstad
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

Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54
Fre 11.2 Rea Anner, Helsingfors Lö 12.2 8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin
bok Helga Hund och Nospussaren. Må 14.2 Sebastian Sjupsjöbacka, Helsingfors. Ti 15.2
Pamela Granskog, Helsingfors Ons 16.2 Jan-Erik Andelin,
Borgå To 17.2 Ylva Vikström,
Åbo.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 11.2 Musikandakt, Catharina
Englund Lö 12.2 17.58 Ett ord
inför helgen, Gamla kyrkan i
Helsingfors. Sö 13.2 Mikael Forslund, Munsala. Må 14.2 Kristina
Klingenberg, Karleby Ti 15.2
Peter Sundqvist, Purmo Ons
16.2 Kristina Fernström, Helsingfors To 17.2 Erik Vikström
läser ur sin bok Min bön.

Gudstjänst kl 13.03
Sö 12.2 Gudstjänst med Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors.
Predikant: Johan Forsbäck.
Bandad 6.2. i Filadelfiakyrkan i
Helsingfors.

tel. 040-3100424, Östman tel.
040-3100425.
Lö 19 Sammankomst i kyrkan.
Arr. Skutnäs bönehusförening
r.f.
Sö 12 Högmässa i kyrkan, Salo,
Åstrand, Södö, Pedersöre
församlings manskör, dir. NilsOscar Frantz.
18 Fokus i FC, Heidi Ahlö.
Ti 13 Tisdagssamling på Station I, Hans-Christer Laggnäs.
18 KU-kretsen i Jakobstad
ÅRSMÖTE i FC, Englund.

Jeppo
To 10.2. kl 14 Missionssymöte i
klubblokalen.
Fr 11.2. kl 19 Ungdomscafé Bönan i bönehuset.
Sö 13.2. kl 10 Familjegudstjänst, khden o kantorn.Sångprogram
Kl 18 Karagruppen i församlingshemmet.
Junior har startat, onsdagar kl
17.30, taxin trafikerar.
To 17.2. kl 14 Missionssymöte i
klubblokalen.

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i sockenkyrkan, sång Simon Granlund.
Rad. kl. 12, 96,7 Mhz.
Kl 11 Mikaelmässa i Mikaelsalen.
Sång av ungdomar, dagklubbsoch söndagsskolbarn.

Kronoby
Fr 17.30 Sportdax i idr.h.
Sö 10.00 Gudstjänst, O. Henricson, I-M. Krook
On 19.00 Tonårssamling i
klubbrummet

Larsmo
Fre 11.2 – lö 12.2 Seminariet
”Bibelns röda tråd” i försam-

“Rustade för den dagen”
Våroas i Jakobstad
25-27 mars

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Janne
Hänninen, Tor-Erik Store, Ungdomsorkestern, Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör,
Sundomkören, Mikael o Monica
Heikius. Kallelsegudstjänst för
katekumenater. Välsignelse av
förtroendevalda o anställda.
GloriaDei-mässa sö kl. 17 på
Efö, Tomas Klemets, Evans
Orori.

www.oas.fi

Hans Weichbrodt

Medv. Daniel Kaiberger, Johan Candelin, Boris Salo,
Matti Aspvik, Krister Lillas, Sture och Mayvor Nyholm
m.fl. Lovsång med Mats Sjölind, UngOas, Praise Club
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Lediga tjänster
Lärkkulla stiftelsen upprätthåller Lärkkulla Stiftsgård och Lärkkulla
folkakademi i Karis. För den fortsatta verksamheten lediganslås;
Kursplanerare, tillträde enligt
överenskommelse

Musiklärare med ansvar för musiklinjen,
fr.o.m. 1.8.2011

• till arbetsuppgifterna hör att delta i
och självständigt utföra planeringen av
kortkurser, av kyrkans personalutbildning,
av läger, sommarkurser och
internationella kurser, samt delta i
planeringen och förverkligandet av
seminarier och konferenser samt ansvara
för informationen till församlingarna
• den valda bör ha för uppgiften lämplig
utbildning samt kännedom om Borgå stift
och kyrkans verksamhet

• till arbetsuppgifterna hör att fungera som
musiklärare, och verka som ansvarsperson för
musiklinjen (pop & rock, kyrkomusik), samt planera
och förverkliga kortkurser inom musik. Den
linjeansvariga ingår i skolans utvecklingsgrupp
• behörighetskraven framgår ur förordningen
14.12.1998/986, § 18. I brist på behöriga
sökanden kan uppgiften besättas temporärt
med icke behörig person
• lön och förmåner enligt TKA för
privata läroanstalter

Ansökan jämte nödvändiga bilagor inlämnas före den 28 februari 2011, till Lärkkulla
stiftelsen, direktor Greger J Englund, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis. På förfrågningar
svarar direktor Englund, tel: +358-44-3006 025, greger.englund@larkkulla.net.
Se även www.larkkulla.net. Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Johannes församling lediganslår en tjänst som

Övervaktmästare

Den sjätte dagen - Mjölken kommer till och Den sjunde dagen – Vilan. Veckans Andrum om Tyrvis
kyrkomålningar med Rea Anner sänds 11.2.

lingshemmet 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. Avgiften för serveringen är 15 euro och det blir
kollekt för övriga kurskostnader. Ingen förhandsanmälan
behövs.
Möjligheter till barnpassning
finns.
Sö 13.2 kl. 9.15 Bön i församlingshemmet.
kl. 10.00 Högmässa, Lassila,
Nina Enkvist. Kyrkvärd: Bosund
gårdsnummer.
Kansliet öppet må 14.2 kl.
9-12, ons 16.2 kl.12-14. Torsdag
17.12 är kansliet stängt p.g.a.
skolning.
UNGDOMAR! Är ni intresserade av sommararbete i församlingen? Det gäller skötseln
av områdena kring kyrkan, församlingshemmet, gravgården
samt städning och värdinneuppgifter. Även ungdomar som
arbetat tidigare år är välkomna
att söka. Anmäl ert intresse till
pastorskansliet tel. 728 1555 eller e-post: larsmo.forsamling@
evl.fi, senast torsdagen den
3.3.2011.

Munsala
Fr kl 19 Nätet; pizzakväll med
vändagstema. Ta 2 e med.
Sö kl 12 Gudstjänst i kyrkan;
Klingenberg, Johansson.
- kl 19 Bön o lovsång i prästg.
On kl 9.30 Små o stora i prästg
Scoutingen har startat, onsdagar kl 15 vid prästg.

Nedervetil
FR kl 14 andakt i servicecentret.
FR kl 18.30 Musical med barnkören i fh.
SÖ kl 10 gudstjänst, Lars Junell, Smedjebacka.
Sö kl 12 finsk högmässa, Junell,
Smedjebacka.

Nykarleby
Sö kl 10 Högmässa, Edman,
Ringwall
kl 12 Bygudstjänst i Markby,
Edman Ringwall, söndagsskolan startar.
kl 10 sön.skola i fh, kl 10.30
Socklot, Forsby
Må kl 13 Syförening i fh
kl 13.30 Missionskretsen i
Socklot
kl 19 Kenyamission i fh, Lena o
Johan Sandberg
On kl 15 -16.30 Skriftskola i fh,
grupp I
To kl 13 Samtalsgrupp för män

i fh
kl 15-16.30 Skriftskola i fh,
grupp II
Scoutföreningen Nykarleby
forsfarares kårårsmöte i fh 18.2
kl 18.00.
Sportlovsläger på Pörkenäs
28.2 – 1.3 för barn i åk 2 – 6.
Pris 40 euro. Anmäl senast
18.2 till pastorskansli 789 7200
mån-tors kl 10-13. Begränsat
antal platser.
KU:s årsmöte 20.2 i fh efter
kvällsgudstjänsten.

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Lövö bönehus
- 19 Söndagsskollärarsamling i
Kyrkhemmet, sångövning, planering, Näse, D. Häggblom
Lö Obs Gemenskapskvällen
med Jukka Sandvik i Kyrkhemmet flyttad till 19.2!
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan,
Erikson, Sandstedt-Granvik,
textläsare Siv Borgmästars,
dörrvärdar Bennäs
On 12 Pensionärssamling för
yngre och äldre i Kyrkostrands
församlingshem, Kristoffer
Streng, lunch + kaffe 10 euro,
kyrktaxi kan beställas via förs.
kansli tfn 040-3100440
Symöten i veckan:
Må 13 i Forsby bykyrka
Ti 13 i Kyrkhemmet, Bennäs,
Eklund
- 13.30 i Bulderbackagården
- 13.30 Karby-Sundby i Sundby
byahem, Kurt Cederberg
To 13.30 i Kållby bönehus,
Bengt Forsblom

Purmo
Fr 11.2 kl.19.30 Shalomkören
övar i Lillby förs.h.
Sö 13.2 kl.10 Högmässa i
kyrkan, Evans o Heidi Orori,
khden. Efteråt kyrklunch o
samling i missionens tecken i
kyrkhemmet.
Må 14.2 kl.19.30 Salamu hos
Britt Edström
Ti 15.2 kl.13.30 Kenya symöte
hos Birgitta Nystrand
- kl.19.30 Smågrupp för kvinnor startar i Lillby förs.h. kring
boken: ”Ett liv värt att leva”
To 17.2 kl. 14 Andakt vid Sisbacka pensionärsbostäder
Fr 18.2 kl.14 Bön för Purmo i
prästgården , Rune Månsson
- kl.17 kvällsmat, 6,50 euro,
anmäl senast 15.2 till Carina
040-3100465
- kl.19.30 Lovsångs-o förbönskväll i kyrkan, Rune Månsson

Terjärv
TO 10.2 kl 19 Läsmöte med
Hästbacka läslag i byahemmet.
Värd. Byahemsföreningen.

