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Kyrkoåret
to 25 kp 47

sö 28 1:a sö i advent

to 2 kp 48

sö 5 2:a sö i advent
må 6 Självständighetsdagen

to 9 kp 49

sö 12 3:e sö i advent

to 16 kp 50

sö 19 4:e sö i advent

on 22 kp
51-52

fr 24
lö 25
sö 26
lö 1
sö 2

on 5 kp 1

to 6 Trettondagen
sö 9 1:a sö efter trettondagen

to 13 kp 2

sö 16 2:a sö efter trettondagen

Julaftonen
Juldagen
Stefanidagen
Nyårsdagen
2:a sö efter jul

sö 23 3:e sö efter trettondagen

to 27 kp 4

sö 30 4:e sö efter trettondagen

to 3 kp 5

sö 6 Kyndelsmässodagen

to 10 kp 6

sö 13 6:e sö efter trettondagen

to 17 kp 7

sö 20 3:e sö före fastan

to 24 kp 8

sö 27 2:a sö före fastan

to 3 kp 9

sö 6 Fastlagssöndagen

to 10 kp 10

sö 13 1:a sö i fastan

to 17 kp 11

sö 20 2:a sö i fastan

to 24 kp 12

sö 27 Marie bebådelsedag

to 31 kp 13

sö 3 4:e sö i fastan

to 7 kp 14

sö 10 5:e sö i fastan

to 14 kp 15

sö 17 Palmsöndagen

on 20 kp
16-17

fr 22
sö 24
må 25
sö 1

to 5 kp 18

sö 8 2:a sö efter påsk

to 12 kp 19

sö 15 3:e sö efter påsk

to 19 kp 20

sö 22 4:e sö efter påsk

to 26 kp 21

sö 29 5:e sö efter påsk

on 1 kp 22

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

to 9 kp 23

sö 12 Pingstdagen

to 16 kp 24

sö 19 Treenighetssöndagen

on 22 kp
25-26

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

to 7 kp 27

sö 10 4:e sö efter pingst

to 14 kp 28

sö 17 5:e sö efter pingst

to 21 kp
29-30

sö 24 Apostladagen
sö 31 7:e sö efter pingst

to 4 kp 31

sö 7 Kristi förklarings dag

to 11 kp 32

sö 14 9:e sö efter pingst

to 18 kp 33

sö 21 10:e sö efter pingst

to 25 kp 34

sö 28 11:e sö efter pingst

to 1 kp 35

sö 4 12:e sö efter pingst

to 8 kp 36

sö 11 13:e sö efter pingst

to 15 kp 37

sö 18 14:e sö efter pingst

to 22 kp 38

sö 25 15:e sö efter pingst

to 29 kp 39

sö 2 Mikaelidagen

to 6 kp 40

sö 9 17:e sö efter pingst

to 13 kp 41

sö 16 18:e sö efter pingst

to 20 kp 42

sö 23 19:e sö efter pingst

to 27 kp 43

sö 30 20:e sö efter pingst

to 3 kp 44

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

Långfredagen
Påskdagen
Annan dag påsk
1:a sö efter påsk

to 10 kp 45

sö 13 Uppbrottets söndag

to 17 kp 46

sö 20 Domsöndagen

Är det någon nytta med att
vara kristen? Lönar det sig
att tro? Att se tron som en
möjlig investering verkar
inte vara något nytt fenomen. I söndagens evangelietext frågar Petrus av Jesus: ”Vi har ju lämnat allt
och följt dig. Hur blir det
då för oss?”
Samtalet mellan Petrus
och Jesus är en del av en
längre berättelse. En ung
man kommer fram till Jesus. Han är rik, han kan buden och håller dem. Det är
som om han skulle vilja bli
bekräftad i det han redan
vet som han ställer sin fråga till Jesus: ”Mästare, vad
ska jag göra för att få evigt
liv?”   Jesus svarar honom
på ett sätt som han knappast hade väntat sig: ”Om
du vill bli fullkomlig, gå och
sälj allt du har och ge åt de
fattiga, då får du en skatt i
himlen. Kom sedan och följ
mig.” Svaret får honom att
gå bedrövad bort.
Petrus har lyssnat till
samtalet mellan Jesus och
den förmögna unga mannen. Han reflekterar över
vad han har hört och tillämpar resonemanget på
sig själv. Vi har ju gjort det
du säger, vi har lämnat allt
och följt dig. Vad kommer
vi att få för det? Vilken blir
lönen, vad blir resultatet?
Till en början verkar Jesus bekräfta Petrus tankegång. Lönen i himlen kommer att bli stor för den som
gör svåra uppoffringar för
trons skull . När Petrus och
vi med honom tror oss få
vår arbetshypotes om livets
spelregler bekräftade säger
Jesus något som kullkastar
allting: ”Många som är sist
skall bli först och många
som är först skall bli sist.”
Livet är inget spel, tron
handlar inte om att följa
spelregler.
Tankegångar
om input och output, om
nytta, om ränta på investeringar kan inte tillämpas på trons område. Livet

20.2.2011

1990-talet. Trots att munkarna lever ett stillsamt
och enkelt liv i respektfullt
samspel med den muslimska lokalbefolkningen
ses de som ett hot och som
ett främmande element av
militanta extremister. Filmen handlar om munkarnas dilemma: skall vi fly
eller skall vi stanna kvar?
Valet står mellan självbevarelsedrift och ideal, rädsla
och mod.
När hotet blir allt allvarligare blir munkarnas andliga kamp allt svårare. Ingen av dem vill bli martyrer,
de lockas inte av tanken på
en belöning i himlen. Flera
av dem ändrar åsikt under
filmens gång, från att åka
tillbaka till Frankrike till
att stanna kvar. För dem är
livet inget spel, de vill inte
vara beräknande strateger,
inte ens om insatsen i spelet handlar om deras eget
liv. De väljer att stanna kvar,
att fortsätta med sitt arbete,
med bön och studier, jordbruk och sjukvård för den
allt mer ökande skaran av
dem som behöver hjälp. De
väljer kärlek och trofasthet,
också om det kostade dem
livet.
Det är ovanligt med människor som vägrar vara strategiska och som väljer att så
långt som möjligt att leva
som de lär. Just därför är
deras vittnesbörd så starkt.
Att vara kristen är inte ett
sätt att kontrollera livet, utan att leva sitt liv i barmhärtighet och trofasthet.

Dagens bön

Vi firar den tredje söndagen
före fastan. Temat är
”Den oförtjänta nåden”

Herre Gud, vår himmelske Far.
öppna våra ögon så att vi ser
hur litet vi har förtjänat din godhet.
Hjälp oss så att vi inte avundas
eller förkastar vår nästa som du har benådat.
Detta ber vi om i Herren Jesu Kristi namn.

Mera om helgen

Läs din Bibel
To 17.2 Upp 1:1–8, Rom 8:26–30
Fr 18.2 Joh 8:12 – 20, Rom 8:31 – 39.
Lö 19.2 4 Mos 6:22 – 27, Rom 9: 1 – 5.
Sö 20.2 5 Mos 7:6 – 8, Fil 3:7 – 14,
Matt 19:27 – 30.
Må 21.2 Luk 19:1 – 10, Rom 9:6 – 13.
Ti 22.2 Hebr 12…12 – 17, Rom 9:14 – 29.
On 23.2 Matt 10:40 – 42, Rom 9:30 – 10:4
To 24.4 1 Kor 3:1 – 8, Rom 10:5 – 13

Tredje söndagen före fastetiden kallas på
latin Septuagesima och talar om att det är
70 dagar till påsk. Dagens evangelium påminner om att Guds nåd inte kan förtjänas.
Ändå innebär ju den kommande fastetiden
en uppmaning att kämpa trons goda kamp.
Söndagens liturgiska färg är grön och på
altaret står två ljus. Rikskollekten tas upp
för diakoniarbetet inom Thailands lutherska
kyrka via Finska Missionssällskapet.

Psalmförslag
544:1-3, 421, 334, 170, 276 (N), 274.
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Ann-Sofi Storbacka
är sjukhuspräst i Raseborg
Sofia Jernström

to 20 kp 3

Tron handlar inte om spelregler

är heller ingen tävling, där
den rätta kunskapen om
spelreglerna
garanterar
framgång. Många gånger
ser religionen ut att fungera just så, som ett system av
regler, men gång på gång

kullkastar Jesus systemen
och påminner oss om kärnan i livet och tron: barmhärtigheten, ödmjukheten
och kärleken till nästan.
En av årets aktuella filmer
fungerar som en berörande

kommentar till bibeltexten
om den rika unga mannen.
Filmen ”Gudar och människor” handlar om sju
franska munkar i Algeriet.
Den bygger på autentiska
händelser från slutet av

I början på vår fastevandring
Så står då förfastan och
Septuagesimasöndagen för
dörren – igen. ”O människa,
o vandringsman, säg vill du
icke höra?” Så diktar J.L. Runeberg i psalmen 416. Nej,
vandringsmannen vill inte
höra. ”När Jesus själv dig
ropar an och i sin gård vill
föra?” Nej, åtminstone inte
dit, tänker människan som
lever blott en kort stund och
tynar som gräset.
Detta är situationen då

vi på nytt börjar vår fastevandring. Vi har ju psalmen
266, Jag nu den säkra grunden vunnit. Majestetiskt
lunkar den gamla 1600-tals
melodin från Hamburg.
Den har en atmosfär av
självsäkerhet och hållning.
Den hjälper oss att hålla
kursen – mot påsken.
Fastan liksom hela vårt
liv är en vandring mot uppståndelsen – om vi så vill.  
”En Fader som med starka

Helgens texter

armar, de vilsegångna tar
sig an” lovar psalmförfattaren Carl David af Wirsén.
Denna psalm är inte den
mest lättsjungna, för att
den går både lågt och högt
i tonomfånget. Men när en
församling sjunger kan de
låga basarna klämma i där
de får fatt och sopranerna
där de är i sitt element. Tillsammans kan vi alltså göra
sådant som vi inte kan göra
som enskilda.

Låt oss ännu sjunga
psalm 275, Jesus för världen
givit sitt liv. Lina Sandells
vackra enkla melodi sitter
som hand i handske med
Fredrik August Ekströms
kompromisslösa text. Här
finns nu hela Septuagesima i ett nötskal. Handbokens ingress – Den oförtjänta nåden – förstår jag
mig inte på. Hurudan är en
förtjänad nåd? Något som
man förtjänat är ju en rät-

Första läsningen

Evangelium

5 Mos 7:6 – 8

Matt 19:27 – 30

Andra läsningen

Då sade Petrus: ”Vi har ju lämnat allt
och följt dig. Hur blir det då för oss?”
Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen
sätter sig på härlighetens tron, skall

Fil 3:7 – 14

tighet. Den obegripliga nåden skulle sitta bättre.
Mikael Heikius är kantor i
Vasa svenska församling

också ni som har följt mig sitta på tolv
troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns
skull har lämnat hus eller bröder eller
systrar eller far eller mor eller barn
eller åkrar skall få hundrafalt igen och
ärva evigt liv. Många som är sist skall
bli först, och många som är först skall
bli sist.
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Ann Heberlein
”Jag är en energisk och engagerad kvinna
i mina bästa år.”

• Forskar i etik vid Lunds universitet, författare
och kolumnist.
• Familj: man, tre barn, en hund, två katter och en
papegoja som kan säga ”vaddå?” och ”hejdå”.
• Tycker om att gå på bio och om att läsa.
Sofia Torvalds

Sofia Torvalds

Varken livet eller tron
får handla bara om det
egna jaget, säger Ann
Heberlein.
– Jag har alltid varit intresserad av existentiella frågor. Vad har vi för värde,
varför finns vi här?
Ann Heberlein är svensk
teolog och etikforskare.
Hon har skrivit böcker om
ansvar och om ondska och
jobbar på en om godhet.
– Kyrkan har gjort någon
sorts reträtt och inte riktigt
vågat ta tag i de sakerna.
Alla människor möter frågor om ondska och godhet,
skuld och ansvar.
När hon började studera
teologi hade hon en tanke
om att bli präst, men blev
sedan intresserad av forskning i stället.
– Jag kände ett kall. Men
i dag tror jag att jag kan utöva mitt kall också genom
att undervisa. Jag förkunnar kanske inte utifrån bibeltexten, men den är en
självklar
utgångspunkt.
Men jag är inte intresserad
av att missionera.

själv fastnat i ett nät av dyra
glöggfester, märkeskläder
och krediter som hon inte
kan betala. Hur tar man sig
ur den fällan?
– Man lyfter fram frågan
och slutar ljuga. Få av oss
är så lyckade som vi ser ut
på ytan. Det kräver ärlighet
och eftertanke.

En konkret tro

Ondska och rädsla
Heberlein låter andra
grubbla över varför en god
Gud kan tillåta så mycket
lidande. Hon har forskat i
de gruvligheter människor
orsakar varandra. Hon använder ofta skönlitteratur
som material då det gäller
att beskriva ondskan och
hitta förklaringsmodeller
till den.
– Skönlitteratur handlar oftast om ondska, sex
och pengar, sammanfattar
hon.
Dostojevskij har skrivit mycket om godhet och
ondska, Conrad och Lessing likaså.
– Men jag har också använt mig av deckare som
inte alls har samma kulturella status.
En av de intressantaste
figurerna inom thrillergenren är Lisbeth Salander,
en av hjältarna i Stieg Larssons Millenniumtrilogi.
– Det betyder något att
hon har blivit så populär.
Hon gestaltar offret som
ger igen, och det tilltalar
den revanschlust som bor
i oss alla.
När man forskar i ondska
forskar man också mycket i
rädsla.
– Rädslan är mycket närvarande till exempel under
inbördeskrig och i de brott
mot mänskliga rättigheter
som begås då. Man är rädd
för att själv råka illa ut.
Är man inte rädd för att
ta skada rent fysiskt är man
kanske rädd för en annan
död: den sociala.
– Det är många som har
offrat sin moral och självrespekt för att få höra till.
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Vad handlar ett gott liv om? Den frågan ställer Ann Heberlein i den bok hon jobbar på just nu.

Under ytan,
på skuggsidan
”De andra”
Inbördeskrig och folkmord
är inget som sker över en
natt, de föregås av en lång
förberedelseprocess.
– Man börjar tala om ”de
andra”, man sprider falsk
information, skapar myter. Sådant spelar på människors rädsla: vi är alla
rädda för att förlora, för att
det som vi har kommer att
tas ifrån oss.
Det offentliga samhällsklimatet har förändrats.
– Det har blivit mer rumsrent med tydligt rasistiska
kommentarer. Det ska vi se
upp med.
Diskussionen om tvångssvenska och den påföljande
debatten kan få finlandssvenskar att fråga sig om
det allt hårdare samhällsklimatet drabbat också oss.
Ann Heberlein känner till
den skärpta språkdebatten
i Finland.
– Den finlandssvenska
befolkningen har, precis
som judarna i Tyskland, socialt och kulturellt kapital.
Det irriterar.

Vad ska en hotad minoritet ta sig till?
– Att få också dem som inte tillhör den egna minoriteten att liera sig med den.
Att tala i egen sak fungerar
inte så bra.

Kreativitet och
ångest
Det känns som om jag slog
mitt journalistiska plumphetsrekord när jag ställer
frågan: ”Hur mår du?” och
får ett svalt ”Tack bra” som
svar.
Jag frågar så därför att
Ann Heberlein för två år
sedan skrev boken Jag vill
inte dö, jag vill bara inte
leva. Den handlar om hur
det är att lida av en bipolär
sjukdom där hypomaniska
perioder följs av depressioner så djupa att självmord
känns som den enda utvägen.
– Jag har fått mycket feedback för den boken. Många
har känt igen sig, både
människor som själva är
sjuka och deras anhöriga.
Men boken är inte bara en
bok om psykisk sjukdom,

den handlar också om hur
svårt det är att hantera sitt
liv i dag, att leva upp till alla
ideal och krav.
– En journalist sa till mig
att boken är den bästa beskrivning hon läst om hur
det är att vara kvinna på
2000-talet.
Heberlein medger att
hon bidragit till att lägga
ett romantiskt skimmer
över bipolär sjukdom, en
sjukdom som ofta förknippas med energi, kreativitet
och kändisskap.

Få av oss är så
lyckade som vi ser
ut på ytan.
– En del kan ju tycka att
det är lite fint. Men många
med bipolär sjukdom kan
inte leva ett normalt liv eller arbeta.
Hon berättar om en
amerikansk manodepres-

siv psykolog som beskrivit
sina symptom för studerande och fått svaret: sådana symptom skulle också vi vilja ha!
– Det är en problematisk
idé att linjen mellan galenskap och genialitet är tunn.
När man talar om hypomanins kreativitet glömmer
man bort ångesten.

På solsidan
Den bok Heberlein arbetar på just nu ska heta Ett
gott liv och handla om just
det. Vad är ett gott liv – och
vad tror vi att det är? Hon
tar upp den omåttligt populära svenska tv-serien
Solsidan som handlar om
villaliv i en Stockholmsförort där folk har gott om
pengar.
– Den handlar om design,
kläder, barnflickor … En
oerhörd fixering vid ytan.
Men vad är det egentligen
som ger ett gott liv? Handlar det inte egentligen om
fungerande relationer?
I boken Jag vill inte dö, jag
vill bara inte leva skriver
Ann Heberlein om hur hon

Min plumpa fråga nummer
två lyder ”Hur ser din relation till Gud ut?” och får ungefär samma svar som den
första, ett ”tack bra”.
– Jag för en ständig dialog
med Gud. Ibland upplever
jag att han inte lyssnar, och
då blir den en monolog …
Det handlar om en ständig
reflektion och ett ifrågasättande.
Hon tror på en tro som
tar sig konkreta uttryck,
därför är hon engagerad
i församlingsarbete trots
att hon inte är ”en kollektiv
människa”.
– På julen var jag med om
att organisera en julmiddag för församlingsborna.
I Lund har vi problem med
ökad barnfattigdom och
det finns familjer som varken har råd med julmat eller julklappar.
Hon är också engagerad
i besöksverksamhet på den
lokala flyktingmottagningen.
– Jag tror att vi alla är skapade till Guds avbild, att vi
alla är syskon.

Kokett andlighet
Ann Heberlein är lite trött
på pratet om andlighetens
återkomst.
– Den tanken förutsätter
ju att religionen varit borta,
men det har den inte.
Den ateistiska debatten
upplever Heberlein som
väldigt aggressiv, och hon
är inte intresserad av att
delta i den. Det som däremot känns fruktbart är
att över religionsgränser
kunna enas om till exempel människans okränkbara värde.
– Det är viktigt att det inte bara handlar om det egna jaget.
I värsta fall kan till och
med religionen handla just
om det.
– Jag kan tycka att det
finns en trend av att kända personer koketterar lite
med sin andlighet.
Det må vara trendigt att
vara katolik eller ortodox,
men Heberlein vill slå ett
slag för Svenska kyrkan.
– Svenska kyrkan tar ju
faktiskt samtiden på allvar.
Den stänger inte in sig i sina traditioner.
Hon uppskattar att kyrkan vågat ta itu med svåra
frågor som abort och homosexualitet. Hon tror också att kyrkan måste ha mod
att ändra uppfattning.
– Jag tror att det är en del
av uppenbarelsen att kunna ändra sig efterhand.
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Inkast

En bikt som helar

Det svåra dilemmat är detta: Ett enda barn är ett barn
för mycket. Ett barn i riskzonen är ett risktagande för
mycket.
Men kan man trots detta lagstifta bort mänsklig
ondska? Och kan kyrkan
bistå med sitt arbete på det
andliga planet, det som är
utfört av präster och lektorer vilka, enligt citat från
biskopsmötets utredning,
”inte är snokare och angivare, utan förkunnare av
Guds ord och själavårdare”? Hur utdaterat det än
kan låta, måste kyrkan få
hävda det andliga perspektiv som också handlar om
andra än juridiska dimensioner. Bikt och själavård är
mer än terapi, och betydligt
mer än att någon lyssnar
och välvilligt förlåter.

Bikten är ett själsligt instrument att styra snedgångna liv in i rätta banor
igen, inte av allmänmoraliska skäl, utan för att vartenda människoliv är för
värdefullt för att gå förlorat. Det är därför vi inte har
dödsstraff i vårt land. Och
det är därför det är viktigt,
avskyvärda brott till trots,
att komma ihåg att både
förövare och offer har rätt
till själens hjälp och vård.
Det handlar däremot
inte om att söka och automatiskt få berättigande
för brott, vare sig begångna eller planerade sådana.
Förlåtelseprocessen är ett
skurmedel, inte en täckmantel för förövaren och
absolut aldrig en munkavle på offren.
Den Augsburgska bekännelsen talar om bikten
som nyckeln som kan lösa
upp – men också låta bli –
”när en syndare som slagit
in på fel väg inte är beredd
att omvända sig”. Om det
inte finns förutsättningar
är prästen inte skyldig att

Klippet
U

ndervisning i den egna religionen har en viktig identitetsskapande betydelse. Oberoende av
om eleven är kristen, muslim eller
buddhist är det värdefullt att erfara
sig hemmahörande i en tradition och
att veta vad denna tradition står för.
Samtidigt behöver elever som är
till exempel muslimer, hinduer eller buddhister också kunskaper i religioner som är främmande för dem,
framför allt kunskaper i den religion
som präglar det samhälle de lever i.
Dagens elever är morgondagens
samhälle. Ett mångkulturellt samhälle behöver människor som respekterar varandra och som är beredda att leva och arbeta sida vid sida för
det gemensamma bästa.
Religionsundervisningen kan i
bästa fall vidga världar och öka förståelsen och respekten mellan människorna.
Läraren Rita Nordström-Lytz, på
opinionsplats i Syd-Österbotten 8.2

förkunna förlåtelse. Det
går att vänta tills hindren
är undanröjda, och det är
också prästens plikt att
uppmana den biktande
att gottgöra förbrytelsen
både inför människor och
Gud.
Prästens plikt är alltså att
uppmana den som förgripit sig mot barn att anmäla
sig och bekänna. Först då
kan själavårdsprocessen ta
slut. Prästens plikt är likaså att meddela myndigheterna ifall det finns risk för
nya brott – utan att identiteten hos gärningsmannen
blir röjd.
Det senare är med rätta
något som verkar lite svårmanövrerat. Samtidigt som
man ska rädda ett barn i fara, får man inte avslöja var
faran lurar. Det ställer stora
krav på själavårdarna. Men
det betyder inte att de får
underlåta att försvara barnens okränkbarhet.
Det är det här som biskoparna velat klargöra med
sitt besked, att tröskeln för

G

ruppen möts regelbundet och i
regel brukar antalet besök vara
mellan fem och åtta. Vid behov kan
samtalen föras enbart mellan gruppledarna, båda gruppledarna är alltid
närvarande, och den hjälpsökande.
Det är seriösa samtal alla gånger.
Inget pidrospelande och lättsamt
umgänge utan allvarliga samtal i försök att komma till rätta med sina problem och klara vardagen.
Samtalsgruppen ”Miehen tie” är
finskspråkig men Bjarne Porko har
svenska som modersmål och ställer
upp på svenska om det behövs. Vad
det beror på kan Porko inte svara på.
Är det så att finlandssvenskarnas
omvittnade omsorg om varandra
syns också i denna statistik? Eller sopar finlandssvenskarna problemen
under mattan?
Österbottens Tidning kommenterar
i samband med artikel om karagrupp
i Karleby, 11.2

att slå larm till myndigheterna hellre ska vara låg än
hög. Den möjligheten är
skriven i kyrkolagen redan
nu, och därför anser kyrkan att en ändring av kyrkolagen inte behövs, utan
försöker medvetandegöra
de anställda om tolkningspolicyn för att slå vakt om
barnet.
Den slutsatsen följer
samma tankespår som de
rundhänta anvisningarna
för bön för samkönade par
som biskopsmötet levererade under sin vårsession.
De för bägge ner tyngdpunkten för samvete, ansvar och omsorg till individplanet där kyrkans tjänare  möter dem de är satta
att tjäna, öga mot öga, och
inför Gud. Ur den synvinkeln betraktat känns budskapet från biskoparnas
bord rätt och riktigt.
Frågan är om det räcker
för lagstiftarna. Omsorgsminister Paula Risikko verkade dagen efter redogörelsen inte helt övertygad.

Thomas Rosenberg
Jan Lindström

På film möts vi av prästen
som tigande måste bära
ogärningsmäns våldsamma bekännelser utan att
kunna lyfta biktens insegel.
I verkligheten är själavård oftast något helt annat. Kyrkan skiljer mellan
bikt och själavård, men i
den lutherska teologin går
de så tätt intill varandra att
det ena ofta utmynnar i det
andra. I diskussionen om
tystnadsplikt blir det därför svårt att särskilja dem.
I en enkät svarar 88 procent av prästerna och lektorerna att de aldrig varit
med om en bikt där någon
bekänt att de har utnyttjat
barn. I de situationer där
sådant framkommit var
det oftast offren själva som
berättat om övergreppen.
I vart tionde fall berättade
gärningsmannen själv om
dem.

Jan Lindström

May Wikström

är sociolog, skriftställare och
samtidsanalytiker

Det svenska stiftets
räddning?
”Kyrkan borde inte vänta och viljelöst guppa
i svallvågorna från kommunreformen”, konstaterade stiftsdekanen i Tammerfors, Ari
Hukari, nyligen i Kotimaa (citerad i Kp). Och
kastade fram ett radikalt förslag till omorganisering som vi har all anledning att ta ad
notam också inom Borgå stift.  
För att återta initiativet och samtidigt skapa en tydligare förvaltningsstruktur borde
man enligt Hukari dela in kyrkan i nio administrativa områden, ett för varje stift. De
skulle omhänderta förvaltningen av personal, ekonomi och fastigheter, och slå fast
en gemensam skatteprocent. Den egentliga
verksamheten skulle skötas av församlingarna, gärna så små som möjligt, och oberoende av kommungränserna. Simsalabim,
har vi här kanske den enda logiska lösningen för den gordiska knut som kopplingen till
kommunstrukturen medför, i kombination
med parokialiteten?
Ett av stiften vore alltså Borgå stift. En radikal reform som kunde motverka den sotdöd
som stiftet nu står inför på grund av den fortgående och utifrån styrda fusionsprocessen.
Det nuvarande stiftsfullmäktige, som bara
är en kuliss, skulle få reell makt genom att
överta de olika kyrkofullmäktiges uppgifter.
Den verkställande makten, alltså de uppgifter som åligger kyrkoråden, överflyttas till
ett ombildat stiftsråd, bestående av förtroendevalda (inklusive ordförande), biträdda
av en tjänstemannastab.
Ombildningen innebär samtidigt att den
fåniga parentesen med KCSA som en del av
Kyrkostyrelsen upphör, och stiftsrådet (uttryckligen med det namnet, i stället för en
otymplig akronym) återupprättas och återbördas till sin svenska stiftsmiljö (förmodligen med adress Borgå).  
Det ger församlingarna och deras förtroendemannaorgan, organiserade i församlings- och kapellråd, möjligheter att koncentrera sig på det viktigaste, det vill säga verksamheten. Och inom de sockengränser som
av tradition känns riktigast – och till vilka
man kan ansluta sig även om man råkar bo
på annan ort.
Att avstånden i det svenska stiftet är stora
är knappast något problem, för det är vi vana vid i Svenskfinland. Ett större problem är
gemensamma kyrkor och andra fastigheter.
Men också det måste gå att lösa. För på annat sätt kan jag inte se hur vårt svenska stift
ska överleva.

N

är det gäller att försvara de fattiga, kan kyrkan med gott samvete säga att ”vi var först”. Det fanns
få nationalekonomiska teorier den
dagen Orientens religioner började
värna om de fattiga. I judisk-kristen
tradition är den etiken så stark att det
knappast kan anses vara någon kortsiktig populism av kyrkan att stå för
den också nu.
Det är viktigt att många, också utanför partipolitiken, gör som kyrkan
och ställer frågor när en ny regering
ska bildas. Det behövs fler frågor som
går på tvären genom partifältet. Det
behövs fler frågor i synnerhet när det
verkar som om politikens kejsare inte hade några byxor på sig överhuvudtaget.
Jan-Erik Andelin, på ledarplats
i Östra Nyland 12.2

Två faror hotar den
civiliserade världen.
Kaos och ordning
Paul Valéry

Alla tänker bara på sig.
Det är bara jag som
tänker på mig.
Robert Storm Petersen≈
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”Är det inte dags att utan byråkrati
låta myndiga kristna skriva in sig i den
församling de vill tillhöra?”
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Clas Hagelstam

Parokialprincipen utesluter

Kärleksfulla kristna
Frälsningsarmén säger att
den resepekterar en homosexuell människa, men
understryker Bibelns undervisning att sexuellt
umgänge ska idkas endast
inom äktenskapet mellan
man och kvinna, alltså inte
i ett homosexuellt parförhållande.
På samma sätt har kristna genom historien, övertygade om att de handlat i
kärlek,
– sagt att alla är lika värda, men understrukit Bibelns undervisning att slavar ska lyda och underkasta
sig inte bara goda, utan också orättvisa herrar.
– sagt att de respekterar
kvinnan, men understru-

kit Bibelns undervisning
att hon ska underordna
sig mannen och inte kan få
rösträtt eller prästvigning,
– sagt sig förstå övergivnas behov av någon att leva med, men understrukit
Bibelns undervisning att
frånskilda inte får gifta om
sig.
Paul von Martens har rätt
i att Frälsningsarméns ledning uttrycker sig enkelt,
klart och kärleksfullt. Men
konsekvensen av deras bibeltolkning är kärlekslös.
Lär oss inte historien att
Kristi kärlek tvingar oss att
tolka Bibeln på nytt i varje
ny tid?
Ulf Särs

Tack Gustav Lawast för att
du vågar ta upp parokialprincipen. Jag försökte
väcka diskussionen för ett
par år sedan i Kotimaas
bloggspalter, men förgäves.
Denna princip fungerar effektivt med den påföljd att
aktiva medlemmar förlorar
rätten till sin församling
när de flyttar utanför dess
område.
Följande exempel dök
upp i ett själavårdssamtal på sjukhuset. Patienten
hade bott hela sitt liv i närheten av Ulfsby medeltida
kyrka, där hon blivit döpt,
konfirmerad och vigd. Nu
hade hon flyttat tre kilometer och kommit till Björneborg. Måste jag bli begraven i Björneborg och inte i
familjegraven vid kyrkan?

frågade hon sig. Dessutom
är avgifterna högre för en
utomsocknes.
Exemplen är många,
men jag vill också ställa
frågan om kyrkan har råd
att slänga ut sina aktiva
medlemmar från förtroendeposter på grund av flytt
utanför församlingsgränserna? Vem drar nytta av
parokialprincipen? Kanske
den enskilda församlingen,
som får lite större skatteintäkter samtidigt som den
andra förlorar dem.
Borgå stift ska betjäna församlingsmedlemmarna på
svenska. Parokialprincipen
innebär ”tvångsfinska” för
familjen som flyttar från
Östnyland till Kumo.
En tysk herreman flyttar
till Utsjoki. Han kan vara in-

fanns någon redaktör för
den svenska boken. Naturligtvis fanns det en redaktör, samma redaktör som
också höll i den finska boken och hela projektet.
Att den bok vi fick var sådan att den mycket väl lämpar sig för en bredare läsekrets var en positiv sak i sig
och visar också vilka duktiga författare vi valt för
uppgiften. De kunde på ett
genialiskt sätt sätta ord på
trons djupaste frågor. Men
faktum kvarstår: målgruppen var och är kyrkans anställda. Vilket naturligtvis
inte hindrar att även andra
köper och med behållning
läser den. Och goda nyheter, ännu är den inte slutsåld!