Av övervaktmästaren förutsätts lämplig yrkesutbildning,
erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. För skötsel av
tjänsten är god förmåga att använda svenska och finska i tal
och skrift väsentlig. Övervaktmästaren fungerar som förman
i församlingens vaktmästarkår och ansvarar för koordineringen av vaktmästaruppgifterna (personal, tjänster och
utrymmen) och tjänstgör också i konkreta arbetsuppgifter
enligt behov.

på gång
En gemensam kyrkokonsert ordnas av Lions klubbarna i Jakobstad och Pedersöre (LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor , LC Jakobstad-Malm, LC Jakobstad och LC Pedesöre i Pedersöre kyrka
20.2 2011 kl. 19.00. Insamlade medel går till den nya dagavdelningen Fredrikakliniken i Jakobstad, för vård av ätstörningar hos ungdomar och unga vuxna, samt till annan hjäpverksamhet i nejden.
Medverkande är Kronoby Manskör, Nykarleby Damkör, Pedersöre
Spelmanslag. Diana Häggblom är organist. Solosång av Bjarne
Sjöblom och Nina Lassander. Med violin medverkar Sarah Salmi.
Aktualitetsdag i mission - Från världens tak den 14 februari kl.
14-20.30 i Köklax kapell i Esbo. Dagens huvudgäst är nepalesen
Prakash Dhakal, f.d. journalist, nu lärare på internationella socionomlinjen vid Diak. Som tioåring började han som fadderelev
vid Gandaki Boarding School i Pokhara och efter det har hans liv
haft många intressanta vändningar. Vid kvällsprogrammet medverkar även f.d. Nepalmissionärerna Ben och Maria Westerling
som känt Prakash sedan skoltiden i Nepal. Prakash är också en
utmärkt kock och kommer att tillreda en nepalesisk middag som
serveras kl. 17. Dagen riktar sig till alla med intresse för mission.
Arrangörer är Esbo sv. församling och Finska Missionssällskapet
Inför Alla Hjärtans Dag håller Koskö sång- och gitarrgrupp en
vänkonsert för allmänheten i Kvevlax kyrka söndagen den 13
februari kl.18.00. Koskö sång- och gitarrgrupp grundades redan
1980 inom ramen för Korsholms Vuxeninstitut. Genom åren har
t.ex. Noomi Elfving och Jan Jakobsson lett gruppen. Ledare sedan
flera år är Karin Sandqvist. Ur programmet kan nämnas bland
annat En ton från himlen, Morgondimma, Jag har en dröm, Halleluja och Sång till friheten. Yngve Lithén leder psalmsången och
Anders Lundström håller en kort andakt. Kollekten tillfaller vänförsamlingen i Tahkuranna, Estland. Kvevlax församling väntar gäster
från Tahkuranna i maj.
Allmän teologi. Kursen Teologisk etik med religionsfilosofi I
arrangeras 18– 19.2.2010 på Evangeliska folhögskolan i samarbete
med Öppna Universitetet vid Åbo Akademi. Kursen ingår i grundstudierna i Allmän teologi och ger 5 studiepoäng. Lärare är TD
Patrik Hagman. Anmälningar senast 11.2 till Efös kurskansli på tfn
(06) 318 2672 eller carolina@efo.fi. Mer info även via www.efo.fi.

Han/hon skall vara medlem i den evangelisk-lutherska
kyrkan, vara god organisator, kunna använda dator samt
vara stresstålig, rättvis och samarbetsvillig. Lönen utbetalas
enligt kyrkans kravgrupp 403.
Tjänsten har en sex månaders prövotid och innan den
besätts ordinarie skall ett godtagbart intyg över hälsotillståndet företes.
Ansökningen riktas till församlingsrådet i Johannes församling och skall finnas på pastorsexpeditionen, Högbergsgatan
10 A, 3.våningen, 00120 Helsingfors senast fredagen den 25
februari kl. 14. Besöksadressen är Högbergsgatan 10 D. Märk
kuvertet: Tjänsteansökan. Till ansökan bifogas CV, meritförteckning eller motsvarande dokument, kopior av intyg samt
utredning om behörighet för tjänsten.
Närmare uppgifter angående tjänsten ger kyrkoherde Stefan
Djupsjöbacka, tfn 09-23407710.

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 4055252219.

Om vardagen hemma känns otrygg eller besvärlig
Välkommen till Brummerska hemmet
i Västra Baggböle.
Vi erbjuder tryggt boende för svenskspråkiga äldre personer.

En konsertserie med Franz Liszts (1811-1886) orgelverk ordnas i
Gamlakarleby stadskyrka under tre torsdagar i februari. Även ett
antal vokalverk framförs. Det har i år förflutit 200 år sedan den
ungerske tonsättarens födelse. Franz Liszt Nr. 1, torsd. 10.2 kl. 19,
Aglepta, dir. Malin Storbjörk och Christian Ahlskog, orgel. Franz
Lisz Nr. 2, torsd. 17.2 kl. 19, Simon Granlund, sång, Jemina Korkeaniemi, violin, Christian Ahlskog, orgel. Franz Liszt Nr. 3, torsd. 24.2
kl. 19, Kantorei, dir. Ritva Göös, Christian Ahlskog, orgel.

FR 11.2 kl 19 Ungdomssamling,
förs.h.
SÖ 13.2 kl 10 Högmässa, khden, Heikkilä.
- kl 14 Finsk läsmöte, förs.h,
Mariat medv.
- kl 19 Andakt och gemenskap i Kortjärvi bönehus, Hans
Sandberg.
ON 16.2 kl 13 Pensionärsträff
med årsmöte, förs.h.
TO 17.2 kl 19 Läsmöte med
Skogsby läslag i byahemmet.

Värdar: Carita Backman-Huusko och Pekka Huusko.

Serviceboendet Stjärnan erbjuder 22 bostäder. I gruppboendet Björken vårdas de som lider av minnesströrningar.
Vi har lediga platser i gruppboendet.
Kom och hälsa på, vi visar gärna upp vårt hem. Ring verksamhetsledare Pia Ahl mobiltelefon 040 - 74 94 194.
Adressen är Baggbölevägen 109. 00670 Helsingfors.

Församlingsförbundet r.f. utlyser härmed stipendiemedel
att sökas ur ”Doktor Hjördis Petterssons minnesfond”.
Fondens ändamål är att stöda utbildning inom Finska Missionssällskapets svenska sektions verksamhetsområde.
De fritt formulerade och välmotiverade ansökningarna
bör vara Församlingsförbundet tillhanda senast 28.2.2011 .
Adress: Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors.
www.forsamlingsforbundet.fi

http://sanktjohannes.info
13.2 kl 11.00 Gudstjänst i
Biblion, Biblioteksg. 5 Vasa.
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VARIATORREMMAR
TILL ALLA MÄRKEN
Betjäningen som
fungerar!

www.kumi-jarvinen.com

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
TEGELBRUKSGATAN 47, 65100 VASA 06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288

Massörsmottagning

Optisk specialaffär

★
✰

SUNE
EKSTRAND

★
★✰
★✰
✰

Fagernäsvägen 289,
68570 LARSMO
GSM 0400-162 994

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

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

BOX BED & BREAKFAST

Handelsmans Café
www.uuwanas.fi,

050-592 4255,

Sibbo

Polkagriskokeri och karamellfabrik
i samarbete med Gränna!
I vår fabriksbutik ser du karamellbagarna
tillverka äkta Polkakarameller som handarbete,
samt lösgodis och slickepinnar tillverkas
med maskiner från årtionden tillbaka...
Fabriken och butiken med ett litet café är
öppna året om. Ett besök passar alla,
från förskolebarn till pensionärer,
från familjer till bussgrupper.
Och att vår karamellbagare bjuder
på smakprov hör till...
Öppet året om, vardagar kl. 9-17
sommartid även lördagar kl.10-14
För grupper även andra tider på beställning
n till tjänst
Nu står Namitupa äve dina fester!
med olika program för
amitupa.fi
Närmare info på www.n

candy

factory

Nami tupa

Kauppatie 25, 60800 Ilmajoki | tel. (06) 424 1912 | namitupa@namitupa.fi | www.namitupa.fi

marknad

SÄND IN
DITT
MANUS!
Har du ett manuskript
eller en idé till en
barnbok? Hör av dig
till oss!
Serien Salt & Peppar –
Glada böcker för barn i
9–12-årsåldern!

Den unika finlandssvenska
serien med kapitelböcker för
barn har i ett
decennium
tagit oss med
till främmande
världar och
vanlig vardag.
Böckerna
väcker eftertanke, bjuder på spänning och är
samtidigt rena skratterapin!
SKRIV TILL:

Önskas hyra
Liten, skötsam och lugn familj
önskar hyra egnahemshus,
radhuslägenhet eller parhus
i Larsmo-Jakobstadstrakten
för längre tid. Gärna från
maj. Allt beaktas! Ring Heidi
0447206566

redaktionen@fontanamedia.fi eller
Fontana Media/förlagsredaktionen,
Mannerheimvägen 16 A 9,
00100 Helsingfors
Eller ring 09-612 615 46!

En liten familj söker hem, minst
3 r i Drumsö eller i närheten av
svenska högstadier. Kreditupplysning och 3 mån hyresgaranti. Anna Groth 0503087879.
Studerande på praktik vid VCS
(jobb efter praktikperioden)
söker lägenhet nära sjukhuset
i Vasa. Jonna Ring/sms:a: 0503406410

Vår senaste
Salt&Pepparbok!

Ellens annorlunda fest
Monica Vikström-Jokela

– Vad är det mellan dig och Daniel? frågar Janina.
– Vi har en duell på gång, säger jag. Vem som vågar mer, flickor mot
pojkar, jag mot Daniel. Det bara blev så, och nu måste jag klara av hans
utmaning för att allt det här ska ta slut.

uthyres

Ellen utmanar Daniel – och plötsligt befinner hon sig i en utmaningskarusell! Där får man inte vara rädd för att uppträda i tigertrikåer eller klä ut sig till pojke.

TVÅ PROCENTS RÄNTA
OCKSÅ PÅ DIN DEPOSITION

Sagt om Ellens annorlunda tävling:

Nu har jag haft riktigt roligt! Jag har läst Monica Vikström-Jokelas kapitelbok Ellens annorlunda tävling och skrattat gott åt alla dråpligheter.
Vasabladet

Vikström-Jokela har igen lyckats med konststycket att skriva en medryckande samtidsskildring.
Hufvudstadsbladet

2 r + kv i Munksnäs 42 m2
hyra euro 700:-/mån. Tel:
040-5015635.
9

789515 507372

Tjänster
Ser en människa i varje kund

FEST

Ellens
annorlunda fest
av Monica
Vikström-Jokela

ISBN 978-951-550-737-2

2 rum+kvr+balk. (42,5 m2) i
H:fors uthyres. I gott skick.
Tel. 045 - 2752586

Depositionstid 12 mån. Ett
avgiftsfritt uttag efter 3 mån.
Minimideposition 10 000 €.
Läs mer på www.aktia.fi.
Välkommen till Aktia Banken.
Boka tid på tfn 0800 0 2470.

Den stora festen
som Ellen ska
ordna blir5/5
inte heller riktigt
som
Uthyres
i nytt
hus
vån
hon tänkt. Det är svårt att få festa i fred med en lillasyster som
Mirre, en granne som Daniel och till råga på allt en barnvakt –
väster
om Hagalund trevlig
faster Anna, som testar sin strålande tvärtom-terapi i tid och otid.
2 2 r+kv+br+bastu+stor
44 m
Ellen annorlunda
är tillbaka! Festligt värre med Ellen,
Daniel, jobbiga släktingar och virriga grannar.
glasad
balkong mot väster.
Lugn miljö, ledig, hyra 800
euro. Ej rök eller husdjur. Tel
0500-406094.

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

Inb. 21,90 €
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Psalmväven
Konstruerat av Ann Husman

Februari-psalmväv
A Hyser ju bergsbestigare

___
61

___
116

___
104

___
76

___
93

___
31

B Får inga barn

___
17

___
89

___
46

___
75

___
60

___
6

C Konsultera

___
95

___
2

___
48

___
64

___
27

D Skyddad mot oxidering

___
41

___
59

___
29

___
92

___
69

E ”Örnen” Edwards

___
26

___
99

___
11

___
55

___
67

F Ordvrängare

___
87

___
28

___
51

___
4

___
110

G Smälta eller tidning

___
49

___
62

___
15

___
35

___
90

H Göters dryck

___
1

___
68

___
94

___
21

I Var merovingerna

___
106

___
43

___
18

___
32

___
80

___
101

___
53

J Gröna synden

___
5

___
100

___
22

___
88

___
44

___
57

___
109

K Möte med utomjordingar

___
58

___
40

___
72

___
107

___
85

___
13

___
7

___
111

___
25

___
91

L Går under

___
33

___
74

___
65

___
14

M Dålig lukt

___
77

___
19

___
24

___
66

N Påstods

___
23

___
96

___
56

___
71

___
47

O Optimal hantlangare

___
30

___
81

___
105

___
70

___
3

P Röra

___
118

___
36

___
50

___
20

R Utgör viss klasskillnad

___
54

___
82

___
103

___
10

___
38

S Är väl rysk arbetstagare

___
83

___
52

___
42

___
12

___
78

___
112

___
108

T Läggs till

___
73

___
34

___
16

___
45

___
117

___
98

___
86

___
84

___
9

___
79

___
114

___
37

___
102

___
113

Fyll i de ord som sökes på raderna A-T. Motsvarande siffra
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad
A motsvarar A61, den andra A116 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i raderna A-T bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken,
men för att det skall vara klurigt kan det ibland hända att vi
använder oss av en äldre version av någon psalm.
Rätt svar på förra psalmväven är psalm 58, vers 3. Själva
psalmen börjar med orden Han som tronar i sin höga himmel. Vinnare bland 177 insända svar: Greta Borgar, Åbo,
Solveig Kurtén, Karleby och J och N Martikainen, Lappfjärd. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.

___
39

___
63

___
115

___
8

Vinn
!
böcker

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

som börjar med orden

___
97
Namn & adress:
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Kyrkorna lär ut demokrati men nästa veckas presidentval
domineras av landets kekkonengestalt

Demokratin har
svårt att rota sig i
Ugandas röda jord
Tomas Eriksson

Om en vecka, den
18 februari är det
presidentval i Uganda.
Kristna, muslimer och
företrädare för lokala
religioner samarbetar
för ett fredligt och
rättvist val.
Under Ugandas 49 år som
fri nation har ingen president frivilligt överlämnat
makten till en annan. När
landet nu går till val för
fjärde gången sedan 1986,
då general Yoweri Museveni steg fram som landets ledare efter blodigt inbördeskrig, är det inget som talar
för att det skulle ske denna
gång heller.
Den nu 66-årige Museveni framstod under många
år som en stor hjälte, både
i Uganda och i omvärlden.
Han gav landet fred, ekonomin utvecklades väl och
landets HIV-bekämpning
sågs med beundran av hela världen. Från 1990-talets
mitt och några år framöver  
var Uganda ett föregångsland. Kontrasten var stor
efter att landet på 1970-talet var mest känt för att då
ha en av världshistoriens
mest bisarra ledare, Idi
Amin, vars vanstyre ledde
till 300 000 människors
död och krig mot grannen
Tanzania.
Museveni
utvecklade
dessutom Uganda från en
militärdiktatur till demokrati. År 2005 ändrades
grundlagen så att partier
åter fick ställa upp i valen,
som tidigare varit rena
personval. Här hade Museveni kunnat bli en hjälte i
den ugandiska historien,
om han valt att följa en annan av landets grundlagar
– den som sade att en pre-

IRC vill som organisation
inte förknippas med partipolitik.
– Kyrkan ska inte vara i
allians med politiska partier. Den ska vara ett ombud
för Guds kungarike och en
symbol för rättvisa, jämställdhet och kärlek, säger
Zac Niringiye.
På den linjen vill han att
också utländska kyrkor och
kristna biståndsgivare ska
verka.
– Kyrkor ska inte bara
prata utan också agera. Jag
önskar att våra vänner i
världen kan hjälpa oss med
projekt för fred och försoning och hjälp till fattiga.
I kyrkans politiska arbete
ingår att visa att demokrati
inte bara är rätten att rösta
utan också rätten till fred,
rättvisa och arbete, säger
Zac Niringiye.
Finländska Kyrkans utlandshjälp, FinnChurchAid
är den största enskilda bidragsgivaren av bistånd
till Uganda   inom Lutherska världsförbundet. Organisationen tar inte politisk ställning, berättar dess
landsansvarige
Lennart
Hernander.
– Men frågorna vi arbetar med är i högsta grad politiska. Det rör sig om exempelvis människliga rättigheter och rätten för de
människor som en gång
tvingats på flykt att återfå
sin mark. Vi kunde jobba
mer med valutbildning,
exempelvis upplysa kvinnor om att de inte behöver
rösta som deras man säger. Men vi har valt att lägga våra ansträngningar på
andra frågor.

Men kyrkorna är fortfarande inflytelserika, inte
minst genom det kristna
rådet Uganda Joint Christian Council (UJCC) som är
en tung lobbyorganisation
och remissinstans.
I valtider spelar också Inter-Religious Council (IRC),
en sammanslutning för
fredlig samverkan mellan alla trossamfund, alltså även muslimer och lokala religioner, en mycket
viktig roll. Sedan 1963 har
IRC verkat för fredliga, fria
och rättvisa val, genom utbildning, övervakning och
samtal med politiker och
väljare.
– Inför årets val har vi
mött alla presidentkandidaterna och valkommissionen och gett dem vår syn
på valet, säger IRC:s ordförande Zac Niringiye, biskop
vid anglikanska Church of
Uganda i Kampala.
Biskop Niringiye berättar att förr var det vanligt
att människor röstade som
deras pastor uppmanade
dem. I dag är det förbjudet
att propagera i kyrkorna.