Byta
församling

Det blev så fel
Eftersom det förekom en
del brister i artikeln ”Fint
tänkt, men det blev så fel”,
KP nr 6/2011, vill vi komma
med några förtydliganden.
Fokusarbetet Helig är en
del i implementerandet av
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands strategi och
bygger på ett Kyrkomötesbeslut. Boken Heligt – helt
enkelt planerades och beställdes som ett arbets- och
inspirationsmaterial för
detta arbete. Målgruppen
var från första början kyrkans anställda. Därför beslöt styrgruppen att boken
ges ut av Kyrkostyrelsen,
till självkostnadspris och
distribueras via de kanaler kyrkostyrelsen de facto
har och som gäller båda
språken.
Att den svenska upplagan kom först dagarna fö-

re jul var en missräkning
vilket dessutom råkade
sammanfalla med bytet
av projektsekreterare till
följd av vårdledighet. Detta
är den största orsaken till
”strukturfelet på Hamngatan” och till att marknadsföringen ännu inte kommit igång på allvar. Men
eftersom den svenska boken säljs via samma kanaler som den finska ”som går
bra” så litar vi på att också
svenska läsare ska hitta boken. Vi har inget behov av
att ”gömma undan” våra
produkter. Om redaktörens uppsåt verkligen var
att hjälpa människor finna boken kunde han ha
nämnt adressen där man
kan beställa den, julkaisumyynti@evl.fi. Redaktören påstår också genom att
citera oss fel, att det inte

tfn (09) 612 615 49 • redaktionen@kyrkpressen.fi

Att byta församling är
krångligt i dag. Kyrkliga
och statliga myndigheter
kräver att boendeplatsen
bestämmer till vilken församling man hör. Det är
bekvämt för byråkraterna,
men knappast rätt.
Är det inte nu dags att utan byråkrati låta myndiga
kristna söka medlemskap i
den församling de vill tillhöra?
Med datorernas hjälp
står inga tekniska hinder i
vägen.
Clas Hagelstam
Sibbo

Kalle Kuusimäki, ordförande, Marjukka Laiho,
projektsekreterare och
Stefan Myrskog, medlem av
styrgruppen för Evangelisklutherska kyrkan i Finlands
fokusområde Helig för åren
2010 – 2012.
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Varmt tack!
Luciainsamlingen avslutades den 31 januari 2011.
Lucia engagerade både stora och små att stöda
och hjälpa utsatta barn och insamlingen visar på
ett fint resultat. Vi vill varmt tacka alla som hjälpt
till med både arbetsinsatser och med reda pengar.
Lucia samlade nu in pengar för utsatta barn,
framför allt barn som sett och upplevt våld i sina
hem, för tredje året i rad. De pengar som samlats
in kommer att användas under de två kommande
åren, medan insamlingen nästa höst, när det blir
dags för en ny Lucia kommer att uppmärksamma
de ensammas situation.
Den nettosumma som nu kan användas för att
stöda utsatta barn uppgår till 133 886,97 euro,
vilket är drygt 30 000 euro mer än insamlingsnettot i fjol.
www.folkhalsan.fi/lucia

skriven i Tyska församlingen, som omfattar hela landet och få betjäning på tyska. Tyska församlingen hör
till Borgå stift. Varför kan
inte Borgå stift omfatta hela landets språköar, liksom
Björneborg och Uleåborg?
Den kyrkliga lagstiftningen skiljer åt. Det hette apartheid i Sydafrika.
Skattetekniskt lär det
inte vara något hinder att
bo i Rovaniemi och höra
till Tyska församlingen. En

orsak kunde vara rädslan
för personförsamlingar i
stil med Tomasgemenskapen, och en annan har att
göra med kvinnoprästmotstånd.
Parokialprincipen gynnar en församlingsmedlem som inte vet var denne är inskriven. För många
spelar det ingen roll till vilken församling de hör, men
inte för alla!
Hannu Salonoja, sjukhuspräst i Björneborg

Jesus t
mitt i all
Kyrkhelg i Ingå 19–20.3.2011
Lördag 19.3
13.00 Jesus kom (kyrkan) Torsten Sandell, Stig-Olof
Fernström, Evangeliska folkhögskolans i Hangö kör
14.30 kaffe i församlingshemmet
15.00 Seminarier I Sven Reichmann, Johan Candelin,
Per Stenberg, Niklas Wallis, Johanna Södö
16.15 Seminarier II Ulla-Christina Sjöman, Rebecka
Björk, Matias Gädda, Tuomas Anttila
17.30 middag i församlingshemmet
19.00 Jesus bär (kyrkan) Sven Reichmann, Johan
Candelin, Vokalgruppen Romberg, Olav Söderström
21.30 kvällste i församlingshemmet

Söndag 20.3
8.30 Flagghissning och fältandakt Tuomas Anttila
9.00 Jesus hör (församlingshemmet) Stig-Olof
Fernström
10.00 Högmässa i kyrkan Sven Reichmann,
Torsten Sandell, Marianne Gustafsson Burgmann,
Ingå kyrkokör
ca 11.45 lunch i församlingshemmet
13.00 Jesus sänder (kyrkan) Ulla-Christina Sjöman,
Benjamin Sandell, Amigo Choral & Sören Lillkung,
Marianne Gustafsson Burgmann
Barnprogram, Bokbord
Inkvartering: Rövass (30 euro) tel. 040 7628627 senast
11.3, Raseborgsinstitutet (57,77 euro) tel. 010 7703730
senast 1.3.2011, Hotell Westerby gård (70,100 euro)
(09) 2952589 senast 26.2, Kopparnäs gästgiveri (45 euro)
anm. till (09) 2959650, 0400 701159 senast 5.3, Evangelica (40 euro, buss) anm. (019) 2486923 senast 26.2.
Intresseanmälningar: Evangeliska folkhögskolan i Hangö
tel. (019) 2486923 eller per e-post: kansli@evangelica.net
Kyrkhelgens arrangörer: Ingå församling, Degerby Marthaförening, Evangeliska folkhögskolan i Hangö, Finlands
Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., Förbundet
Kyrkans Ungdom r.f., Ingå Martha-förening, Kristet perspektiv r.f., Martyrkyrkans vänner r.f., Närvilä bönehusförening
r.f., Fridsföreningen i södra Finland r.f., Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland r.f.

Närmare information:

kyrkhelg.blogspot.com
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Besked om bön för samkönade par och absolut tystnadsplikt

Biskoparna litar på prästernas
samarbetsvilja och sunda förnuft
KT / Aarne Ormio

May Wikström

Bön för dem som ingått
registrerat partnerskap
och plikten att anmäla
potentiella pedofilbrott
landar på prästernas
bord.
Ärkebiskop Kari Mäkinen
ser biskoparnas anvisningar om bön för registrerade
samkönade par som en gemensam väg inom kyrkan,
olika uppfattningar till
trots.
– Vi har kunnat enas
kring det oförytterliga
människovärdet. Och vi är
överens om   att kyrkans
sätt att stöda sina medlemmar är bön – även när
människor av samma kön
förbinder sig till varandra.
Vi har också en gemensam
syn på äktenskapet som ett
förbund mellan en kvinna
och en man, sade Mäkinen.
Han redogjorde för böneanvisningarna inför ett
stort pressuppbåd i samband med att biskoparna
avslutade sin vårsession i
Helsingfors häromveckan.

Fri utformning
och samvetsfrihet
Anvisningarna är resultatet av en decennielång process och diskussioner om
de homosexuellas synlighet i den evangelisk-lutherska kyrkan. De allmänt
hållna anvisningarna som
nu tillställs prästerna fyller
sammanlagt en gles A4:a.
Där sägs bland annat att en
präst eller kyrkligt anställd
kan leda en bön för par som
registrerat sitt partnerskap.
Bönen är fritt utformad el-

Biskoparnas vårsession resulterade i anvisningar för bön för samkönade par och en grundlig utredning av tystnadsplikten när det gäller förgripanden på barn.

ler hämtad ur kyrkans tradition. Den kan hållas hemma eller i kyrkan, och med
eller utan andra än paret
och prästen närvarande.
Hur och var bön av det här
slaget kommer att ordnas
blir en fråga för lokalplanet. Enligt kyrkoordningen
är det kyrkoherden och församlings- eller kyrkorådet
som gemensamt besluter
om hur en kyrka används.
Är de oeniga går ärendet
till domkapitlet. Det här är
fallet också nu, i frågor som
gäller kyrkorummet.
– Bönen är ingen tjänsteplikt för prästerna. En präst
får hörsamma människors
begäran om att få förbön.

Men för anställda som på
grund av sin övertygelse inte kan acceptera homosexuella förhållanden är bönen
inte en skyldighet de tvingas
utföra, sade ärkebiskopen.
Samtidigt som han poängterade de anställdas
samvetsfrihet och att bönen
inte ska jämställas med en
välsignelse eller ett äktenskap, hoppades han att anvisningarna är en signal till
par av samma kön att kyrkan vill gå vid deras sida.

Potentiella brott
ska hindras
Biskoparna gav också en
redogörelse över hur bikthemligheten och barnskyd-

det kan samordnas under
den gällande kyrkolagen.
Enligt biskoparna finns det
inga juridiska konflikter
i kyrkolagen för att redan
nu förhindra att barn far illa. Även om präster och lektorer har tystnadsplikt i enskild bikt och själavård, är
de skyldiga att hindra planerade brott, utan att identiteten på den som anförtrott sig åt prästen röjs.
– Barnets okränkbarhet
är viktig. Den stiger ur kyrkans kärna. Det ställe i kyrkolagen som talar om bikthemligheten talar samtidigt också om plikten att
ingripa ifall det finns risk
för förestående brott. Det

vi känner till om pedofili
är att det är något som tenderar att upprepa sig. Det
gäller för prästen att använda sunt förnuft från fall
till fall, och hellre ha en låg
tröskel än en hög, utan att
bikthemligheten röjs, sade
Kari Mäkinen.
Han framhöll också bikten och själavården som
ett verktyg som kan öppna
möjligheter för individen
att förändra sin situation.  
– Till bikten hör en strävan att rätta till sitt liv och
nå försoning med Gud och
andra människor. Den som
biktar sig uppmanas att ta
ansvar för att lösa problemen och sona de skador

han eller hon har tillfogat
någon. Bikt och själavård
strävar efter att hjälpa människan som helhet.
Utredningen är en följd
av de uppmärksammade
förgripandena mot barn i
vissa väckelserörelser och
omsorgsminister Paula Risikkos krav på en uppluckring av prästernas tystnadsplikt i pedofilbrott. Minister Risikko signalerade
redan dagen efter biskopsmötet att hon fortfarande
ser luckor i förhållandet
mellan kyrkans tystnadsplikt och barnskyddet, och
att hon vill fortsätta diskussionen, trots biskoparnas
preciseringar.

Förstahandsintrycket på verkstadsgolvet

”Inte så mycket nytt i biskoparnas anvisningar”
Utformingen av bönen

Stefan Forsén

Juanita Fagerholm-Urch

Stefan Erikson

sker på lokalplanet.

Kyrkoherde, Matteus

Kyrkoherde, Sund-Vårdö

Kyrkoherde, Pedersöre

Kyrkpressen sände de
färska anvisningarna
till tre kyrkoherdar för
kommentar.
Tycker du att anvisningarna för
den fria bönen gör det klart för
dig hur du ska handla?
Vad vill du ge plus eller minus
för?
Hur kommer du och församlingen att ta ställning till frågor
som exempelvis personalens
samvetsfrihet och användningen av kyrkorummet?

– De ger åtminstone
vissa ramar. Där står
vad jag inte får göra,
nämligen att bönen
inte får likna en vigsel
eller en välsignelse.
+ att det klart och
tydligt säger vad
bönen inte kan vara
- å ena sidan sägs det att man kan utforma bönen fritt, men däremot ger det
inte så mycket kött på benen om hurudan
bönen kan se ut
Jag tror inte att det kommer att uppstå
många situationer där det blir aktuellt. I
så fall är det något som kyrkoherden och
församlingsrådet behöver komma överens
om. Om biskopsmötet har funderat så här
länge behöver vi också lite tid på oss att
tänka hur vi ska göra.

– Absolut inte. Det
här är en text mera
skriven av jurister än
teologer. Den skyddar
sig bakom lagen utan
att våga ge evangeliet. Det handlar mera
om vad det inte är
frågan om än vad det
är frågan om.
+ med god vilja kan jag läsa in att bönen
är ett sätt att sträcka sig mot de människor
det gäller.
- En halvmesyr i och med att man inte
rakt ut vågar välsigna. Det finns rädsla i
detta papper.
– När den dagen och den frågan kommer
måste man tänka till. Jag ser inga hinder
för att bönen skulle kunna ske i kyrkan.

– Jag vet inte om anvisningarna ger så
mycket konkret, det
blir nog upp till mig
som kyrkoherde att
besluta.
+ Frivilligheten är
bra, ingen tvingas till
någonting. För enhetens skull är det bra att det inte går längre
än så här.
- Be och samtala har man ju alltid fått.
Jag upplever inte att det här är något nytt
jämfört med det som tidigare gjorts i själavårdssituationer.
– Vi får diskutera frågan med teologerna
och prästerna i församlingen och prosteriet
och diskutera principerna i församlingsrådet.

Nyheter
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Mycket nöjd

Prästerna rätt nöjda med lönen
49

Rätt nöjd
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Varken nöjd eller missnöjd

20

Rätt missnöjd

4

procent

Ny målparagraf för danska ”Yle”

Lyft för det kristna kulturarvet?

kulturarvet.

Kluven biskop

Tillägget i det nya public
service-avtalet har väckt
livlig debatt i öriket.
– Avtalet görs upp vart
fjärde år och bygger på en
överenskommelse mellan
rundradiobolaget
Danmarks Radio (DR) och politiker. Det ger ramar för
vår verksamhet, men vi
väljer själva vilka program
vi gör.
Inger Bach är chef för
DR:s faktaprogram och har
jobbat i bolaget sedan 1980.
Enligt henne är program
med kristen anknytning en
självklarhet för DR.
– Vår viktigaste uppgift
är att berätta om vårt lands
historia. Religionen är en
självskriven del av de danska kulturella värderingarna.
Hon påpekar att radiogudstjänster har sänts varje vecka sedan 1935 och anser inte att det funnits ett
tryck att avlägsna dem ur
programtablån.
– Tillägget om kristet
kulturarv i public serviceavtalet påverkar inte vårt
arbete. Det leder inte till
ett bredare kristet utbud, å
andra sidan försvinner det
kristna inslaget ingenstans
även om satsen ströks ur
avtalet, säger Bach.

– Sekulariseringen har förpassat religionen till den
privata sfären. I och med
att islam fått större synlighet har danskarna märkt
att religion ingalunda håller på att försvinna från det
offentliga rummet.    
Peter Fischer-Møller,
biskop i Roskilde stift,
tycker att det är självklart
att kristendomen syns i
statliga medier då över 80
procent av danskarna hör
till lutherska kyrkan. Däremot är han kluven i debatten om public serviceavtalet.
– Om trosfrågor inte vädras offentligt finns det större risk för radikalism. Kristendomen måste utsättas
för allmän debatt för att
inte bli enbart en historisk
relik. Däremot är jag inte
så förtjust i att det kristna
kulturarvet i public service-sammanhang börjat
förknippas med högerkonservativ politik eller främlingsfientlighet.
Enligt Fischer-Møller är
relgion ett marginellt ämne
i danska medier i dag. Radion har haft dagliga morgonandakter men de har
hotats med nedläggning
eller med att bli förpassade till podcast. Sändningarna är 20 minuter långa och
har 30 000 lyssnare.

Christa Mickelsson

värna om det kristna

– Om vänstern vinner
parlamentsvalet i november, vilket opinionsmätningarna tyder på, tror jag
att avtalet tas upp till ny behandling.

Marina Wiik

Danmarks statliga tvoch radiokanaler ska

Ett ökat antal invandrare som inte hymlar med sin tro har gjort
danskar mer medvetena om de egna religiös rötterna.

Vattnar religiösa
rötter
Jeppe Duvå, nyhetschef på
dagstidningen
Kristeligt
dagblad, är mera entusiastisk.
– Betoningen av det kristna arvet i avtalet har stor
symbolisk betydelse. På vår
ledaravdelning välkomnade vi initiativet, säger Duvå.
Enligt honom är den nya
formuleringen ett tecken
på att danskarna blivit mer
medvetna om de egna religiösa rötterna.
– I och med att andra religioner än kristendom fått
större synlighet i samhället, har allt fler icke-praktiserande kristna börjat intressera sig för trosfrågor.
Det här märks enligt
Duvå också i de danska medierna: rapporteringen om

religiösa ämnen har blivit
bättre och mer nyanserad.
I den aktuella public service-frågan har reaktionerna
ändå varit blandade.
– Två av våra största tidningar, Jyllands-Posten och
Berlingske Tidende, var
positiva till förändringen. Politiken, som är mer
vänsterorienterad, ansåg
i sin tur att betoningen på
det kristna kulturarvet är
chauvinistisk och exkluderar människor med annan
religiös bakgrund.
Själv förstår han inte kritiken.
– Hela den danska demokratin bygger på kristna
grundvärderingar och det
kan man inte bortse från.
Enligt Duvå finns det ändå risk för att det aktuella
public service-avtalet kommer att rivas upp.