Religionen har alltid spelat en stor roll i Uganda.
En viktig händelse i landets historia var när kung
Mwanga II lät bränna 22
konverterade kristna levande den 3 juni 1886. De
dödade går under namnet
Ugandamartyrerna
och
helgonförklarades år 1964
av påven Paulus VI.
Efter dådet utbröt ett krig
mellan kristna och muslimer, som övergick till strider mellan protestantiska
anglikaner och katoliker.
Även Idi Amin använde religionen som slagträ när
han i slutet av sitt styre
(1971-79) utropade landet
till en muslimsk stat.  75  –
80 procent av Ugandas befolkningen är kristen.
Händelserna sitter fortfarande som ärr både inom
landets trossamfund och
politiska liv. När Uganda
1962 blev självständigt bildades två partier med stark
knytning till landets dominerande kyrkor. Democratic Party (DP) har sina rötter

– Fem år till med Museveni är
en katastrof för korruptionen,
säger skribenten och oppositionspolitikern Omar Kalinge.

Lågmäld med dock
protest

Helene Wikström

Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Parlamentsledamoten Frank
Nabwiso anser att de ugandiska kyrkorna i vissa frågor går i
maktens ledband.

Inte politik
men politiska frågor

Alla religioner
samarbetar

Kyrkorna grundade
partierna

Sally Eriksson

– Uganda behöver en ny typ
av politiker som gått genom
demokratiska institutioner, inte skjutit sig till makten, säger ungdomspolitikern David
Opii.

– Men partierna tar stor
hänsyn till vilken kyrka eller tro som starkast i en valkrets när de utser sina kandidater, säger han.

i den romerskkatolska kyrkan. Uganda Peoples Congress (UPC) stod den anglikanska Church of Uganda
nära.
Partierna ställer upp i val
än i dag, men deras band
till kyrkan är inte numera
inte så starka.
– När Museveni tog över
makten var han marxistiskt inriktad och då marginaliserades kyrkornas politiska inflytande. Därefter
har de aldrig lyckats förnya
sin politiska identitet, säger Anders Sjögren, forskare i statsvetenskap vid
Nordiska Afrikainstitutet
och statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms
universitet.

sident bara får sitta två valperioder.
– Hade han avgått då, hade han varit ansedd som
Östafrikas Mandela, säger Frank Nabwiso, parlamentsledamot för det
största oppositionspartiet
FDC och en nestor i ugandisk politik.
Men nu valde Museveni
att driva igenom ytterligare en grundlagsändring,
att ta bort gränsen för hur
länge en president kan sitta. Det startade en neråtgående spiral som landet befinner sig i dag; med låg tillväxt, hög arbetslöshet, stor
fattigdom på landsbygden,
en allt värre korruption
och ett åter ökande antal
människor som drabbas av
HIV.

– Vi har avstått från rena valfrågor. Men de frågor vi jobbar
med är i högsta grad politiska,
säger Lennart Hernander.

Hernander berättar också
att de ugandiska kyrkorna
till slut valde att protestera, om än lågmält, mot det
i stora delar av världen kritiserade lagförslag som vill
införa dödsstraff för homosexualitet.
– Visserligen har kyrkorna sagt att de ser homosexualitet som onaturligt, men
också sagt att dödsstraff
inte är rimligt. Det kan ses
som ganska ”radikalt”, eftersom det finns ett starkt
folkligt stöd för strängare
straff, säger han.
Den gamle marxisten
president Museveni lutar sig i dag mot USA och
dess kristna höger – och de
pengar som dessa grupper
sitter på. Det har exempelvis inneburit att den tid när
han personligen förespråkade kondomer i kampen
mot HIV nu bytts ut mot
krav på ”avhållsamhet”. Katastrofalt inte bara för kampen mot HIV, utan också
ett stort problem i ett land
med världen största barnkullar, 6,7 barn per familj.

Oppositionspolitikern
Frank Nabwiso säger att
han är besviken på kyrkan
i dessa frågor.
– Jag anser inte att kyrkan spelar den roll den borde, i stället går den i maktens ledband. Kyrkorna får
pengar till radiostationer
och annat från USA, men är
inte kritiska mot samhället.
För mig är det en stor besvikelse eftersom demokrati–
arbetet i landet startades av
den katolska kyrkan, säger
han.
– Att landet saknar familjeplanering är en katastrof. Presidenten tror inte
på familjeplanering, han
ser en växande befolkning
som fler personer i arbete
och därmed en växande
ekonomi, en uppfattning
som stöds av katolska kyrkan.

Åtta presidentkandidater
Den 18 februari väljs ny
president i Uganda. Valets
huvudpersoner är, precis
som i 2001 och 2006 års
val, Yoweri Museveni och
hans vapendragare från
inbördeskriget, numera
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Helene Wikström

I Uganda går folk till presidentval nästa vecka
den 18 februari. Den nuvarande presidenten
har ändrat på grundlagen så att han kan väljas för en tredje period och sitta ytterligare
fem år vid makten. Ugandas kyrkor har dock
tagit ett steg bort från partipolitiken.

värsta fiende, Kizza Besigye.
Besigyes mål inför detta
val var att samla oppositionen i en allians för att en
gång för alla besegra Museveni. Men samarbetet
sprack och valet fick till slut
åtta presidentkandidater.
I november presenterade
kandidaterna sina valmanifest. För ett öga vant vid
västerländsk politik var de
närmast identiska. Alla ville minska korruption och
fattigdom, förbättra infrastruktur och utbildning, leva i fred och öka exporten.
Att placera in kandidaterna
på en västerländsk höger–
vänsterskala är omöjligt.
Frank Nabwiso berättar
att det ofta ser ut så i afrikanska val, att man röstar
på person istället för politik. Han ser det som ett
stort problem.
– I Afrika har vi en övertro på att en god man kan
göra allt som behövs för ett
land. De få tillfällen när det
fungerar har det varit bra,
som Nelson Mandelas arbete i Sydafrika. Men för
det mesta leder det till helt
fel väg, säger Nabwiso.

Fortfarande verkar ugandierna tro att den mannen
är Yoweri Museveni. Opinionsundersökningar visar
att han får stöd av 65 till 67
procent av väljarna.
Valet tycks dock bli betydligt lugnare än 2006,
då Besigye fick bedriva
delar av sin kampanj från
fängelset. Han fängslades
några månader före valet,
anklagad för terrorism,
spionage och våldtäkt,
anklagelser som senare
visade sig ogrundade. Det
fanns då också anklagelser om regeringssanktionerat våld mot oppositionen och andra former av
valfusk.
– Det har vi inte sett i år.
Under den senaste tiden
har vi och andra organisationer lagt stor energi på
att informera om att man
kan stödja olika politiker
utan att vara fiender. Dessutom rapporterar media
betydligt bättre från valrörelsen denna gång, säger
en person inom valövervakningsorganisationen
UgandaWatch som via sin
webbplats (www.ugandawatch2011.org) har ett sys-

tem där folk via sms kan
rapportera om oegentligheter.
Oppositionens förhoppningar på det stora antalet
unga väljare (runt 40 procent av de röstregistrerade
är förstagångsväljare) tycks
också komma på skam.
Frank Nabwiso säger att
det finns psykologi bakom
detta.
– De som är under 25 år
har aldrig sett en annan
president och kan inte heller tänka sig att någon annan person kunde ha den
posten.

Sköt sig till makten
De yngre oppositionspolitikerna ser det som
problem att deras främsta
kandidat Besigye kommer
från den gamla krigsgenerationen, precis som Museveni. Det gör det svårt
att sälja in honom till unga
väljare.
– De unga ser Besigye
som samma typ av politiker som Museveni, med
samma historia och samma karriär. De var soldater under inbördeskriget
och sköt sig till makten.

De har aldrig gått igenom
de demokratiska institutioner som skapar en bra
ledare. Till nästa val är det
dags att inse att ett kollektivt ledarskap med stöd av
starka institutioner är det
som kan ta landet framåt,
säger David Opii, en ledande oppositionell ungdomspolitiker.
Vad kommer då ytterligare fem år med Museveni att
leda till? Fred och välstånd
hävdar hans anhängare.

Uganda
Antal invånare:
28,2 milj
Yta: 241 550 km2
Huvudstad: Kampala
1,6 miljoner invånare
Officiella språk: engelska, swahili
BNP/cap: 432 dollar
Största religioner
(ungefärliga siffror):
Katolska kyrkan 40 %
protestantiska/anglikanska kyrkan 25 %,
islam 16 %

– Om man ska bekämpa
korruption och fattigdom
så att landet och ekonomin kan utveckla, behöver
vi fred. Det får vi med Museveni, säger Omar Bongo,
regeringspartiet NRMs distriktsordförande i Mayuge
district.
Oppositionen
hävdar
förstås motsatsen.
– Framför allt är fem år
till med Museveni en katastrof för kampen mot korruption. Regeringen och
dess närstående tar hand
om alla naturresurser och
ger sina släktingar välavlönade jobb inom förvaltningen.
Den ugandiska staten är
duktig på att driva in skatt,
framförallt på import. Men
problemet är att alla pengar stjäls. Detta är väl dokumenterat av Världsbanken
och andra organisationer
som räknat ut att 500 miljarder schilling, närmare
200 miljoner euro, stjäls
varje år, säger oppositionspolitikern och journalisten
Omar Kalinge.
Men vad händer då om
Museveni mot alla odds
förlorar? Vi har på senare

år sett flera fall av afrikanska ledare som vägar avgå,
eftersom de hotas från två
håll.
Dels finns hotet om att
deras efterträdare ska sätta
dem i fängelse. I Musevenis fall kan det handla om
korruption eller ansvar för
massakrer under det inbördeskrig som tog honom till
makten eller när Uganda
utförde
rensningsaktioner på båda sidor gränsen
till Kongo i slutet av 1990talet.
Dels finns hotet att de
som lever gott på den nuvarande korruptionen inte
tillåter att ledaren avgår,
eftersom det skulle kunna
stå dem dyrt. Och inte bara ekonomiskt, enligt forskaren Afrikaforskaren Anders Sjögren.
– En ledare som Museveni skulle kunna få beskydd av USA eller någon
USA-allierad som tack för
hjälpen med trupper till
insatser i Somalia och annat. Men på andra, tredje och fjärde maktnivån
finns ingen hjälp att få
om en ny regering inleder
rättsaktioner.
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Andaktsboken
– gåva, börda eller möjlighet?

Att läsa en andakt varje dag kan få en att känna sig håglös och
halvhjärtad, upplyft eller bekräftad. Ibland fixar man det bara inte.
Man kanske det är lite som att äta antibiotika? Småningom får det effekt.
Kyrkpressens redaktion testläste sju böcker för daglig andakt.

läser jag en morgon. En annan dag läser jag: ”Inget av
det som Jesus sa var förnuftigt.” Vad menar han? Jo, det
Jesus sa var inspirerat av Gud och tränger djupare än
förnuftet. Jag gillar hans sätt att uttrycka sig. Boken kräver kunskap i andlig terminologi och jag rekommenderar den inte för nyfrälsta.
Men det finns också dagar när jag inte förstår. Som
när Chambers skriver att jag måste vara helt överlåten
till Gud för att Han ska kunna uppenbara sig för mig.
Det är jag inte och det klarar jag aldrig av att bli. Det är
därför jag behöver Jesus.
Andakterna bygger på Chambers undervisning och
predikningar och har sammanställts i andaktsform
1927, tio år efter författarens död. Det syns då resonemanget i dagens andakt ibland bygger på föregående
dag. Läser man inte regelbundet kan det bli svårt att förstå. Jag reagerar på att ju längre året lider desto oftare
börjar också ordet ”måste” dyka upp. Vad jag förstått
måste jag bara göra två saker för att bli frälst: vara född
på nytt och döpt.
Johan Sandberg

Varför jag borde läsa
andaktsböcker
Erik Vikström: Min bön. Fontana Media 2009.

Dag 1: Alltför stressad för att hinna be, för att
inte tala om att läsa en bok om bön. Hackar
mig genom den dagens text som om jag höll
på att få motorstopp. Fastnar på ord som
”försoningsblodet”. Fattar ingenting. Känner mig aggressiv.
Dag 2: Både Luthercitat och Runeberg. Nejnejnej.
Dag 4: Om intensivbön. Förstår poängen, men tror
faktiskt den gäller nån annan. Typ nån som gått fortsättningskursen.
Dag 6: Mycket träffande text om välsignelse och om
att det kan ta emot att välsigna. Är det någon som försöker ge mig tips?
Dag 7: O ja. Bönen gäller mig i dag: håglös, tanklös och
halvhjärtad. Den delen av bönen kan jag förmå mig att
viska. De orden förstår jag.
Jag känner att någonting händer här nu. Borde jag
fortsätta? Redan efter en vecka ser jag ett litet, litet, pyttelitet spirande resultat av min läsning. Någon dag senare märker jag till min stora förvåning att jag i tankarna lyckas pressa fram en ärlig välsignelse över personer
jag varit sur på.
För vem? Den här boken är en böneskola, bönbok och
bok om bön för de färdigt frälsta som kan innespråket. I
det trygga upplägget finns säkert allt man behöver, men
formen kan skrämma bort nybörjarna.
Sofia Torvalds

Det är inte du – det är jag
Owe Wikström: Att Älska livet mer än dess mening. Betraktelser och övningar. Natur och kultur 2010.

Ledsen Owe, men jag fixar det inte.
Du vill att jag ska ta en promenad på någon kyrkogård för att fundera över förgängligheten men jag har varken tid eller tillräckligt höga stövlar för all snö. Stenarna syns ju
inte ens, Owe!
Du vill att jag ska iaktta människor som möts, exempelvis på en tågstation eller flygfält. (Lite som i filmen
Love Actually, tänker jag genast.) Visst gillar jag idén,
också den med kyrkogården var bra. Men Owe – i Finland kindpussas vi inte, eller kramas när vi möts. Och
jag hinner ju inte heller stå och glo på stationen halva
kvällen för att ”se hur människans ansikte förändras när
hon träffar en bekant”.
Bli inte ledsen nu, Owe. Det är en jättefin bok med välskrivna och tänkvärda texter som jag gärna läser varje
kväll, utan knot. Du skriver ju så bra och texterna är lagom korta för en personlig kvällsandakt i skymningen.
Men uppgifterna som följer varje kapitel, dem fixar
jag inte. Ledsen, Owe. Ledsen, Gud. Jag har inte tid …. för
dig.
Nina Österholm

Andliga aptitretare
Maria Küchen: Ett liv i din dag. Libris 2010.

De bästa böckerna lämnar en inte i fred. De
är beroendeframkallande och man längtar
ständigt efter att återvända till dem. Ett liv i
din dag och jag har följts åt i några månader,
men ännu har boken inte haft den effekten
på mig. Däremot har jag lärt mig att uppskatta upplägget.
Boken innehåller 366 korta reflektioner, en för årets

alla dagar. Texterna flankeras av ett bibelord och sägs
utgå från kyrkoåret. Ibland är kopplingen ändå svår att
förstå.
Enligt Libris riktar sig boken till ”alla som funderar
över livet och existensen men inte vanligtvis läser kristna böcker eller går i kyrkan”. Texterna är korta, ofta bara
några rader, och har ett allmänetiskt grunddrag. Bibliska teman kopplas till vardagen och det nutida samhället. Det är i och för sig bra, men ibland önskar jag mig
mera vägkost: mer vittnesbörd, helt enkelt. När jag läser
att ordet – blev – kropp på tre olika rader vill jag inte
smälta det på tungan, utan ta del av en reflexion kring
saken. Jag vill gå en stund i en erfarnare trossysters spår
och dela hennes upplevelse.
Ett liv i din dag bjuder inte på några långa historier
utan fungerar snarare som en aptitretare. Boken lämpar
sig bäst för den som gillar att reflektera själv utgående
från en given grundimpuls eller som kanske bara vill ha
en kort tankeställare före läggdags.
Bokens lättillgänglighet är samtidigt dess svaghet och
styrka.
Marina Wiik

Tågandakter för en
odisciplinerad
Dietrich Bonhoeffer: Fånga dagen. Sammanställd av Charles Rigma. Libris 2006.

Jag står på perrongen, väntar på tåget och
längtar efter min andaktsstund. Känslan infann sig en vecka efter att jag börjat inleda
min dagliga tågresa med att läsa en andakt
ur Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer.
Jag har tidigare haft svårt att läsa en bestämd
text för en dag, jag har velat söka fram det jag själv tycker passar mig bäst. Men när jag vant mig vid att läsa något som någon valt åt mig känns det som en gåva. En
gåva som ibland är just det jag vill ha, ibland något som
jag kanske kommer att behöva och ibland något jag inte
vet vad jag ska göra av. Andakterna slutar ofta med ”Ord
att tänka på”. De orden hänger ibland med hela dagen,
ibland i flera dagar, såsom det för sista januari: ”Andlighet utan disciplin är som en flod utan stränder.” Kanske
jag förstår det någon dag.
Det här är en bok för den som vill ha en kort andakt
som ger vägkost för hela dagen. Det är också en bok för
den som vill tänka själv. Den inledande bibeltexten och
andakten läste jag på fem, kanske tio minuter, men jag
funderade på det som sagts mycket längre än den halvtimme långa tågresan. Ett praktiskt problem är att bibeltexterna inte finns tryckta i boken utan läsaren måste
ha en bibel till hands. Inget problem hemma men lite
besvärligt i mitt koncept.
Marianne Tanttinen

Gud är Gud, inte jag
Oswald Chambers: Allt för Honom. Libris 2003.

Min hustru fick tips om Oswald Chambers
och hittade boken på ett internetantikvariat.
På hennes inrådan började också jag läsa
den. Ibland går det lätt att läsa och jag blir
upplyft och bekräftad. Ibland måste jag stanna upp, läsa på nytt och på nytt innan jag
förstår. Eller så inte.
Jag gillar att Chambers pekar på Kristus. Gud är Gud,
det är inte jag. Det handlar inte om mig eller vad jag gör,
allt handlar bara om Jesus. Chambers använder inte just
de orden, men det är vad jag läser in i dem.
”I Jesu liv fanns inget av den jäkt och den press och
energiska verksamhet som vi (kristna) sätter så högt”,

Hos Gud blir du aldrig
pensionerad
Wilfrid Stinissen: I dag är Guds dag – Texter för årets alla
dagar. Libris 1994.