Karlström återvänder inte till sin tjänst
Rolf af Hällström

Dagen innan Jan-Erik
Karlström skulle
återvända till tjänsten
som kyrkoherde i
Mariehamn ändrades
hans förordnande på
egen begäran.
Tf. kyrkoherden Kent Danielsson, kaplan i Mariehamns församling, hade
på fredagen förra veckan
informerat personalen och
de förtroendevalda om att
Karlström tar över jobbet

som chef för 45 anställda i
församlingen från och med
denna vecka.
I måndags kom kontraorder från domkapitlet i
Borgå. Jan-Erik Karlström
tar inte över på tisdagen.
– Vi seglar vidare som
vi seglat under det senaste
året, kommenterar Danielsson. Han tror att alla parter
är nöjda med lösningen – de
snabba rycken till trots.
Det var för fyra veckor sedan som Helsinfors förvaltningsdomstol gav sitt beslut
i fallet Karlström. Domkapitlet i Borgå hade gjort rätt
när man år 2009 avhöll kyrkoherden i Mariehamn från

sin tjänst på ett halvår.
Däremot fanns det inte orsak att frånta honom
tjänsten som kyrkoherde
i Mariehamn men låta honom fortsätta i prästämbetet.   När förvaltningsdomstolen gav sitt beslut
arbetade Karlström som tf.
kyrkoherde i Ålands södra
skärgårdsförsamling. I församlingen ingår de tidigare församlingarna Föglö,
Sottunga och Kökar.
Karlström själv skulle
gärna ha fortsatt som kyrkoherde på Föglö, där han
arbetat redan tidigare, fram
till juli i år. Hos domkapitlet anhöll han om tjänst-

ledighet från kyrkoherdetjänsten i Mariehamn men
med samma lön som för
mariehamnsjobbet.
Orimligt och olagligt,
konstaterade domkapitlet
och beslöt att Karlström
tar över i Mariehamn den
15 februari.
Men Karlström ändrade
sig i sista stund och bad
om tjänstledighet från Mariehamn på tidigare villkor. De förtroendevalda i
Ålands södra skärgårdsförsamling är nöjda med sin
nuvarande präst och notarien Clas Abrahamsson
kunde gå med på arrangemangen med en gång.

Erfarenheter från barndomen har stor betydelse för hur aktivt man besöker gudstjänster som
vuxen. Det visar en internationell undersökning
med över 1 000 deltagare från Finland. Männens
aktivitet påverkas
mest av faderns aktivitet, kvinnornas
av moderns. Barnens deltagande i
religiösa aktiviteter har minskat i
samma grad som
mammornas. Men
mammorna är fortfarande aktivare
kyrkobesökare än
papporna.
Kati Niemelä
vid Kyrkans forskningscentral och
Miia Leinonen vid
Helsingfors universitet har dessutom
Gick du i kyrkan som barn? Då
samlat material om är chansen stor att du gör det
också som vuxen.
förväntningar och
erfarenheter från gudstjänster i fem evangelisklutherska församlingar. Undersökningen visar att
de som ofta besöker gudstjänsten har positivare
erfarenheter och högre förväntningar på den än de
som går i kyrkan mer sällan. Tre fjärdedelar av dem
som deltar känner att gudstjänsten stärker deras
tro. De som besöker gudstjänster bara sporadiskt
känner oftare att predikan känns främmande eftersom den inte berör aktuella händelser och tar upp
alltför många saker. (KT/ST)

Kaplansgården i Borgå säljs
antagligen
Borgå kyrkliga samfällighet utreder möjligheten att
sälja kaplansgården i Borgå, rapporterar Yle. Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige besluter om fastigheten ska säljas eller
inte. Om beslutet blir att kaplansgården säljs måste
Kyrkostyrelsen dessutom godkänna beslutet.
– Om beredningen löper kan kaplansgården säljas tidigast hösten 2012, tror förvaltningschef Sari
Mankinen vid Borgå kyrkliga samfällighet.
För tillfället bor kaplan Karl af Hällström med
familj i kaplansgården. Han är besviken över planerna.
– Borgå kyrkliga samfällighet får sig nog en törn
som hyresvärd i och med detta, säger af Hällström
till Yle. (ST)

Emmaus vill trygga
romernas rättigheter
De rumänska romer som kommer till Finland får
inte betraktas som ett ordningsproblem utan som
diskriminerade och hjälpbehövande medmänniskor. I stället för att försöka hindra romer som tigger om att komma till Finland bör våra myndigheter verka för att trygga romernas mänskliga
rättighet. Det
krävde årsmötet för Emmaus Finland
i Helsingfors i
lördags.
Emmaus
kräver att Finland och EU
vidtar åtgärder för att förhindra diskrimineringen av romerna i
hela Europa och för att stöda romernas möjligheter till ett människovärdigt liv i sitt hemland. Men
också Finland bör bära sitt sociala ansvar för de
gästande romerna.
– I motsats till vanliga turister är romerna ytterst
fattiga. Därför bör myndigheterna se till att de får
lägerplatser med tillgång till elektricitet och sanitetsutrymmen och möjligheter till hälsovårds- och
rådgivningstjänster, påpekar Emmaus i sitt pressmeddelande.
Abbé Pierre, Emmausrörelsens grundare, arbetade oförtröttligt mot sociala orättvisor, hunger
och bostadslöshet. Hans arv förpliktar, påminner
årsmötet.
Emmausrörelsen är politiskt och religiöst neutral.
(ST)

Kp-arkiv/Mao Lindholm

Snabba ryck i Mariehamn

Barndomserfarenheter
påverkar kyrklig aktivitet

Kp-arkiv/Christa Mickelsson

Mycket missnöjd

Resultaten av Akavas kyrkliga fackförbunds medlemsenkät 2010 visar att Finlands präster är rätt nöjda med
sina löner. Av medlemmarna i Finlands kyrkas prästförbund svarar sextio procent att de är mycket eller
ganska nöjda med lönenivån. Tjugo procent är rätt
missnöjda, medan bara fyra procent är riktigt missnöjda
med sina löner. 858 präster svarade på enkäten som
Kati Niemelä på Kyrkans forskningscentral gjort. (CM)
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Kyrkhelgen kommer till Nyland

Hårda tider för kristna
i Egypten?
Istockphoto

En aha-upplevelse 				
över rörelsegränserna
Susanne Lövkvist

Nina Österholm

Väckelserörelser,
församlingen och
Marthorna samarbetar
kring storsamling.
Den egyptiska folkresningen firas av många som
det första steget mot demokrati.
Open doors USA, en medborgarorganisation
som arbetar mot förföljelse av kristna, är mera
tveksam. Vd:n Carl Moeller är orolig för vilka följder samhällsutvecklingen i Egypten får för landets
10 miljoner kristna, rapporterar Christian Today.
– Färska opinionsmätningar visar att om val hölls
i dag är det sannolikt att islamska extremister skulle spela en betydande roll i den nya regeringen, sa
Moeller till Mission Network News.
Moeller hänvisar till en undersökning från Pew
Research Centre enligt vilken 84 procent av muslimerna i Egypten understöder dödsstraff för dem
som lämnar islam. En majoritet av de egyptiska
muslimerna ser heller ingen konflikt mellan dem
som vill modernisera landet och islamistiska fundamentalister. (MW)

Stängda kyrkor i Sudan
En del kyrkor, församlingar och kyrkligt anknytna
skolor i norra Sudan blir tvungna att stänga.
Stora folkmassor lämnar landets norra del efter
självständighetsvalet. En delorsak är att kristna blir
en minoritet efter att självstyre införts, rapporterar
nyhetsbyrån ENI.
Kyrkliga ledare befarar att kyrkan kan bli lidande om det muslimska styret i norra Sudan tillämpar strikta sharialagar. En del regeringstjänstemän
sade också under valkampanjer att kristna i norr
inte kommer att få fira gudstjänster ifall landet separeras.
– Vi försöker utreda om kristna i norr kan skyddas genom en minoritetslag, säger kyrkoherde Ramadan Chan, generalsekreterare för Sudans kyrkoråd (council of churches). (MW)

Kyrklig registrering
i Storbritannien?
Homosexuella par i Storbritannien kan i framtiden
få ingå partnerskap i kyrkobyggnader, föreslår jämställdshetsministern Lynne Featherstone.
Det skulle innebära att ceremonierna skulle få
innehålla kristna element såsom bibelläsning och
psalmsång, skriver Kotimaa24.
Ifall förslaget godkänns i parlamentet kan registreringen av partnerskapet förrättas också av en
präst. Den nuvarande registreringsceremonin, som
inte får innehålla religiösa element, är från 2005.
Enligt Dagen är anglikanska kyrkan splittrad i
frågan medan liberala judiska rabbiner redan utför
ceremonier för att välsigna homosexuella par.
Tidningen Telegraph var först ute med nyheten.
(MW)

Osamarbetsvilliga präster
slipper anklagelser

Stiftets största
Ifjol höstas samlade den
tredje kyrkhelgen i Karleby sammanlagt närmare
2 000 deltagare. Under ett
veckoslut samlades människor från flera kyrkliga rörelser och organisationer
till gemensamma möten,
workshops och diskussioner.
– Det var årets största
samling inom Borgå stift,
konstaterar Torsten Sandell som misstänker att de
södra delarna av Svenskfinland inte riktigt insett hur
stor samlingen vuxit sig på
några få år.
Det var också i Karleby
som frågan om en kyrkhelg
för södra Finland väcktes
och Sandell tillsammans
med Stig-Olof Fernström
fick i uppdrag att utreda

Nya roller. Anita Sontag, barnarbetsledare, ansvar för barnprogrammet under kyrkhelgen. Ungdomsarbetsledare Solveig Björklund-Sjöholm koordinerar frivilliga, husmor Carita Sundström är
kökschef, kyrkorådsmedlem Eivor Österholm är inkvarteringschef och kyrkoherde Torsten Sandell
kyrkhelgens värd.

läget. Med och planerar
kyrkhelgen är också Ilze
Jundze-Lundegran
från
Evangeliska
folkhögskolan i Hangö, Tuomas Anttila  från Evangeliföreningen och Fredrik Södö från
Fridsföreningen.
– En Helsingforsförsamling tillfrågades men
ganska snart föll blickarna
på Ingå, säger Sandell som
medger att det är en helt ny
situation för den rätt lilla
församlingen i Västnyland.
Det finns inga minnen
av liknande evenemang i
bygden.
– Folk är påtagligt intresserade men också förvåna-

de och nyfikna. Vad är det
här för något?
På programmet står seminarier, tal och musik.
Huvudtalare Sven Reichmann från Sverige håller
både Israelseminarium och
helgens huvudtal på temat
“Jesus bär”.
– När så många aktörer
samarbetar samlas man
naturligt runt det mest
centrala, Jesus.

redan länge sett hur ungdomar från olika församlingsbakgrunder närmat
sig varandra allt mer.
– Det finns en helt ny
generation av exempelvis unga SLEF:are. Jag vet
inte vad det beror på men
det verkar som om de yngre både vågar ta plats och
också får den, trots en betydligt öppnare synvinkel
än de äldre generationerna
inom samma rörelse.
Också hos den laestadianska rörelsen har hon noterat en ny form av utåtriktad verksamhet i huvudstadsregionen, bland annat  
i form av gatumission.
– Det är något nytt på
gång. Unga vuxna med en
ny slags öppenhet håller på
att komma fram, säger Lindén som hoppas att kyrkhelgen ska bli ytterligare
ett steg i denna utveckling.
– Här får vi träffas och
lära känna varandra. Nästa
steg är kanske någon form
av presentation, mera utbyte av varandra.

Öppnare generation
Bland arrangörerna finns
också Lilian Lindén från
Finlands evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission. Hon har

Kyrkhelg
• 19–20 mars i Ingå kyrka
• Arrangörer: Ingå församling, Degerby Marthaförening,
Evangeliska folkhögskolan i Hangö, Finlands Ev.luth Student- och Skolungdomsmission r.f., Förbundet Kyrkans
Ungdom r.f., Ingå Marthaförening, Kristet perspektiv r.f.,
Martyrkyrkans vänner r.f., Närvilä bönehusförening r.f.,
Fridsföreningen i södra Finland r.f. och Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland r.f.
• Mera information: kyrkhelg.blogspot.com

Nästa söndags kollektmål

Hem för utsatta kvinnor i Thailand
Joanna Lindén

Nästa söndag går
kyrkkollekten till
”Nådens hem”
i Bangkok där
ensamstående, gravida
kvinnor får tillfälligt
skydd.
Skyddshemmet, som drivs
av den lutherska kyrkan i
Thailand, erbjuder utsatta
kvinnor en trygg plats och
stöd under graviditeten. De

flesta ogifta, gravida mödrar som söker skydd vid Nådens hem befinner sig i en
desperat situation: de har
övergetts av män som vägrar ta ansvar och uppmuntrar till abort.
– Ensamstående mödrar
har mycket svårt att bli accepterade i det thailändska samhället, säger Anja
Markkanen, Finska missionssällskapets medarbetare i Bangkok.
I motsvarande situation
väljer många av Thailands
kvinnor en olaglig abort eller att lämna sitt barn på

Anja Markkanen

Domkapitlet i Linköpings stift i Sverige delar inte
ut varningar till de tre präster som anklagats för
att inte vilja samarbeta med sina kvinnliga kolleger.
Beslutet får kritik från bland annat Jakob Carlander, psykoterapeut, författare och präst.
– År 2011 har en manlig präst rätt att bojkotta en
kvinnlig kollegas arbetsinsatser och använda sin
åsiktsfrihet för att ifrågasätta hennes arbetsinsats.
Vilken annan arbetsplats tillhandahåller denna patriarkala frihet, säger Carlander till tidningen Corren.
Margareta Carlenius, präst i samma kontrakt
som de tre prästerna, tänker skriva en motion till
kyrkomötet i frågan. Hon anser att kyrkoordningen måste bli tydlig när det gäller hur manliga och
kvinnliga präster ska samverka.
Biskop Martin Lind röstade för att en av prästerna skulle få en varning. (MW)

Kyrkoherde Torsten Sandell har alltid förundrat sig
över höga staket.
– Att väckelserörelser
som Kyrkans ungdom (KU)
och
Evangeliföreningen
(SLEF) skulle ha arrangerat
gemensamma
program
med församlingen var
otänkbart i min ungdom.
Han minns ännu när
han under studietiden för
första gången lärde känna
människor från de olika
rörelserna.
– Aha, det finns KU:are
också, tänkte jag. Och de är
ju riktigt trevliga!
Att som kyrkoherde i Ingå stå värd för den första
nyländska Kyrkhelgen över
“rörelsegränserna” känns
bra.
– Det är något kyrkohistoriskt i luften när laestadianer och studentmissionen, församlingen och
Marthorna samarbetar.

Förra året föddes ett par tvillingar vid Nådens hem. Mamman skötte om och ammade
sina barn under de första månaderna, sedan fick pojkarna
ett nytt fosterhem.

sjukhus eller någon annan
offentlig inrättning. Nådens hem arbetar för att
kvinnornas anhöriga ska

acceptera den nya familjemedlemmen. Kvinnorna
får rådgivning och hjälp
med att integrera sig i samhället igen.
Ett 20-tal kvinnor bodde
på Nådens hem år 2010.
Nådens hem samarbetar
med flera statliga organ
och privata organisationer
i Thailand för att bekosta
sjukhusvistelser, telefonrådgivning, adoptioner och
temporära skyddshem för
barnen. Finska Missionssällskapet stöder Nådens
hem och har verkat i Thailand sedan 1978.
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Insidan

kalendern 18.2-24.2
Helsingfors prosteri

Johannes
Johannes församling www.
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 18.2
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Hörnan, Högbergsg. 10 via
gården. Ollberg
Sö 20.2
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Sundström, Ahonen,
Almqvist, Enlund. Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe
kl. 16 Psalmgudstjänst i S:t
Jacobs kyrka. Ahonen, Enlund,
Henricson, Roströsten
Må 21.2
Ingen mamma-barngrupp
denna vecka. Sportlov
kl. 11 Cellträff i S:t Jacobs kyrka. Gertrud Strandén
kl. 15 Diakonikrets i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D 2
vån. Ollberg
Ti 22.2
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Iina Katila
kl. 12.30 Träffpunkten på utfärd (se nedan)
On 23.2
Ingen diakoniträff i S:t Jacob
denna vecka

kl. 15-16.30 Mariakretsen i Tomas kyrka. Frände
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla
kyrkan. Lindblom, Almqvist,
Enlund
To 24.2
kl. 16 Samtalskrets i Mariakapellet. Ollberg
METRO-LUNCHRESA TILL
MATTEUS OCH ÖSTRA CENTRUM. Tisdag 22.2.2011 kl.
12.30 (obs! tiden)
Metro-lunchresan är fullbokad,
men väntelista finns. Samling
kl. 12.30 vid järnvägstationens
metro KOMPASSEN för färd
till Östra centrum där vi intar
lunch kl. 13 på Restaurang Rodos 2 vån. Deltagarna betalar
själva Metro-resan Zon 1 samt
lunchen 10 euro. Efter lunchen
föredrag, kaffe och andakt i
Matteuskyrkan. Närmare information Päivikki Ahonen, tfn
09-23407717
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 0503800656 eller barbro.ollberg@
evl.fi

Matteus
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!!

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 20.2 kl. 12 högm, Rönnberg, Henri Hersta kantor.
Kyrkkaffe.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 20.2 kl. 10 högm, Rönnberg, Henri Hersta. Kyrkkaffe.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 18.2
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Kårböle kyrka. R. Björk.
- kl. 13 Missionskrets i Månsas
kyrka. B. Sandell.
Sö 20.2
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs
kyrka. Thylin, Hilli. Kören Sångens vänner medverkar, dirigent
Bill Rawall. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa i Malms
kyrka. Sandell, Söderström.
Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst i
Månsas kyrka. Björk, Kass,
Perret m.fl. Pizzamingel och
barnkyrka.
Må 21.2

- kl. 18 Bibelträff i Månsas
kyrka. ”Att tro som apostlarna
– vad säger NT om ämbetet”,
H. Sandell.
- kl. 19 Samling för män i
Lukascentret. Stig-Olof Fernström.
On 23.2
- kl. 13 Stick-café i Baggis.
Monnberg.
Väntjänstkurs med Stina Fodstad fr 18.3 och 25.3 kl. 18–21
samt lö 26.3 kl. 10–16 i Högbergsgården. Max 20 deltagare. Anmälan senast fr 4.3 till
kansliet tfn 2340 7100.

Ti 22.2 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet, inledare
Irina Lemberg
kl. 13.30 Männens samtal i församlingshemmet, AnderssénLöf
To 24.2 kl. 14 Kråkökretsen
samlas i Sjötorp, Lemberg
Missionsfesten 17-19.6 i Borgå.
Mer info www.mission.fi/missionsfest.
Möt oss på Facebook Borgå
svenska domkyrkoförsamling!
www.borgaforsamlingar.fi

Helsingfors prosteri

Fr 18 kl 18 Sångensemble övar
i kyrkan
Sö 20 kl 10 Mässa i kyrkan,
Åberg, Tollander, pred. Kurt
Enlund. Församlingens förtroendevalda välsignas. Anette
Grevberg, violin. Kyrkkaffe i
fh. Taxi.
On 23 kl 9.30 vuxen-barngrupp i fh, kl 18.30 Sångensemble övar i kyrkan
Anmälningar till samtalsgruppen, Christer Åberg tel.
0503827524

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. Kursen är avgiftsfri.
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
20.2.2011 11.00 Uhr Gottesdienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Sö 20.2 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell, af Hällström, Tollander. Efteråt kapellföreningens årsmöte. Kl. 12 Högmässa
i domkyrka, Smeds, af Hällström, Helenelund, Tollander. Kl.
18 Internationell taizémässa i
Mariagården.Tvåspråkig kvällsgudstjänst, svenska och engelska. Medverkande af Hällström,
Helenelund, Taizékören.

Lappträsk

Liljendal
Sö 20.2 kl 12.00 Högmässa i
Sävträsk kapell H Weckström,
A Jokinen. Gästpredikant Kurt
Enlund
- kl 14.00 Gudstjänst i Andreaskapellet C Åberg, K BuskÅberg

Lovisa
To 17.2. kl 8.30 Morgonkaffe i
Tikva
Sö 20.2. kl 10 Högmässa i kapellet, predika Elis Snellman
från LFF, H Weckström, P
Jokinen
Ti 22.2. kl 13 Pensionärssamling i Församlingsgården,
Bengt Andergård tar oss med
på en resa till Jordanien
To 24.2. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva

Pernå
Fr 18.2 kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barn grupp i prästgården.
Sö 20.2 kl. 10.00 Högmässa
i kyrkan, Robert Lemberg,
Kerstin Busk-Åberg, Vivica
Bruce-Andersson. Kyrkkaffe
i Sockenstugan efter högmässan. Projektchef Anders
Wikström berättar om Finska
Missionssällskapets arbete i

MUSIK, MUSIK ...
His Master’s Noise
Depend on him
UK – Sånger 1984–2010

Temasånger från Ungdomens kyrkodagar. Tro och tvivel uttrycks i allt från
rock till bossanova. cd 15 €
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Efter två liveskivor har kören
His Master’s Noise gett ut sin
första studioskiva! cd 18 €

Filip Koskinen
Livet vi lever nu

En finstämd skiva där akustisk
gitarr samsas med kör, trumpet,
fiol och mycket mer. cd 20 €

Mellan östern och den kristna
Tv-kanalen Sat-7.
To 24.2 kl. 12.00 Pensionärssamling i Sarvsalö Byagården,
Robert Lemberg.

Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
Fjalar Lundell, Lauri Palin.
Alla hjärtans konsert för Gemensamt Ansvar Fr kl 19 18.2
i Sibbo kyrka med Thomas
Lundin och Calle Pettersson.
Program 10 euro.
Ekumenisk förbönsgudstj med
Ulla-Christina Sjöman i Sibbo
kyrka To kl 19 24.2.
Diakonisyförening Må kl 18.30
på Krisses bar. Värdinna IngaLill Mekander.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 20.2.
Esbo domkyrka kl. 12.15 Sandell, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Hagalunds kyrka kl. 12, Lindqvist, Kronlund. Pensionärernas kyrksöndag, Gemensamt
Ansvar-lunch.
Sökö kapell kl. 15, Rönnberg,
Kronlund. Kyrkkaffe.
Kalajärvi kapell kl. 15, Sandell,
Alavesa. Kyrkkaffe.
Pensionärskretsar kl. 13-15:
Kalajärvi kapell to 17.2, Köklax
kapell ti 22.2.

Grankulla
To 17.2 kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, Byfält.
Fr 18.2 kl 10.30 Samtal kring
tro i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 20.2 kl 12 Högmässa, Byfält,
Peitsalo. Aulakaffe.
- kl 18 Alla hjärtans konsert
till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar. Thomas
Lundin & Calle Pettersson. Fritt
inträde, programblad 10 euro.
Sportlov v. 8 – ingen regelbunden verksamhet.

Kyrkslätt
Sö 20.2 kl. 12 Högmässa i Kyrkslätts kyrka, Lars-Henrik Höglund, Susann Joki.
Må 21.2 kl. 9.30 Vingslag-talko
i församlingshemmet.

Ti 22.2
kl. 12 – 14 (OBS
tiden!) Församlingsträff i församlingshemmet i centrum.
Besök av Sjundeå församling.
Information om Gemensamt
Ansvar. Lotteri. Medv: Susann
Joki, Gunne Pettersson, Birgitta Lindell.
On 23.2 kl. 19 Norra Kyrkslätts
missionskrets på Stor-Raula.

Tammerfors
Sö 20.2. Högmässa 10.30
Gamla kyrkan, K Rantala, P Sirén och Scaramella.
Ti 22.2. Mammor o barn 10
SvG, Pappas roll i familjen
Ti 22.2. Tisdagsklubben, SvG
grupp 1 kl 13.30-14.30 och
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 23.2. Diakonikretsen, 13
SvH, en språkbadsgrupp från
Hervanta församling
besöker kretsen
Ons 23.2. Ungdomskväll i
Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård
fre 18.2 kl. 14-22, Jan ”Sege”
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 20.2 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Fagerudd,
Katila. Vanda västra diakoniförening bjuder på kyrkkaffe och
håller årsmöte i Bagarstugan
efter högmässan. Försäljning
av Gemensamt Ansvar produkter.
Högmässa sö 20.2 kl. 12 i S:t
Martins kapell, Fagerudd, Katila.
Larskören övar må 21.2 kl. 18 i
S:t Lars kapell
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets ti 22.2 kl. 13 i S:t
Martins kapell
Sjöskog diakonikrets ti 22.2 kl.
13 hos Ragnhild Åstrand
Viandakören övar ti 22.2 kl.
13.30 i Dickursby kyrka
Drop in i Bagarstugan ti 22.2
kl. 15-19. Kom och chilla efter
skolan, Jan ”Sege” Lindqvist
Missionskväll on 23.2 kl. 18.30 i
S:t Martins kapell. Nepal - Världens tak. Utjämning 2011-temat
presenteras med ord och bild.
Servering.
Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets to 24.2 kl. 13 i
Håkansböle kyrka
Har du visor min vän? Allsång
på Folkhälsanhuset i Dickursby,
INHIBERAD. Tyvärr måste
vi inhibera allsången den
23.2.2011. Vi ses sista onsdagen

”Tro, tvivel, lovsång och bön kan uttryckas genom
allt från rock till bossanova”, står det på omslaget till
cd-skivan med temasånger från UK. Det gäller också
för annan musik du hittar hos Fontana Media!

Benita Lidman & fyrklövern
Till dig
Sånger om tro och förtröstan. Allt
från ”Gammal fäbodpsalm” till ”Som
när ett barn”. cd 20 €

Kristoffer Streng
Det enda som bär

Ett urval av de sånger Kristoffer Streng sjungit i arbetet
som kantor. cd 20 €
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i mars! Gunnar och Håkan.

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 20.2.ingen gudstjänst i Bromarvs kyrka
Sö 20.2. Prosteriets Missionsdag med högmässa kl.10 i Tenala kyrka,Söderlund,Lindroos.
Lunch (5 euro) i församlingshemmet, där Joanna Linden
berättar i ord o bild om sin
resa till Nepal.T axiskjuts med
start kl.9.30 från Bromarvs
kyrka,retur ca. kl.13- ANMÄL
dig till kaplanen senast to 17.2!
Sö 27.2. Ansvarslunch ( 10
euro/vuxna,4 euro/barn) i Villa
Vera efter avslutad högmässa,
som börjar kl.12 (OBS!tiden) i
Bromarvs kyrka. ANMÄLAN till
lunchen ring pastorskansliet
senast 23.2.kl.12!

Ekenäs
Lö 19.2 kl.9.30 Gemensam bön
i Missionskyrkan.
Sö 20.2 kl.10 Högmässa.
T.Wilman, N.Burgmann. Kyrkkaffe i förs.h. efter högmässan.
Varmt välkommen!
To 24.2 kl. 19 På djupet – fördjupat bibelsamtal i förs.h.
med Karl-Gustav Sandelin.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
To 17.2 Andrum i kyrkan kl. 8,
T. Sjöblom, R. Näse.
Sö 20.2 Taizémässa i Täktom
kapell kl. 18, A-S. Nylund, R.
Näse.
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sion på Köpmansgatan 20.
On 23.2 kl. 14-16 Karis minnesklubb på Köpmansgatan 20
i samarbete med föreningen
Stöd för de äldre i Karis o. Pojo
och Minneslots.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

turg Anna-Maija Lakomaa och
predikant Mari Nurmi. Kyrkvärd
Marja Seppälä, Johanna Hagert
uppträder.

Pojo

Kimito:
Sö 20.2 kl 10 Gudstjänst. Amper, Sundroos
Västanfjärd:
Sö 20.2 kl 10 Högmässa. Donner, Noponen
Hitis:
Sö 20.2 kl 13 Högmässa. Sundstén, Noponen

To 17.02 kl 18.15 Församlingskören i förs.hemmet. Fr 18.02
kl 13.45 Pensionärskören i förs.
hemmet. Kl 15-17 Brödförsäljning för Gemensamt Ansvar i
S-market. Lö 19.02 kl 18 Alla
hjärtans konsert i kyrkan med
Thomas Lundin och Kalle Pettersson för Gemensamt Ansvar.
Programblad 10 euro. Sö 20.02
kl 10 Prosteriets missionsdag i
Tenala. Kl 12 Gudstjänst i kyrkan. JW, HL. Sportlovslägret
medverkar. Kyrkkaffe och korv.
On 23.02 kl 13 Diakonisyföreningen i förs.hemmet. Kl 19
Förbönsandakt i kyrkan.

Sjundeå
To 17.2 kl. 18 Veckans text – bibelstudium i församlingshemmet, Eimer Wasström.
kl. 19 Kyrkobröderna, i församlingshemmet, Svante Forsman.
Fre 18.2 kl. 13 Diakonikretsen
samlas i församlingshemmet,
Eimer Wasström, Svante Forsman, Gun Venäläinen.
Sö 20.2 kl. 18 Mässa med kyrkkaffe i Capella, Eimer Wasström, Svante Forsman
To 24.2 kl. 18 Bönegrupp i Capella , Gun Venäläinen.

Snappertuna

Ingå
Fre 18.2 kl 18.00 grundkurs
i israeliska danser i församlingshemmets källare. Viveca
Unnérus.
Sö 20.2, 3 s. före fastetiden, kl
10.00, högmässa i Ingå kyrka.
Ons 23.2 kl 13.00 församlingsträff för pensionärer och daglediga i församlingshemmet.
May Lindström
Verksamhet på finska:
To 17.2 klo 19.00 arki-illan ehtoollinen Inkoon kirkossa, Eeva
Makweri, Noora Karhuluoma,
Gaudete-kuoro.
Su 20.2 klo 12.00 pyhäkoulu
seurakuntatalon kellarissa. Ulrika Toivola.
Ke 23.2 klo klo 18.00 raamattupiiri Bläckhornetissa. Eeva
Makweri.

Karis
To 17.2 kl. 11-14 GA-lunch på
Köpmansgatan 20. På menyn:
laxsoppa och bröd. Avgift : 5
euro.
Fr 18.2 kl. 16 Pensionärskören
övar på Köpmansgatan 20.
Sö 20.2 kl. 10 Högmässa i
S:ta Katarina kyrka. Hellberg;
Bonacci. Kyrktaxi från centrum.
Ti 22.02 kl. 13 Tisdagens mis-

To 17.2 kl 16.30 konfirmandträff i Langansböle
To 17.2 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle
Sö 20.2 kl 10 Gudstjänst med
Henrik Helander och Pia Nygård
Må 21.2 kl 19 Kören övar i
Prästgården

Tenala
To 17.2 kl. 18.30, Bönekväll i
församlingshemmet.
Sö 20.2 kl. 10 Högmässa, Staffan Söderlund/Sofia Lindroos/
Sånggrupp/ Anna-Mari Korin
m.fl. Vi firar PROSTERIETS
MISSIONSDAG. Efteråt missionslunch och kaffe i församlingshemmet. Joanna Lindén
berättar om resa till Nepal.
Lotteri. Anmäl för maten senast 17.2 till kansliet, 2450550.
Kyrkskjutsar.
24-25.2 Sportlovsläger. Anmäl
till Tomppa, tel. 0408453942,
senast fredag 18.2.

Esbo stift

Lojo
Sö 20.2 kl. 13.00 3 s. före fastan högmässa i Lojo kyrka. Li-

Åbolands prosteri

Kimitoön

Åbo
To. 17.2 kl. 9.30 Familjecafé i
Aurelia, fotografering.
kl. 13-15 Torsdagsträffen i S:t
Karins kyrka.
kl. 18-20 Student ALPHA på
Arken. Kristendomen – tråkig,
osann, irrelevant? anmälningar:
Rebecka Stråhlman, rebeckavikstrom@hotmail.com, 040746 95 82.
kl. 19 Taizémässa i Domkyrkan,
Portin.
Fr 18.2 kl. 18-23 Café aderton i
Aurelia (2 vån.)
Sö 20.2 kl. 10.30 Gudstjänst
i Aurelia, Anders Värnström
(pred), Johan Mullo (lit), Harry
Dahlström. Kyrkkaffe efter
gudstjänsten.
kl. 12 Högmässa i Henrikskyrkan, Mullo (pred), Bäck (lit),
Ellfolk. Kyrkkaffe efter mässan.
Kyrktaxi kan beställas senast
fre. 18.2 kl 12 per tel. 2617458.
Må 21.2 kl. 14 Missionskretsen
samlas i Aurelia (3 vån.)
Ti 22.2 kl. 18 Lovsångskören
övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i
Aurelia (1 vån.), Lars Julin: Bespisningsundret.
On 23.2 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben för
herrar på Svenska Klubben
(Aurag. 1). Mikko Hupa: Modern
bioenergi – mycket mera än
klabbar i vedugnen.
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia
(1 vån.) Sportlov - Pulkaåkning.