Rubriken för den 5 februari i karmelitbrodern Stinissens komprimerade andaktsklassiker kunde gälla honom själv. Han är 84 år,
men en stark, modern andlig ledare. Och
han håller. Varje dag har en sida text med
tuggmotstånd som till och med stressbollar
avverkar på mindre än en minut.
Med penna i hand och några snabba understreckningar lyckas jag få något att fastna, som återvänder i situationer långt efteråt. Insikt: Det är i returen den regelbundna läsningens kraft kommer in. Jag märker att det
är något jag skulle må bra av, som en långtidsverkande
antibiotikakur.
Själv misslyckas jag. Jag har ingen fast tid, fast plats
för min andakt, och då blir det just så hafsigt som jag
fruktat. Men jag snubblar över ett rationaliseringstips
för flåsiga andaktsboksläsare. Det stod en likadan Stinissen-bok i hyllan på arbetet. En hemma, en på jobbet
– färre ursäkter att missa andakten. Att läsa snutten innan jag slår på datorn visar sig vara en skön metod.
Jag tycker om boken. Den vänder sig till mig som ett
du med en mildhet och ömhet i rösten som ger mig nåd
för det jag är och det jag inte är. Bäst minns jag trettondagens andakt, om de tre gåvorna. Det största du kan
ge din Gud är ditt intet, din tystnad och dina erkända
misslyckanden. ”Genom dem får han möjlighet att bli
allt det som han vill vara för dig.”
May Wikström

Är vi inte allihop
enkla människor?
Broder Roger: En stilla slädje – ord från Taizé för varje dag
under året. Libris 2010.

Taizés koncept är enkelheten. Själv
har jag med min fru bott en vecka i
kommuniteten, i en mot morgonnatten iskall husvagn utan hjul och utan
all kurscentrumskomfort i övrigt.
Men känslan från andaktslivet – bibelutläggningarna, gruppsamtalen och de tre dagliga samlingarna i klosterkyrkan med klosterbröderna – sitter
kvar i kroppen ännu sjutton år senare.
Veckan i den franska avfolkningsbygden gör att
andaktsboken från Taizé blir det självklara testvalet för
mig. Den är annorlunda redan till sitt yttre. En bordskalender i form av en ringpärm att placera på bordet bjuder ut en kort, daglig sentens av Taizés grundare broder
Roger att meditera över.
För den 16 november står det ”Det finns ingen teknik
för bön, det finns ingen metod för att nå inre tystnad”.
Citatet står tillsammans med det trösterika svaret ”Om
vår bön inte är annat än ett stammande så gör det ingenting. Är vi inte allihop enkla människor, sådana som
man möter i evangeliet?”
Jag har haft kalendern på matbordet och ibland tagit
med den till jobbet och placerat den på arbetsbordet.
Broder Rogers enkla texter går lätt att meditera över,
men är ibland väl abstrakta i sina formuleringar. Helt
ensam använd blir den lilla samlingen lite av ett andligt vitaminpiller som kanske inte helt motsvarar Taizés
målsättning: Hur ska vi göra för att vår tro och Bibelns
budskap ska sätta spår i vårt liv? Samtidigt kommer broder Roger med tröst: ”Låt oss aldrig glömma att en enkel
önskan om kontakt med Gud redan är början på tron.”
Rolf af Hällström
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Böcker, musik, konst, teater, bio, radio & tv

På väggarna i ChristianCharles de Plicques lägenhet
i Karleby hänger minnen från
en lång musikerkarriär. Sedan
1966 han han gjort cirka trettio skivinspelningar.

Teckningar

Vill inte underhålla

Teckna för
Kyrkpressen!

Johan Sandberg

Nu inbjuds alla barn att
skicka in teckningar till
Kyrkpressen!
Den här gången gäller det att teckna Mose
i vassen. Enligt Bibeln
ville kungen av Egypten att alla hebreiska
pojkar skulle dödas
genast efter födseln.
Han tyckte att israeliterna hade blivit alltför många och att de
hotade Egypten. När
Mose föddes höll hans
mamma honom gömd
i tre månader, men sen
kunde hon inte gömma
honom längre. Hon
tog en korg av papyrusgräs, lade barnet i
den och satte ut den i
vassen vid Nilstranden.
Pojkens syster ställde
sig ett stycke därifrån
för att se hur det skulle
gå för honom.
Då kom faraos dotter ner till floden för
att bada och fick syn
på korgen i vassen. När
hon öppnade korgen
såg hon att där låg
en pojke och grät och
hon tyckte synd om
honom. Han fick bo
hos sin egen mamma
och ammas av henne,
men när han blev större adopterades han av
faraos dotter. Det var
också hon som gav
honom namnet Mose.
(2 Mos 2)
Teckningar på temat
”Mose i vassen” kan
skickas in av alla barn
som gillar att teckna.
Både enskilda bidrag
och teckningar från
församlingsklubbar
och skolklasser är välkomna.
Läs hela textavsnittet och välj vilken bit
av berättelsen just du
vill illustrera. De teckningar som publiceras
väljs så att berättelsen
återberättas så mångsidigt som möjligt för
Kyrkpressens läsare.
Den största pappersstorleken är A4.
Använd starka, klara
färger och gärna tydliga konturer, så syns
bilderna bättre i tryck.
Vik ogärna teckningarna när du postar dem.
Skriv namn, ålder
och hemadress bakom
varje teckning. Där kan
du också förklara din
bild, om du vill.
Sista inlämningsdagen är tisdagen den
15 februari. Adressen
är Kyrkpressen, Mannerheimvägen 16 A 9,
00100 Helsingfors.
Bland alla teckningsdeltagare utlottas tre
bokpris. (ST)

”Gud förser mig med det jag behöver”

”Risto-Kalle” missionerar
genom sin musik
Johan Sandberg

I mars eller april,
bara några månader
efter att han gett ut
skivan Linin’ Track
kommer nästa skiva av
Christian-Charles de
Plicque, Dying to Live.
– Linin’ Track var helt annorlunda än det jag gjort
tidigare, säger han. Den
var inspirerad av fyrtiotalsblues och vi skivan
spelade in den för vårt eget
nöjes skull under fem års
tid. Men någon hörde den
och tyckte att vi skulle ge
ut den.
Men Dying to Live kommer man att känna igen
från det som de Plicque
gjort tidigare.
– Man kan kalla det
rythm&blues. Inte den r&b

som dagens unga talar om,
utan det man spelade på
sextiotalet.
Christian-Charles
de
Plicque, han kallas RistoKalle av sina finskspråkiga
vänner och Crille av sina
svenska, föddes av franska
föräldrar i Dallas, Texas
1948. Redan som barn tog
musiken honom och hans
barndomskompis, bluesgitarristen Stevie Ray Vaughan.
– Vi var ganska udda, han
var vit och kom från ett fattigt hem medan jag var
svart och kom från ett välbärgat hem. Då var det rock
som gällde. Men egentligen
är det blues som jag växt
upp med.
Egentligen är ChristianCharles de Plicque missionär. Men det kallar han sig
inte här i Finland där vi är
vana vid att sända ut missionärer till Afrika. Att en
svart man är missionär i

Finland passar inte in i finländarnas världsbild.
– När jag åkte till Europa
1979 hade jag ingen aning
om att jag skulle hamna i
Karleby, säger han. Då jag
sökte upp ledarna för min
hemförsamling i Dallas ville jag endast ha en bekräftelse av dem för min missionärskallelse. Jag fick bekräftelse och löfte om att de
skulle be för mig.

Åkte med 50 dollar
i fickan
Redan från första början
räknade de Plicque med att
Gud ska försörja honom.
Med 50 dollar i fickan och
en enkelbiljett till London
åkte han iväg.
– Sedan dess har jag levt
i tron på att Gud förser mig
med det jag behöver. Det
har inte varit lätt, i synnerhet inte för köttet. Men  
månad efter månad kommer pengarna in. Jag vet

inte varifrån de kommer,
men de kommer.
Efter ett knappt år i London nådde han sitt mål, Paris. Lite senare deltog han i
ett seminarium i Amsterdam där kristna artister presenterade sig för för kristna
skivbolag. Medan han sjöng
inför 2 000 personer började en röst i hans huvud upprepa det han sjöng.
– Den Heliga anden bekräftade för mig de ord jag
sjöng. Känslan blev övermäktig och jag måste avbryta sången då jag började
gråta. När jag vågade titta
upp såg jag att den Heliga
anden gjorde något i publiken, en del grät, andra bad
för varandra.
Efteråt kom en finländsk
journalist och sade att vi
behöver män som du i Finland.
– Jo, tänkte jag. Vad har
ni för män där i Finland
egentligen?