Ålands prosteri

Hammarland
20 feb Tredje söndagen före
fastetiden högmässa i Hammarlands kyrka kl 12.00, Anna
Lindén, Emanuele Ferrari

Sund-Vårdö
Söndag 20.2 , Högmässa i
Sunds kyrka, Juanita Fagerholm-Urch, Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs

En dyr klenod …
Seminarium för kyrko- och gravgårdskultur
onsdagen den 23 mars 2011 kl. 13-17
på Norrvalla Rehab Center i Vörå,
Vöråvägen 305-307
Program:
Kl. 13.00 Seminariet öppnas
Kl. 13.15 Vård och underhåll av kyrkotextilier
Konservator Anna Häkäri
Kl. 14.00 Att vårda det kollektiva minnet
– skötsel och underhåll av hjältegravgårdarna
Markanvändningschef Harri Palo
Kl. 15.15 Att bevara och använda
–konservering av kyrkliga föremål.
Forskare Nina Lempa
Exkursion till Vörå kyrka och det
nykonserverade altarskåpet
Kl. 17.00 Seminariet avslutas
Deltagaravgift: 20 euro
(Mat och kaffe ingår i deltagaravgiften)
Anmälan: Christine Tallberg tel. 019-529 7731, e-post: christine.tallberg(at)evl.fi senast tisdagen den 1 mars 2011.
Arrangör: Borgå stifts nämnd för kyrko- och gravgårdskultur

To 13.00 Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 19.00 Kyrkokören övar i
Ankaret.
Fre 14.15 Barnkören övar i
Ankaret.
Sö 11.00 Högmässa i kyrkan,
Cay-Håkan Englund, Deseré
Granholm.
Må 13.00 Korsbäck missionssyförening i byagården.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret.
Må 18.00 Hanna-kerho i Pastorskansliet.
Ti 10.00 Mamma-Barn-gruppen i Ankaret.
Ti 13.00 Taklax missionssyförening hos Eva Nordmyr.
Ti 19.00 ”Våga vara tonårsförälder”, diskussion med Leif
Westerlund i Korsnäs kyrkoby
skola.
Ti 19.00 Träffpunkt i Taklax
bönehus.

Lappfjärd-Kristinestad
Fr 18.2 kl 18.30 Internationell
kyrkkväll i K:stads kyrka, Eklöf,
Martikainen, sånggrupp,
Christina och barnen
Sö 20.2 buss avgår till Sideby
kyrka från D:mark K-center 16,

L:fjärds förs.hem 16.15, H:meri
Sparbank 16.25, Skaftung 16.35
Kristinestad
Sö 20.2 kl 12 Gudstjänst, Nisula, Martikainen
Lappfjärd
Lö 19.2 kl 18 Nattvardsmässa i
Dagsmark bönehus, Saarinen
Sö 20.2 kl 10 Gudstjänst, Eklöf,
Martikainen
Sideby
Sö 20.2 kl 18 Gudstjänst, Saarinen, Martikainen, Lappfjärds
kyrkokör, kyrkkaffe
On 23.2 kl 12 Pensionärssamling, Nisula, Nilsson

Närpes
Kyrkan 3 sö före fastetiden
20.2 kl 10 Gudstjänst. Lö 19.2
kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta Maria”.
Församlingshemmet sö 20.2 kl
10 Ortodox liturgi.
Ö.Yttermark bönehus sö 20.2
kl 12 Gudstjänst. Må 21.2 kl
13 Handarbetsgruppen samt
SLEFs avd. årsmöte hos Gurli
Roth Åvägen 10 C.
Rangsby bykyrka sö 20.2 kl 14
Sånggudstjänst. Ti 22.2 kl 13
Symöte.
Nämpnäs bönehus sö 20.2 kl
14 Gudstjänst.
Luthergården sö 20.2 kl 18
Möte.
Böle bystuga to 24.2 kl 13
Samling.
SKRIFTSKOLA
sö 20.2 kl 13-15.45 i förs.hemmet och Arken.
Centralregistret/pastorskansliet stängt 16-18.2 pga skolning.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Söndag kl 10 Knattegudstjänst
Björkstrand, Lidman, Enlund,
Dagklubben, Barnkören. År
2010 döpta och deras familjer
inbjudna. –kl 14 Sånggudstjänst i Rangsby kyrka, Lidman,
Björkstrand.
Onsdag kl 9 Föräldra-barnträff, Enlund, -kl 19 Finsk
församlingskväll i förs.hemmet,
Björkstrands.
Torsdag 24.2 kl 13 Pensionärssamling i förs.hemmet. Trygve
Erikson: ”Det godas nödvändighet i en ond värld”, Pensionärskören, Lidman, Norrgård,
Björkstrand.

Övermark
Sö 20.2 kl. 12 Högmässa,
Björkstrand, Lidman, kyrkokören. Vi övergår till glutenfritt nattvardsbröd.
On 23.2 kl. 17.30 Skriftskola i
församlingsstugan.

Korsholms prosteri

Bergö
Lö kl 10 Skriftskola
Sö kl 14 Gudstjänst, Englund,
Streng
Ti kl 13 Missionssyföreningen
On kl 7.45 Laudes
On kl 13 Vänstugan i församlingshemmet
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i
Smedsby förs.gård.
Pensionärskören övar fre kl 12 i
Smedsby förs.gård.
Högmässa sö kl 12 i kyrkan,
Örn, Nordqvist-Källström.
Kyrkans Ungdoms årsmöte sö
kl 11 i musiksalen.
Psalmafton sö kl 18 i förs.hemmet, kyrkokören, NordqvistKällström, andakt Örn.
Pensionärssamling
må kl 13 på Solhörnan, Karin
Sandqvist
ti kl 13 i Helsingby, Ann-Sofi
Backgren
ons kl 13 i Veikars, Karin Sandqvist

Kvevlax
Andakt vid Funisgården idag
to kl 14, Lundström, Andrén.
Upptäckarklubben ikväll to kl
18 i ds.
Manskören övar ikväll to kl
20.30 i fh.
Cafémöte lö kl 19 i fh. M. och I.
Westerlund, S. Lundström, B-E
Rönn, R. Andrén.
Högmässa sö kl 10, Lundström,
Andrén, kyrkokören, pensionärskören. Efteråt samkväm

med servering i fh, I.Friberg
avtackas inför pensioneringen.
Diakonisymöte ons kl 19 hos
Gunnel Holms.

Malax

Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54

Socken öppen fre-lö 19-24, on
18.30-21.30.
Lillegård öppen lö 10-13. On
17-19.
Gudstjänst sö 20.2 kl 10 i kyrkan. Norrback, Lax.
”Vi över 60” on 23.2 kl 13 i FH.
Barnkören, ingen övning v 8.
Kyrkokören, ingen övning to
24.2.

Fre 18.2 Rea Anner, Helsingfors Lö 19.2 8.54 Familjeandakt.
Lars Collmar läser ur sin bok
Helga Hund och Nospussaren.
Må 21.2Caterina Stenius, Helsingfors. Ti 22.2 Sinikka Rökman, Helsingfors Ons 23.2 JanErik Andelin, Borgå To 24.2
Camilla Klockars, Karleby.

Petalax

Fre 18.2 Musikandakt, Helena Rönnberg, Helsingfors Lö
19.2 17.58 Ett ord inför helgen,
Essse kyrka. Sö 20.2 Mikael
Forslund, Munsala. Må 21.2 Marica Enlund, Borgå Ti 22.2 Josefina Nyman, Nykarleby Ons
23.2 Kristina Fernström, Helsingfors To 24.2 Erik Vikström
läser ur sin bok Min bön.

Sö 20 2 kl 11 Gudstjäns, Björklund, Streng
To 24 2 kl 13 Andakt i Solbo
- kl 14 Andakt i pensionärshemmet
Fre 25 2 kl 12.30 Samling för
pensionärer och daglediga,
Björklund, Streng, Kontakten,
servering, taxi

Replot
Högmässa i Replot sö kl 10 och
gudstjänst i Björkö kl 12.30.
Henry Byskata, Michael Wargh.
Pensionärssamling i försh. to
24.2 kl 13. Henry Byskata, gäst
Carola Lithén.

Solf
Gudstjänst sö kl. 10, Henrik
Östman, Mauriz Brunell och
söndagsskola kl. 10.
Pensionärssamling on kl. 13.
”Ryska Karelen – en resa i ord
och bild”, Ann-Sofi Backgren.

Aftonandakt kl 19.20

Gudstjänst kl 13.03
Sö 20.2 Gudstjänst med
Esse församling. Predikant
och liturg: Kaj Granlund.
Organist,kantor och körledare: Nils-Oscar Frantz. Körer:
Esse församlings blandade
kör, Angelus och Tonfiskarna.
Textläsare: Ritva Kronqivst.
Musik:blåsensemble. Psalmer:
189 (Herren är i sitt heliga tempel), 153 (Måne och sol), 375
(Mitt i en värld av mörker), 266
(Jag nu den säkra grunden
vunnit) och 274 (Det finns djup
i Herrens godhet). Bandad kl.
10.00 i Esse kyrka.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Uppdrag Mission 19-20.2 . Lö
kl. 18 Heidi o Evans Orori (Kenya), Martin Sandberg. Servering i kryptan.
Missionsmässa sö kl. 13, Evans
Orori (översättn. till svenska),
Gunnar Särs, Heidi Orori, Martin Sandberg, Dan Andersson.
Morgonbön to 24.2 kl. 9, Gunnar Särs, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service sö kl. 13, Harry
Holmberg, Mikael Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Söndagsskola för hela familjen
sö kl. 10.30 i Gerby församlingshem, Harry Holmberg,
Mikael Heikius. Lunch.
SUNDOM KYRKA
Högmässa sö kl. 10, Gunnar
Särs, Dan Andersson.

Vörå
Vörå:
Läsmöte för Miemoisby och
Koskeby i Pens.centret fr kl.14.
T Klemets, Granholm
Skriftskola i prostgården lö
kl.9-11.45.
Gudstjänst i kyrkan sö kl.10.
Välsignelse av förtroendevalda.
Berg, Granholm, Lenis sånggrupp. Kyrkkaffe i Rökiö skola.
Mässa på finska i kyrkan sö
kl.12. T Klemets o Granholm.
Kyrktaxi från Salomaa kl. 11.
Konsert i Vörå kyrka sö
kl.19.30. Helen Nyberg o Thomas Enroth.
Läsmöte i Lotlax byagård må
kl.19. T Klemets, Svarvar.
Läsmöte i Tuckor bygård ti
kl.19. Berg, K-E Westerberg.
Läsmöte i Palvis bystuga on
kl.19. Berg,Westerberg.
Vi över 60 i Rökiö kvarnstuga
to 24.2. kl. 13. Diakonissorna.
Gäst: Hjördis Förars.
Oravais:
Vi över 60-årsmöte i Fh idag
to kl.14. Bilder från församlingsresan. Taxi.
Läsmöte för Norra Kimo hos
Gunnel och Ernst Mattus sö
kl.14. I Klemets, Strand.
Ordets o bönens gudstjänst i
kyrkan sö kl.19. Berg, Strand.
Sång: Rolf och Ingmar.
Läsmöte för Keskis-Brännars
hos Mari-Ann Ek ti kl.19. I Klemets, Strand.
Kyrkosyföreningen i Fh on
kl.13.
Läsmöte för Österbyn hos
Helena och Leif Back on kl.19. I
Klemets, Strand.
Maxmo:
Pensionärskören övar i Brudsund bykyrka fr kl.13.
Gudstjänst i kyrkan sö kl.12. I
Klemets, Strand.

Symöte i Fh on kl.13.
Årsmöte för Maxmo församlings ungdomskrets r.f. i Fh sö
27/2 kl.13.30.

Pedersöre prosteri

Esse
Sö 10 Gudstjänst (radiering),
Granlund, Frantz. Blandade
kören, Angelus, Tonfiskarna,
instrumentalister. Textläsare
Ritva Kronqvist, ansvarsby
Lappfors.
-18 Mer-kväll i Församlingsstugan. Äktenskapet – en kraftkälla, Jan-Erik Nyberg.
Ti 18.30 Samtalsgrupp för
anhöriga till personer med
psykisk ohälsa i Henriksborg,
G. Silván.
-19 KU:s årsmöte hos Gunnevi
och Viking Norrbäck. Per Stenberg medverkar.
On 15 Symöte i Bäckby skola.
Värdar Britta Mattbäck o Marita Stenbäck.
To 13 Symöte i Lappfors hos
Maj-Len Nygård, G. Silván.
Fr 25.2 kl 9-12 Öppen dagklubb i Församlingsstugan för
barn 0-5 år. Anmälningar på
onsdag tel 040-3100456.

Jakobstad
Sö 12 Gudstjänst i kyrkan,
Turpeinen, Södö, Jakobstads
Damkör-Vestersundsby sångkör, dir. Ann-Christin Storrank.
18 Förbönsmässa i kyrkan,
Åstrand, Östman.
Ti 13 Tisdagssamling på Station I, Bengt Djupsjöbacka.
To 18 Taizémässa i Johanneskapellet, Krokfors, Östman.
18 SLEF:s missionsafton i FC,
Lisen och Bernhard Söderbacka.
Sö (27.2) 11 Söndagsskolans
dag på Pörkenäs lägergård.
Familjesöndagsskola kl. 11, Salo.
Lunch kl. 12. Uteaktiviteter kl.
12-14. Fäbodavägens stall med
häst och släde. Pris: 7 euro/
vuxen, 4 euro/3-12 år. Högst 25
euro/familj. Anm. senast 22.2
till tel. 040-3100 418.

Jeppo
To 17.2 kl 14 Missionssymöte i
klubblokalen.
Sö 20.2. kl 10 Högmässa,
kyrkoherden o kantorn, kyrkokören medverkar, kyrktaxi.
- Kl 18 Karagruppen i församlingshemmet.
Ti 22.2. kl 18.30 Kvinnogrup-
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VIlle-Veikko Hänninen

Lediga tjänster
Esbo svenska församling söker för ordin. tjänst

TVÅ DIAKONIARBETARE

Tjänsterna tillträds 1.5.2011 eller enligt överenskommelse.
Ansökan till församlingsrådet i Esbo svenska församling,
PB 202, 02771 Esbo, senast 11.3.2011. Mer information:
led. diakoniarb. Majvi Andersson-Sjögren, tfn 040 531 1044.
Se www.esbosvenskaforsamling.fi
Petrus församling söker

TVÅ FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
- ett moderskapsvikariat på heltid
- en tjänst på 60 %
Mera information på www.petrusforsamling.net eller per
tfn 09-2340 7100 må-ti kl. 9-13, on kl. 13-17, to-fr kl. 9-13.
Eva och äpplet och Adam och ormen avslutar andaktserien om Tyrvis kyrkomålningar med Rea Anner. Andrum med sista andakten
i serien sänds 18.2.

på gång
pen Face to face i församlingshemmet.
On 23.2. kl 14 Nattvardsandakt i pensionärsbostädernas
matsal.
To 24.2 kl 14 Missionssymöte i
klubblokalen.

Karleby
Lö kl 19 Byagudstjänst i Såka
byagård för alla åldrar, ungdomar, Såka juniorer m.fl. Sö
kl 12 Högmässa i stadskyrkan,
Kyrkokörerna. Välsignelse av
förtroendevalda. Kyrkkaffe i
Mikaelsalen.