Journalisten ordnade en
inbjudan till en kyrka i Åbo
för de Plicque att predika
i 1981. Det blev flera besök
och 1987 flyttade han till
Finland helt och hållet. Till
Karleby kom han 1994 efter
att ha blivit engagerad på
freelance-basis i ungdomsarbetet i Karleby svenska
församling. Numera kallar
han Finland sitt hemland.
– Jag har en dröm om att
nå ungdomarna, säger han.
När jag sjunger strävar jag
också till att nå ut till människorna i världen, inte bara till de kristna. Jag vill inte
underhålla.
Därför tackar han ofta ja
till att sjunga på jazz- och
bluesfestivaler. Också där
sjunger han sånger med
kristet budskap.
– Men för det mesta lyssnar publiken inte på texten.
Men i samtalen backstage
har jag sett många komma
till tro, säger han.

Black guy from
Kokkola
För några år sedan fick han
e-post från Korea där han
erbjöds uppträda på en festival. Arrangörerna ville ha
honom efter att ha lyssnat
på musiken på hans hemsida.
– Jag bad dem sluta störa
mig för jag trodde det var
ett skämt. Men det var allvar. De sände en flygbiljett
i första klass och mötte mig
med limousine på flygfältet. På festivalen uppträdde den ena förmågan efter
den andra för 500 000 åhörare. Jag undrade vem som
egentligen var huvudartist
på en så högklassig tillställning.
Det var först då han fick
reda på att huvudartisten
var Christian-Charles de
Plicque.
– Då blev jag nervös, det
var en total överraskning
för mig. Jag trodde jag bara
skulle sjunga några sånger
och fick höra att jag hade
90 minuter på mig. Vem är
jag, jag är bara en svart kille
från Karleby. Men det gick
bra och jag har besökt Korea flera gånger sedan dess.

Mogen för att börja ett nytt liv igen?
BOK Den jag vill vara av
John Ortberg. Libris 2010.

John Ortberg är den författare som en vanlig, svag, irriterad och småsint kristen
tryggt kan ta sig an utan att
helt förlora hoppet. Han är
känd för böcker som Livet
jag längtar efter eller Om du
vill gå på vatten måste du ta
dig ur båten – lättlästa andliga böcker, fulla av anekdoter och små berättelser.
I sin nya bok Den jag vill
vara tycker jag dessutom
att han målar en mörkare,

naknare
bild av sig
själv än tidigare. Eftersom
böckerna
så
långt
bygger på
anekdoter
ur Ortbergs eget liv känner sig läsaren småningom mycket medveten om
hans synder gentemot frun
(Nancy), kolleger och vänner som han kör över i olika
situationer. Metoden är effektiv så länge som förfat-

taren inte blir alltför osympatisk: då börjar man fråga
sig varför man ska ta emot
råd från en sådan typ.
Den nya boken har många
bra poänger. En är att man
inte kan ändra så mycket
på sin egen grundpersonlighet, men man kan utgå
från den då man vill förändra sitt liv. Ett annat tips
är att föra dagbok över sina
tankar för att kolla i vilka situationer (och i vilka människors sällskap) man förfaller till sina favoritsynder, må det sedan handla

om skvaller, vredesutbrott
eller högfärdigt beteende.
Ortberg tröttnar aldrig
på att säga att den kristna
gemenskapen borde vara
sådan att man skulle kunna
berätta om varför man inte
är så präktig som man ser
ut, sådär som på AA-möten
ungefär. Den kyrkan eller
församlingen finns kanske
inte, men medan man väntar kan man se till att samla
på personer som klarar av
att höra om ens allra värsta
sidor och hjälpa en vidare.
Min invändning mot Ort-

berg är att jag kan tröttna
på att det inte finns utrymme för verklig svaghet och
riktigt mörker. Jag kan tänka mig att det finns folk för
vilka det inte är möjligt att
låta ”Gud strömma genom
sitt jobb” eller ”be om ett
berg till”. Den här boken är,
trots allt, en som man ska
lämna på hyllan mitt under
den djupaste depressionen
eller orkeslösheten. Det
finns bra andliga böcker för
sådana lägen också, men
den här hör inte till dem.
Sofia Torvalds
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”Porr-söndag” i USA:s kyrkor
På Super Bowl-söndagen, när miljontals amerikaner bänkar sig framför tv:n för att se finalen i amerikansk fotboll,
tar kyrkorna upp kampen mot porr.
Under det som enligt Dagen kallas porr-söndagen kommer hundratals kyrkor i USA att fira ”porr-gudstjänst” och
visa en 35 minuters video där olika NFL-spelare berättar
om sin kamp mot porr.
Enligt uppskattningar går 40 miljoner amerikaner in på
porrsidor på internet varje dag, medan 95 miljoner beräknas ha sett Super Bowl-finalen.
Initiativet till porrsöndagen togs av Craig Gross, som
grundat XXX Church (kyrkan heter faktiskt så!) med en
webbsida som hjälper den som vill komma ifrån porrsurfandet. (MW)

Kp-arkiv/Janne Kärkkäinen

Metallmässa på export
Metallmässan
ska exporteras till Sverige.
Finska kyrkan i
Stockholm ordnar två metallmässor i februari, rapporterar
Kotimaa24.
Beställningen
kommer från
Metallmässan har ordnats i bland annat Tem- det sverigefinpelplatsens kyrka åtmistone sedan 2006.
ska arbetet i
Huddinge och
från Flemingbergs församling, där mässans kontaktperson Anu Ritjärvi jobbar som diakon.
Den ena mässan ordnas 18.2 på finska och den andra
19.2 på engelska. Psalmerna är ur finska psalmboken men
de har fått ett tyngre sound.
Den första Metallmässan ordnades i Tempelplatsens
kyrka i juni 2006. Finlandssvenska församlingar ordnar
mässan enligt ett eget koncept. (MW)

Kvinnoglöd på webben

Utskrivning räcker inte
för belgare
Efter pedofilskandalerna inom katolska kyrkan i Belgien
ansöker allt fler om att få sitt dop ogiltigförklarat, skriver
Kyrkans Tidning.
Enligt organisationen Friends of secular morality, som
hjälper människor att ”av-döpa” sig, var antalet ansökningar under förra året 1 700 jämfört med 380 ansökningar 2009.
En av dem som velat ogiltigförklara sitt dop är 24-åriga
Damien Spleeters.
– När du inte håller med en organisation som du heller
aldrig valde att gå med i från början, så är den vettigaste
saken du kan göra att gå ur, säger Spleeters enligt Kyrkans Tidning.
Han har skrivit till biskopen i det pastorat där han döptes som liten för att be dem stryka hans namn ur dopregistret. (MW)

Allt fler församlingar
erbjuder alternativ till
traditionella, somriga
skriftskolläger.
I Kyrkslätt har man
redan i fyra års tid ordnat sportlovsläger på ett
idrotts- och ungdomscenter i Kannonkoski i
Mellersta Finland.
– Programmet motsvarar det som ordnas under
sommarläger, men de
yttre omständigheterna
är förstås annorlunda. På
centret finns ingen slalombacke, men under tidigare år har vi har provat
på bland annat isklättring, curling och bowling,
säger ungdomsarbetsledare Anna Laasio.
Sportlovsskriftskolan i

Vi frågar
Vad är skillnaden
mellan sommar- och
sportlovsskriftskola?
Kyrslätt pågår från lördag
till fredag och är ett dygn
kortare än församlingens
övriga läger. Enligt Laasio
är undervisningstimmarna ändå lika många.
– Simning, solande och
volleyboll tar sin tid på
sommarlägren. På vinterlägren har fritidsaktiviterna ordnats på ett annat
sätt. Främst är det ändå
tidpunkten som skiljer
lägren åt.
Sporlovsskriftskolan
lockar årligen mellan 17

och 22 konfirmander.
– De som friidrottar har
flest tävlingar på sommaren och väljer gärna vinterlägret i stället. Trycket
på lägergårdar är också
större på sommaren så
det är bra att deltagandet fördelar sig också på
påsk, nyår och sportlov.
Innan sportlovslägren
fick sin nuvarande utformning provade Kyrkslätt församling på att
ordna dagsläger i församlingshemmet och på skidorter.
– Det var nog inte så
fungerande. Liftkorten
är dyra och flera timmar i skidbacken minskar
märkbart på undervisningstimmarna. (MW)

Min kyrka

med Hans Hästbacka
Hans Hästbacka, biolog,
författare och fotograf, flyttade till Närpes för ungefär
trettio år sedan.
Hans första minnesvärda
besök i stadens kyrka ägde
rum sommaren 2003 när
hans dotter blev konfirmerad. Sedan dess har den fått
allt större betydelse för honom.
– Många närstående har
begravts på kyrkogården.
Det är bra att det finns speciella rum för sådana händelser. Kyrkan är samtidigt
både glädjens och sorgens
rum.   
Den medeltida stenkyrkan är vitrappad och byggd
som ett kors.
– Kyrkan är stor, vacker
och välbehållen. När man
stiger in är helhetsintrycket rogivande: väggarna
är ljusa och olika detaljer – väggar, träbänkar och
målningar – faller väl in i
varandra.    
Senast var Hästbacka i
kyrkan vid de vackraste
julsångerna, som han upplevde för första gången någonsin.
– Bänkarna var fullsatta
och kyrkokören uppträdde
på sitt bästa. Det var en fin
inledning på julfirandet.
Utanför på kyrkogården
var det vackert och stämningsfullt.
– Från kyrkfönstren

strömmade det ut ett
varmt sken och vid gravarna brann tusentals ljus. Jag
stannade kvar ett tag för att
ta del av den sakrala stämningen och friden.
Under sensommaren är
området kring gravarna en
riktig guldgruva för fotografer.
– Då samlas hundratals
dagfjärilar – påfågelöga,
nässel-, tistel- och amiralfjärilar – kring blommorna på gravarna. Fjärilarna
är vackra att se på men de
symboliserar också själen
och odödligheten.