Larsmo
To 17.2 kl. 19.00 Karagruppen
samlas vid Inremissionshemmet. (Obs datum!) Kvällens
gäst är Rune Månsson från
Sverige. Bastun är varm från
kl. 18.00.
Fre 18.2 kl. 19.30 Ungdomssamling i Xodus.
Sö 20.2 kl. 9.15 Bön i församlingshemmet.
kl. 10.00 Gudstjänst, Sjöblom,
Wiklund, Församlingskören.
Kyrkvärd. Finholm.
To 24.2 kl. 18.00 Nattvard vid
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
Inremissionshemmet
19.2 – 20.2 Möteshelg med
Rune Månsson från Sverige.

Pilgrim – Berätta om din vandring. Mänskor packar en ryggsäck, provgår skor och kängor
och väljer en vandringsstav.
En del börjar i Frankrike och
tar sig till Spanien, en del går
till Trondheim, en del avslutar
med tidebön och kanelbulle
i Vadstena och en del stakar
upp nya vandringsleder hemmavid. Alla är vi stadda på pilgrimsfärd.
Nu börjar Libris förlag arbetet med en pilgrimsbok som
kommer att bygga på pilgrimers egna berättelser.
Är du på väg? Har du nått
målet? Har du kommit hem
igen? Drömmer du om att gå?
Dela med dig av en pilgrimstanke, ett pilgrimstips, en pilgrimsbön, ett recept på pilgrimsmat, ett pilgrimsminne,
klassiska pilgrimsråd, en pilgrimsliknelse, utdrag ur din pilgrimsdagbok, några pilgrimsbilder ur din kamera eller ditt
skissblock, en pilgrimslegend,
ett pilgrimscitat som gjort
vägen kanske inte kortare men
ännu vackrare, en pilgrimsvägbeskrivning, en pilgrimssång …
Är du en av dem som tar
emot pilgrimer på vägen eller
när de kommer fram? Vad har
du att berätta?
Är du en av dem som hjälper

aktuellt i media
andra att gå, kanske med vandringsled, kanske med dagsprogram, kanske genom att samla
grupper, kanske i förberedelser
och samtal efter vandringen?
Vad vill du visa, och vad ser
du själv?
Välkommen att vara med i
arbetet med pilgrimsboken –
skicka ditt bidrag senast 30
september 2011 till
pilgrim@libris.se eller till Pilgrim, Libris förlag, Box 1213
701 12 Örebro
Vision For All -glasögontalko
hålls lördag 5.3. i Iso Omena,
Olars församlings klubbrum
(bredvid Tystnadens Kapell) kl.
10-18. För ett år sedan gjordes
en resa till Malawi där frivilliga
utförde ca 800 ögontester och
delade ut glasögon. Under påsken var en grupp frivilliga igen
i Malawi och kontrollerade och
delade ut glasögon till ca
1200 behövande. Under våren
2011 görs glasögonresor i månadsskiftet mars-april till Malawi och sedan i april till Bangladesh. På båda resorna är
frivilliga välkomna med, både
optiker och lekmän. Ytterligare
information av undertecknad,
eller på föreningens hemsida
http://www.visionforall.info,
eller på den rikssvenska föreningens sida http://visionforall.
org/.

Marknad

Tack och lov
– andlig musik av alla slag
Musik som siktar högre - psalmer, visor, spirituals, gospel, lovsång
och till och med spelmansmusik. Alla dessa slag av andlig musik
och fler' därtill blandas i önskekonserten Tack och lov.
Förutom önskesånger spelar programvärden Stefan Härus en
skivnyhet varje vecka. Ibland ingår intervjuer med kristna artister
och människor engagerade inom andlig musik.
Stefan Härus är en riktig discofil inom andlig musik. Han har alltsedan 70-talet samlat på andlig musik och har en diger samling
skivor hemma hos sig.
Tack och lov sänds måndagar kl 11.03 med repris söndag kl 21.10

Svängrum på Radio Vega
Svängrum är ett nytt livsåskådningsprogram med attityd i Radio
Vega. Kira Schroeder, Nanette-Marie Forsström och Linda Grönqvist tar i Svängrum upp frågor kring etik, moral, existens, tro
eller icke-tro alla söndagsförmiddagar.
– Svängrum är ett program för mänskor med ett öppet sinne
som gillar att fundera på livets små och stora frågor, säger Nanette-Marie. Det finns ett rätt stort medieutbud när det gäller konfessionella kristna program, men i ett allt mer sekulariserat och
mångkulturellt samhälle är det viktigt att kunna erbjuda en arena
för frågor gällande etik, moral och existens utan religiösa förtecken.
Programmet ställer varje vecka också samhälleligt intressanta
personer mot väggen i etiska och moraliska frågor. I det första
programmet 13.2 medverkade affärsmannen Hjallis Harkimo.
Svängrum sänds på Radio Vega på söndagar kl. 11 med repris
onsdagar kl. 21.10. Svängrum fås också som poddsändning på
arenan.yle.fi. Svängrum finns också på svenska.yle.fi/svangrum
med aktiva bloggare som diskuterar kring etiska och moraliska
frågor.

Nedervetil
Fr kl 18.30 skriftskola i fh.
Fr kl 19.30 ungdomssamling i
fh, Kristian Snellman medv.
Lö kl 19.30 K-möte i fh. J-E
Lindqvist, Gösta Steffanson,
kyrkokören.
Sö kl 10 högmässa, Store,
Smedjebacka J-E Lindqvist,
KU:s blåsorkester
Ti kl 13 pensionärssamling i fh.
On kl 19 läsmöte med Skriko
läslag hos Eeva Wassborr och
Börje Vidjeskog.
6.3 önskepsalmafton i fh. Meddela önskepsalmer till kantorn
eller pastorskansliet!

Nykarleby
Fr kl 18.00 Scoutföreningen
Nykarleby forsfarares kårårsmöte i fh
Sö kl 12 Bygudstjänst och söndagsskola i Socklot, Sandvik,
Ringwall
kl 18 Kvällsgudstjänst i fh,
Sandvik, Ringwall, kyrkokören.
Efteråt KU:s årsmöte.
kl 10 söndagsskola i fh, Markby, kl 10.30 Forsby
Må kl 13 Syförening i fh
kl 19 Kenyamission i fh, Uno
Lundgren

Önskas hyra
Skötsamt par önskar hyra trea
i Åbo. Kontakta Jonas & Yasmin: jonahlsk@abo.fi eller tel.
0505147297.

till salu
Dekorativ gavelsäng i ek från
30-40-talet, 210 x 100, med
madrass. Tfn 0400-313970.

Var dag är en sällsam gåva
- en skimrande möjlighet

Munsala
Fr kl 19 Ungdomssaml. i Nätet.
Sö kl 18 Lovsångsmässa i
kyrkan; khden, kantorn, konfirmanderna medverkar. Servering efteråt.
- kl 10 Söndagsskola i prästg.
On kl 13.30 Symöte i prästg.
Värdinna Gunda Nygård.
Soppdag 8.3; gåvor till lotteri
och soppa (Marita 040-147
0124) tas tacksamt emot i
prästgården.

Dagvård
Sökes pålitlig, energisk,
flexibel och barnkär person
för barnvaktning av 9 månaders glad flicka på Drumsö i
Hfrs 1-2 ggr/vecka (några timmar / halv dag) enligt överenskommelse, även veckoslut och
kvällar. Kontakta 0407305733.

kl 19.30 Forsby missionskrets i
byagården
On kl 13 Markby missionskrets
hos M-B Malmsten
To kl 14 Dagledigas eftermiddagskaffe i Kovjoki bönehus,
gäst H Hedman
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.
Föräldra-barn grupperna hålls
9.30 – 11.30:
Måndagar i Socklot bönehus,
onsdagar i centrum, fredagar i
Kovjoki bönehus

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Kyrkhemmet, Bennäs
Lö 19 Gemenskapskväll med
Lars-Johan Sandvik i Kyrkhemmet, Forsby sångkör, Spelmännen med Lars Hjerpe
Sö 10 Högmässa i kyrkan,
lit. Erikson, pred. Sundqvist,
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, textläsare Annika Kass,
dörrvärdar Sandsund
- 10.30 Familjesöndag i Forsby
bykyrka, Jan-Erik Nyberg, servering
- 19 Välgörenhetskonsert i
kyrkan, Bjarne Sjöblom, Nykarleby Damkör, Pedersöre spelmanslag, Kronoby Manskör,
Nina Lassander, D. Häggblom,
andakt Erikson, programblad 6
euro, arr. Lions
Symöten i veckan:
To 24.2 kl. 13 i Lövö bönehus

Purmo
To 17.2 kl.14 Andakt i Sisbacka
pensionärsbostäder
Fr 18.2 kl.14 Bön för Purmo i
prästgården, gäst: Rune Månsson
- kl.19.30 Förböns- o lovsångskväll i kyrkan, gäst: Rune
Månsson
Sö 20.2 kl. 12 Gudstjänst i kyrkan, Kaj Granlund, H.G
Må 21.2 kl.13 Samling för sörjande hos Solveig Östman
Ti 22.2 kl.13 Missionsmöte
i Lillby pensionärshem gäst:
Maj-Lis Ede
- kl.19 Fruktparty hos Marina
Lillqvist
- kl.19.30 Smågrupp för män i
Lillby förs.h.

Terjärv
To 17.2 kl 19 Läsmöte med
Skogsby läslag i byahemmet.
Värdar: Carita Backman-Huusko och Pekka Huusko.
Fr 18.2 kl 19 Ungdomssamling,
förs.h.
Sö 20.2 kl 10 Gudstjänst, khden, kantorn, kyrkokören.
- kl 13 Läsmöte med Byskata
läslag hos Mayvor och Arto
Pitkäaho.
- kl 18 Sibirien-kväll i förs.h.,
Markus Ventin, Torsten Lassfolk.
- kl 19 Övar strängbandet i
Kortjärvi.
Ti 22.2 kl 13 Missionscafé, A.
Lönnquist med hemlig gäst.
- kl 18 Finsk bibelgr. förs.h.,
Anne-Maria.

To 24.2 kl 19 Läsmöte med
Kyrkoby läslag hos Monica och
Anders Store.

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.

ALPHA – konferens
Mål
Du har de kunskaper och insikter som
behövs för att använda Alpha-kursen i
församlingen.
Kursbeskrivning
Kursen riktar sig till den som vill starta
en Alpha-kurs, vill träna och inspirera
sitt ledarteam och utveckla sin Alphakurs. Erfarenheten visar att utbytet
av konferensen blir störst när man
kommer flera personer, anställda som
lekmän från samma församling.

Förfrågningar
Kurs- och konferenschef
Madeleine Wendelin
tfn (019) 2757 220, 044 7200 463
madeleine.wendelin@larkkulla.net
Tid och plats
6–7.5.2011, Lärkkulla
Sista anmälningsdag är 8.4.2011
Kostnader
Deltagaravgift 45 €, kost 42 €,
logi 35 € (dubbelrum)

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

domkapitlet

Besök museet där du kan hitta det
lilla extra för envar i olika åldrar.
Öppet 1.6 – 31.8 kl. 11-17
1.9 – 31.5 må-fr kl. 9-16, lö kl.10-14
Utställningar, museibod & café året runt
Museivägen 7 25700 Kimito
www.sagalund.fi
02- 421738

Lissabon och Sintra 3.-7.4.2011
Direkt flyg Helsingfors-Lissabon, bl.a. utflykt
till en vingård,Fado-koncert inkl. middag.
Pris fr. 885€/pers.
Budapest 9.-12.4.2011
Direkt flyg Helsingfors-Budapest, stadsrundtur och besök
till ett krigstids sjukhus som är i en grotta. Pris fr. 565€/pers.
Utflykterna är på finska.
Byråavgift 10€/bokning, mera information på
www.matkahaukka.com eller på våra kontor

Resebyrå Resehaukka Ab

B o k a n u d i n b ilj e t t t ill
v å r e n s m e s t a k t u ell a p j ä s n u!
B ilj e t t e r o c h s p el d a t u m :
v i i r u s .f i

AURORA
HELSINKI
VIIRUS

PREMIÄR
4.3.2 0 1 1

Du når oss på:
0400 012 390,
050 329 4444
och 050 092 4528

F ö r e s t ä lln in g e n ä r b a s e r a d p å
in t e r v j u e r m e d p e r s o n e r s o m
lid e r a v p s y k is k s j u k d o m elle r
b e r o e n d e, a n h ö r ig a t ill d ylik a
o c h p e r s o n e r s o m i s it t a r b e t e
h a r a t t g ö r a m e d p s y k is k a
s j u k d o m s h is t o r ie r.
F ö r e s t ä lln in g s s p r å k e t ä r
b å d e f in s k a o c h s v e n s k a.

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt
Tel.09-2965000
e-mail: rese@matkahaukka.com
Dalgatan 1, 10300 Karis
Tel.019-2782800
e-mail: karis@matkahaukka.com

Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Jan

18, 25
2
15, 21, 29
6
3, 10, 17, 21, 28
1, 5, 8, 12, 15, 19,
22, 26, 29
2, 5, 9, 12, 19
2, 9, 16
28
3, 25
2, 16, 21, 27, 30
5

20, 27
7
17, 25
1, 8
5, 12, 19, 22, 29
3, 6, 10, 13, 17, 20,
24, 27, 31
3, 7, 10, 14, 21
4, 11, 18
30
6, 27
5, 18, 22, 28
1, 7

Sj ö t ulls g. 33,
H:f o r s
0 9 - 4 4 0 2 24

Ge ett barn
möjlighet till en bättre
framtid.
I Peru får många fattiga barn mat först efter att föräldrarna ätit.
Föräldrarna förstår inte alltid att värna om sina barns välmående och barnen lider ofta av undernäring och anemi. Bara en
snuva kan vara ödesdiger för ett litet barn.
Som fadder ger du barnen möjlighet att få tillräckligt med mat och
bättre hälsa. Samtidigt förbättrar
du bestående levnadsförhållandena i en hel by.
World Vision är en kristlighumanitär utvecklingssamarbetsorganisation som redan hjälper
3,6 miljoner barn.

“Mitt livs bästa
investering.”
– World Vision-fadder Helka.

Kom med och hjälpa – fatta ditt beslut redan idag.
Maria 2 år, Peru.

www.worldvision.ﬁ/fadderskap

www.matkahaukka.com

Pastor Paul Amper har förordnats att sköta 50 % av kaplanstjänsten i Kimito kapellförsamling 25.1 - 31.3.2011.
Pastor Göran Särs har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Replots församling
1.3 - 31.5.2011.
Tf kyrkoherden i BrändöKumlinge församling Bertil
Erickson har förordnats att
fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.3 - 31.5.2011.
Sökandena till kaplanstjänsten i Jomala församling tf kaplanen i Jomala församling Liisa
Andersson och tf kyrkoherden
i Brändö-Kumlinge församling
Bertil Erickson har förklarats
behöriga för tjänsten.
Kyrkoherden i Närpes församling Anders Kronlund har
beviljats tjänstledighet 1.3 19.10.2011.
Kaplanen i Närpes församling Lars Lövdahl har beviljats
tjänstledighet 1.3 - 19.10.2011
och förordnats att för samma
tid att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling.
Församlingspastorn i Närpes
församling Marcus Jakobsson
har förordnats att sköta kaplanstjänsten i samma församling 1.3 - 19.10.2011.
Tf kyrkoherden i Ålands södra
skärgårdsförsamling Jan-Erik
Karlström har beviljats tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten
i Mariehamns församling 15.2
– 3.3.2011.
Kaplanstjänsten i Kimito
kapellförsamling i Kimitoöns
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kommande gruppresor
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Sanna Kallio

Den gemensamma sorgens arena
Christa Mickelsson

Christa Mickelsson

Dödsannonsen hör till
vår kulturs starkaste
ritualer. När allt fler
andra ritualer skalas
bort kvarstår dödsannonsen – även om
innehållet förändras.
Katriina Hulkkonen har
forskat i våra dödsannonser och vad de säger om religionens roll i medierna.
– Traditionen med dödsannonser föddes i slutet av
1800-talet i det högre samhällsskiktet och spred sig
i början av 1900-talet till
hela folket, berättar Hulkkonen.
Det var den ökade läskunnigheten som i kombination med allt större upplagor och bättre ekonomiskt
läge som gjorde att dödsannonserna blev vanliga i
allt fler samhällsgrupper.
Att informera om dödfallet
och om begravningens tidpunkt var huvudsyftet.
– Sedan dess har vår begravningskultur förändrats så att största delen av
dödsannonserna i dag publiceras först efter begravningen. Att hedra den dödas minne har blivit den
kanske mest centrala orsaken till annonseringen. Att
skriva en dödsannons är
också en viktig del av sorgearbetet.