Förutom av gravgården,
flankeras kyrkan av cirka
150 rödmyllade kyrkstallar,
de flesta från 1800-talet.
– Närpes kyrka var sockenkyrka och folk kom till
gudstjänsten med häst från
ett vidsträckt område. I de
små skjulen fick hästarna
vila men det skulle inte
förvåna mig om långväga
gäster också själva övernattat i dem.
I närheten finns också
sockermagasin, sockenstuga samt prästgård, vilket
gör hela området till en historisk kyrkomiljö. (MW)

Rutinerat men sprittande för barn
CD Gud är god. Mårten Streng
och barn från Vasa/Korsholm
och Vaasan kristillinen koulu.
2010.

Om det stämmer att församlingsaktiva i Svenskfinland satsar allt för lite på
barnen, är Mårten Streng
undantaget som bekräftar regeln. Mångsysslaren,
clownen och ekumenen
Streng har i närmare tjugo
år brunnit för att göra världen till en lite färgglada-

re plats för både barn och
vuxna.

Med imponerande femton tidigare musikproduktioner i bagaget är hans nyaste skiva Gud är god inget
nybörjarhopkok.
Streng
har vaskat fram en samling sprittande och glädjesmittande sånger på svenska, finska, engelska och till
och med smakprov på tyska och spanska.
Med sig har han ett knappt
dussin sångfåglar från Vasatrakten, uppbackade av

den lokala kristna friskolans ännu större barnkör.
Barnens uppriktiga, oslipade stämmor gör att produktionen inte riskerar att
styra in i studioinspelningens uppenbara diken – ingen brist på glädje och iver
här. Efter några sånger lägtar mitt vuxna öra däremot
efter en lugn stund, men så
hör jag knappast till skivans målgrupp heller.
Varvat med nya versioner

av klassiker som Nobody
knows the trouble I´ve seen
och This little light of mine
finns Mårtens egna barnsånger och efter några lyssningar framstår de som skivans största behållning. Jag
är speciellt förtjust i Du har
all makt, där Mårtens behagliga solostämma kommer till sin fulla rätt. Lite
mera av den varan hade
höjt helheten ytterligare.
Christa Mickelsson
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Siffror

Hans Hästbacka

Kvinnor i Svenska kyrkan har fått en ny, webbaserad medlemstidning.
Första numret av Kvinnoglöd utkom den 24 januari och
hade fyra sidor. I tidningen ingick bland annat en längre
artikel om helig dans, en recension och en ledare om den
kristna kvinnorörelsens framtid i Sverige.
Tidningen ges ut av Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, och planeras utkomma med fyra nummer per
år. (MW)

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

– Om jag säger er att ett
och två är fler än sex
miljoner, tror ni mig
då?
Bakom sig på den
modernt nakna teaterscenen har mannen en
ställning med adresslappar, sådana som resande fäste vid kappsäckar som lämnades
in som resgods på den
tiden VR ännu sysslade
med sådant. På lapparna står det stora siffror,
upp till nummer 850.
Det är just adresslappar det är fråga om.
Bakom varje nummer
finns ett judiskt barn
som den brittiska affärsmannen sir Nicholas Winton lyckades
transportera per tåg
till brittiska fosterföräldrar strax före krigsutbrottet år 1939. 600
barn kom fram. Sista
tåget med 250 barn
skulle avgå den första
september. Ingen kom
fram för kriget bröt ut.
Det hör till saken
att sir Nicholas glömde bort sin prestation.
Under och efter andra
världskriget hände det
så mycket värre saker
att 600 räddade barn
kändes smått.
Att denna engelska
Schindler alls kommit
i rampljuset beror på
att det numera firas en
förintelsens minnesdag i januari. Sir Nicholas berättade sin historia för ett par år sedan
på Holocaust Memorial Day 70 år senare,
över 90 år gammal.
Kan man ”fira” en sådan sak som förintelsens minnesdag?   Jo,
om man inte tar fram
siffror utan den enskilda berättelsen.
Vid Holocaust Memorial Day i Cambridge i
år berättade man historier också från Ceylon
och från Rwanda, från
platser där folk hotas
av utplåning. Stadens
borgmästare berättade
sin historia utgående
från en turistbild från
en grekisk semesterö.
Allt det judiska i byn är
borta, hon finns kvar
för att farföräldrarna
emigrerade till Amerika redan 1914.
Vid den föregående
festen talade en kvinna
som föddes på resan till
koncentrationslägret
Majdanek. Hon räddades för att ugnarna
sprängdes innan hon
kom fram. I år hade hon
med sig två andra ”barn”
på sextiofem som fötts
på samma tåg.
Ännu en oberättad
historia.
Rolf af Hällström
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Johan Sandberg

Kyrkoherde Guy Kronqvist
och förtroendvalda Annmari
Teerimäki gläds över det nya
församlingshemmet
i Korsnäs.

Församlingshemmet ger nya möjligheter i Korsnäs
Johan Sandberg

Mera liv i en redan livlig
församling. Det är vad
Annmari Teerimäki
förväntar sig av det
nybyggda församlingshemmet i Korsnäs.
– Vi har en livlig församling där
folk sluter upp. Men jag hoppas att församlingshemmet
ska väcka nyfikenhet och ännu
mera aktivitet, säger hon.
Kyrkoherde Guy Kronqvist
instämmer i de förväntningarna.
– Jag hoppas på ett uppsving i
barn- och ungdomsarbetet och
att smågrupperna ska fortsätta
blomstra, säger han. De stora
samlingarnas tid verkar vara
förbi. I stället är det smågrup-

per som gäller.
Annmari Teerimäki önskar
speciellt karagrupper. Några
sådana finns inte i församlingen.
– Vi har grupper för alla åldrar men inga grupper för män
som är mitt i livet. Och jag vet
från mitt förra jobb att männen
skulle behöva en samtalsgrupp.
Många har problem som de inte vågar tala öppet om.
Annmari Teerimäki är numera pensionär men har arbetat som hälsovårdare i Korsnäs.
Under de trettio år hon bott
på orten är hon nu inne på sin
tredje period i kyrkofullmäktige. Hon har varit med om att
besluta om det gamla församlingshemmets öde och om att
det ska byggas ett nytt.

Misstänkt mögel
– När jag kom till Korsnäs var
det inga problem med det gam-

la församlingshemmet, säger
hon. Fördelen med det huset
var att det fanns mycket utrymme där. Men i och med att
vi sålde prästgården ville vi få
in alla kanslifunktioner under
samma tak i församlingshemmet. Då började vi fundera på
att bygga till.
Utredningarna av en tillbyggnad och renovering visade sig bli en kostsam historia.
Då en del församlingsmedlemmar dessutom började visa
symptom på svullnad i luftrören väcktes misstankar om att
huset var mögelskadat. Så man
beslöt att riva rasket och bygga
ett nytt församlingshem.

Mindre yta för
verksamheten
Nybygget blir 487 kvadratmeter mot 450 i det förra. Men eftersom alla kanslifunktioner
ska flytta in i huset kommer

ytan för själva verksamheten
att minska.
– Det förra församlingshemmet hade outnyttjade ytor, säger Kronqvist. Jag tror inte det
ska bli utrymmesbrist i det
nya. Det viktigaste är att vi kan
ha igång tre eller fyra mindre
grupper samtidigt. Och det borde vi klara av.
Innan församlingen bestämde sig för hur bygget ska se ut
gjorde de förtroendevalda studieresor runt om i Österbotten
för att bekanta sig med både renoveringar och nybyggen.
– Vi gjorde många ritningar
och olika planer, säger Teerimäki. Ibland ändrade vi själva
och ibland var det domkapitlet
som sa att det blir för stort. För
att domkapitlet och Kyrkostyrelsen skulle godkänna bygget
lämnade vi bort ett rum som
var tänkt för ungdomarna. Men
det kan vi bygga till senare. Tills

dess delar barnen och ungdomarna rum i församlingshemmet.

Hoppades och bad
Det var viktigt att få Kyrkostyrelsens godkännande för bygget. Församlingen har fått 53
procent av de totala byggnadskostanderna på 1,257 miljoner
euro i bidrag därifrån. Resten
har finansierats genom församlingens egna reservationer. Något lån för bygget har
man inte tagit.
– Det var ingen självklarhet
att vi skulle få stöd, säger Teerimäki. Men vi hoppades och
bad.
Bygget beräknas stå färdigt
i april. När församlingshemmet tas i bruk får de anställda
utrymmen som fyller dagens
krav och som dessutom finns
under ett och samma tak. Det
har man inte haft förr.

Pastorn i kyrkan beklagar sig för kyrkvärden:
– Det är ju nästan tomt i kyrkan och inte har kantorn kommit heller. Vem ska spela i dag?
– Serena Williams.

Bli en vän