Korset som symbol
Hulkkonens forskning är

att man kan dra en hel del
slutsatser.
Den tydligaste trenden
är att korset som symbol
långsamt ersätts av andra
symboler. Trots det fanns
korset som enda eller som
den ena symbolen i 91 procent av de dödsannonser
hon undersökte år 2008.
– Korset som symbol
används i dödsannonser,
trots att den döda inte haft
en personlig tro. Det är ett
drag i nutida kultur – att
tillhöra utan att tro.
Vanliga symboler utan
religiös koppling är duvor,
änglar och veteransymbolen. På åttiotalet fanns det
sju olika symboler i Hulkkonens material och på nittiotalet över dubbelt fler.
– Här är det förstås tidningarnas alternativ som
sätter gränser för variationen, men jag tror nog att
tidningarna rättar sig efter
läsarnas önskemål.

Sverige föregångare?

Katriina Hulkkonen säger att finländarna föredrar traditionella symboler i dödsannonserna, men att situationen kunde vara
en annan om mångfalden i tidningarnas egna symbolalternativ
var större.

en del av ett större projekt
om de religiösa förändringarna i Norden. Det intressanta i just hennes delområde är att förändringen
vad gäller dödsannonser
har varit förvånansvärt liten under de senaste tjugo åren. Det sampel hon

använt i sin forskning är
de dödsannonser som publicerats i Turun Sanomat
i december månad 1988,
1998 och 2008.
– För att kunna säga ännu
mer om trenderna borde
materialet ha varit bredare, men redan nu tror jag

Som på så många andra
områden ligger Sverige
långt före oss vad gäller användningen av symboler i
dödsannonserna.
– Svenskarna vill ha mer
personliga symboler i sina
dödsannonser, med bild på
till exempel husdjuret, favoritfotbollslagets symbol,
instrument eller hjärtan.
I Finland finns liknande tendenser, i Helsingin
Sanomats
symbolurval
finns numera blommor,
solnedgångar och skogslandskap.
– Jag tror ändå inte att vi

står inför någon snabb förändring på det här området, men användningen av
nya symboler ökar också i
Finland.

Också verserna
förändras
I nästan alla dödsannonser
finns någon form av vers
eller textstycke. Andelen
verser med klar koppling
till kristen tro eller kyrka
har minskat tydligt under
den tjugoårsperiod Hulkkonen undersökt, från dryga fyrtio procent till knappa trettio procent.

till den kristna tron blivit
mångsidigare.
– Ungefär en fjärdedel av
verserna hänvisar till kristen tro – det är ungefär lika
stor andel som andelen finländare som enligt undersökningar ber aktivt.
Trots att både antalet
kors och kristna hänvisningar har minskat, är takten långsammare än utträdena ur kyrkan.
– Det visar att dödsannonserna är en del av vår
så kallade dödskultur. Korset har blivit en symbol för
döden snarare än en markering om religiös tillhörighet.

En trons arena

Dödsannonserna
är snarare ett
uttryck för de
anhörigas
religiositet än
för den dödas.
– Dessutom har det skett
en förändring också bland
de så kallade kyrkliga verserna. 1988 nämndes ordet
”Herre” i nästan hälften av
dem, medan samma benämning förekommer i bara tio procent av verserna
från 2008.
På motsvarande sätt har
hänvisningar till änglar
ökat. Överlag har de sätt
på vilka texterna hänvisar

Vad säger då undersökningen om religionens
plats i medierna?
– Jag tror att dödsannonserna är en form där finländarna kan uttrycka sin religiositet, samhörighet och
gemensamma sorg. Men de
är nog snarare ett uttryck
för de anhörigas religiositet än för den dödas.
Något som Katriina Hulkkonen gärna hade undersökt, men som föll utanför
ramarna för hennes forskningsområde, är de maktstrukturer som är kopplade
till dödsannonserna.
– Vem har råd med dödsannonserna? frågar hon
sig, och målar upp fler frågeställningar för fortsatta
forskningsrubriker. Vem
är det som vill och är skyldig att annonsera och vem
låter bli att annonsera och
varför?
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Vid himmelska och jordiska matbord

Smaka på framtidens
kyrka redan nu
Marina Wiik

Agricolarörelsen i
Helsingfors visar hur
framtidens kyrka
kan se ut. Här samlas
olika människor och
verksamheter under

Det är onsdag förmiddag
och kö på Café Agricola vid
Mikael Agricolakyrkan i
Helsingfors. Caféet har på
några månader lyckats få
ett stadigt kundunderlag
och säljer kring 1 000 portioner i månaden.
– Jag läste om stället i en
artikel och beslöt att prova
på. Eftersom jag jobbar en
bit bort hinner jag gå hit
bara en gång i veckan, men
det är alltid lika trevligt,
säger Heikki Karjalainen
som jobbar som patentombudsman.
Han påpekar att lunchpriset är ganska högt men
också ger ett mervärde.
– Maten är god och eftersom pengarna också bekostar en matportion i Afrika,
så man gott samvete på köpet.

från de andra rörelserna
inom femte väckelsen har
KRS traditionellt betonat
spridningen av evangeliet
mer än dess exakta form.
Grundtanken går igen
också i Agricolarörelsens
verksamhetsfilosofi.
– Kyrkan har tre trumf-

kort: odödlighet, nåd och
människor. Kyrkan ska inte påstå sig vara något alls,
utan förmedla sitt budskap
i konkreta handlingar.
Han ger ett praktiskt exempel.
– Om den som deltagit
i någon församlingsverk-

samhet upplever att hon
blivit sedd och bekräftad,
bildas en kedjereaktion: en
vilja att dela med sig av det
goda och vara Kristi händer och fötter också utanför kyrkans väggar.
Laajasalo betonar att
kyrkligt anställda ska sluta
Nina Kinnunen

samma kyrktak.

Karjalainen berättar att
Agricolarörelsens primus
motor Teemu Laajasalo ibland brukar dyka upp vid
lunchtid, ta i hand och hälsa matgästerna välkomna.
För närvarande syns ändå
inga spår av honom.
Eller så har han bara smält
in i massan. Utan prästkragen är det nämligen svårt
att skilja honom från de
ungdomliga matgästerna.
Pastor Laajasalo uppfyller
inga av de stereotypier som
brukar förknippas med en
präst: han är livlig, pratar
oavbrutet och använder ett
färgstarkt språk utan religiösa bingoord.
– Jag är ledsen att jag är
sen. Visst är det gott? Jag är
glad över att vi skrotade vår
första idé om att börja konkurrera med andra matställen och beslöt oss för att
samarbeta i stället. Genom
att sälja mat från väletablerade producenter behöver
vi inte heller bekymra oss
över kvaliteten.

”No colors”

Obekvämt territorium
Laajasalo växte upp i en
kristen familj och gick
väckelserörelsen
Kansan Raamattuseuras (KRS)
skriftskola. Till skillnad

vara byråråttor och börja
röra sig på obekvämt territorium. I praktiken betyder
det här en kyrka med låga
trösklar.
– Det är ingen idé att ropa
ut fromma ord på en spårvagnshållplats. I stället för
att föra in kyrkan i människors liv ska man göra
tvärtom.
Det spjuveraktiga grinet
byts mot ett uppgivet leende.
– Det finns en invaramp
in till Café Agricola och på
plakatet utanför står det
med stora bokstäver ”öppet för alla”. Ändå upplevs
kyrkan som främmande.
Budskapet om att det inte
finns någon död är främmande för världen men det
är kärnan som skiljer församlingsverksamhet från
hobbyaktiviteter.

Agricolarörelsen är en andlig fristad där människor med olika bakgrund kan samlas för att lära
känna varandra och Gud, säger verksamhetsledaren Teemu Laajasalo.

Agricolarörelsen inledde
sin egentliga verksamhet
hösten 2010 och är ett samarbete mellan Helsingfors
kyrkliga samfällighet, Helsingfors domkyrkoförsamling, HelsinkiMissio och
finska Tomasmässan.
Målet var att samla olika slags verksamheter och
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”En rolig mottrend”
1. Varför är du här?
2. Hur ofta besöker du
Agricolakyrkan eller caféet?
3. Vad ger det dig?

Nina Kinnunen

Heikki Karjalainen
1 & 2. Jag brukar luncha
här ungefär en gång i
veckan. Café Agricola är som en oas mitt i
en hektisk arbetsdag.
Stämningen är bra och
människorna trevliga.
3. En del av lunchpriset
går till välgörenhet. Det
gör mig på gott humör
att kunna bidra till att
någon får det bättre ställt. Ett besök på caféet ger mig ork för resten av dagen och det
känns som en rolig mottrend till utskrivningarna ur kyrkan.

Nina Kinnunen

Phuong Phan

dag.
3. Det är fint att arbeta i kyrklig miljö, det stör
mig inte att kyrkan är luthersk och jag själv är
katolik. Jag tycker om att betjäna andra och
försöker göra det så bra som möjligt. Vi har
en del stamkunder som gillar att man kommer ihåg dem. Det finns till exempel en dam
som alltid vill ha bitsocker, fastän det inte står
framme. Jag brukar hämta en bit åt henne.

Efter föräldragruppens möte samlas många
i Agricolakyrkans café. Vid lunchtid fylls
lokalen av yrkesarbetande som vill äta gott
och få ett bättre samvete på köpet.

Agricolarörelsen vill enligt Laajasalo vara med och
bygga vad han kallar ”försonande olikhet”.
– Tanken är inte att få
människor att smälta samman till en enda massa.
Oenighet är en rikedom så
länge som man har en gemensam strävan.
Att teori och praktik inte alltid möts är Laajasalo mycket medveten om.
Hans initiativ om att ordna
en veckovis högmässa enligt gammal ordning och
utan kvinnliga präster föll
inte i god jord hos Agricolarörelsens stödgrupper.
– Mikaelsmässan lockade varje söndag hundratals
människor i olika åldrar.
Arrangemangen sköttes i

Vid kaffekoppen
behöver man inte
bekänna färg.

samarbete med fyra konservativa väckelserörelser
och förde helt nya grupper
till Agricolakyrkan, berättar Laajasalo.
I efterhand ser han tillbaka på försöket som en nyttig erfarenhet.
– Jag var naiv som inte insåg att toleransen i kyrkan
inte gäller de med en konservativ bibelsyn. Min egen
bakgrund är ytterst liberal,
men via mässan lärde jag
känna många konservativa
med fina tankar om kyrkan. Det fick mig att inse att
vi trots olika synsätt kan ha
en gemensam oro för kyrkan.

Människor, inte
kunder
Agricolarörelsen är ett treårigt pilotprojekt. Målet är
att utarbeta en ny kyrklig
organisationsmodell som
utgår från tanken om en
församling i församlingen.
– Verksamheten baserar
sig på frivilligarbete och
diakoni, säger Laajasalo.
Nyckelorden är äkthet
och inspiration.
– Ordet kund borde kriminaliseras i kyrkliga sammanhang, vi är inget produktionsbolag.  

Agricolakyrkan finns i
Eira ett par kilometer från
Helsingfors centrum. Laajasalo bekymrar sig ändå
inte för att läget ska ligga
verksamheten till last.
– Våra utrymmen är förstklassiga för en mångsidig
verksamhet och Tomasmässan har gett kyrkan en
experimentell image. Om
folk inte orkar ta sig hit är
våra verksamhetsformer
inte tillräckligt lockande.
Han jämför med Amnestys och andra medborgarorganisationers lokalgrupper.
– De kan samlas i nästan
vilket kyffe som helst. Om
det man gör är tillräckligt
attraktivt så fungerar det
oberoende av omständigheterna.
I kyrkobyggnaden bredvid pastorskansliet börjar
soundcheck inför kvällens
Agricolamässa. Ett gäng
frivilliga riggar upp en stor
bildskärm framför altaret.
Laajasalo säger några uppmuntrande ord, greppar
mikrofonen och spexar villigt inför fotografen.
I hans ficka ringer telefonen ilsket och på matbordet ligger hans kallnade
middagsmat kvar.

Nina Kinnunen

Försonande olikhet

Jesse Christian
Perttula
1. I augusti fick jag hjärnhinneinflamation och
svävade mellan liv och
död i fyra dagar. Efter
det lösgjorde jag mig
från alla plikter och började bygga upp mitt liv
på nytt.
2. Jag kommer hit varje
vecka och ansvarar för
att tekniken fungerar under onsdagens Agricola-mässor. Jag har också deltagit i arrangemangen kring Det heliga vardagsrummet.
3. Det ger mycket mer än det tar att vara
aktiv här. Jag upplever att jag får ansvar men
också rustas för mina uppgifter och livet
överlag.

Militza Savolainen

Nina Kinnunen

människor under samma
tak.
– Vi ordnar sju olika gudstjänster per vecka, har dagliga andakter och program
för människor med olika
bakgrund: en afrikansk bönegrupp, seniorgrupper
och träffar för unga vuxna
... För en vecka sedan hade
vi en konsert med argentisk tango i caféet, listar
Laajasalo.
Han har svårt att tro att
seniorer och småbarnsföräldrar, karismatiska och
konservativa har behov av
samma saker.
– Vi ville inte uppfinna
hjulet på nytt, utan gör
samma saker som andra
men så bra som möjligt.
Borde man inte försöka
överbygga klyftor i stället
för att bejaka dem?
– Kring nattvardsbordet
och matbordet – caféet –
samlas folk ur alla grupper. Vid kaffekoppen behöver man inte bekänna färg,
utan kan lära känna varandra som människor. Det är
ungefär samma sak som
när vägpubar i USA har ”no
colors”-skyltar, vilket betyder att motorcykelgäng inte ska bära sina klubbemblem när de vistas där.

1. Jag kom hit på praktik
i augusti i fjol via Agricolakyrkans diakoniarbete.
Nu är jag anställd som
caféföreståndare. Jag
ser till så att serveringen
löper och betjänar kunder. Maten och bakverken köper vi in färdiga.
2. Jag jobbar här varje
dag från måndag till fre-

1 & 2. Jag och min son
Samuel deltar i församlingens familjeklubb
varje torsdag. Vi bor
alldeles i närheten och
hörde om klubben av
andra föräldrar i lekparken. Vi sjunger, leker och
klubbtanten berättar lite
om Jesus. Efteråt äter vi
mellanmål på caféet.
3. Klubben får mig att stiga upp i tid på morgonen. Jag får energi och stöd av att byta erfarenheter med andra föräldrar. Det känns bra
att all verksamhet sker inom kyrkans väggar.
Det uppmuntrar till att besöka kyrkan också
under andra tillfällen. Men alla ser inte på det
med blida ögon: jag har en bekant som går
här i smyg.
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Att filma på en offentlig plats är okej. Men är kyrkan en offentlig plats?

Streaming är en
balansgång mellan
motstridiga rättigheter
webben? Vilka lagar

ungdomarna på UK att
ställa sig i talarstolen och
därför bör det vara tryggt
att göra det. De måste kunna veta vem det är som hör
dem. Det vet de inte om tillställningen streamas.

är det som gäller

Hårfin balansgång

för sändingar över

Vad säger då lagen? Att
man får filma, fotografera
och överföra ljud från det
som sker i kyrkan då alla
närvarande är medvetna
om saken är tämligen klart.
Men sedan blir det en hårfin balansgång mellan flera
lagparagrafer och grundlagens rättigheter som ibland
kan verka motstridiga.
Ett specialfall är till exempel nattvarden. Nattvarden är ju till sin natur
inkluderande och då borde
också de som följer med
gudstjänsten via en webbkamera få vara möjligast
närvarande, eller hur?
Riktigt så enkelt är det
inte.
– Man kan inte utgå ifrån
att det går att sända bilder
från nattvarden om deltagarna är identifierbara.
Själv skulle jag se till att
bildkvaliteten under nattvarden är sådan att man inte kan känna igen besökarna, säger förvaltningschef
Mikko Salmela på Kyrkostyrelsen.
Han stöder sig på personuppgiftslagen som säger att en persons religiösa
övertygelse inte får publi-

Johan Sandberg

När och hur får
man sända kyrkliga
evenemang på

nätet? Osäkerheten
om vad som gäller
stoppade den
planerade streamingen
från Ungdomens
kyrkodagar förra
månaden.
Ungdomsarbetsledarna i
Mellersta Nylands prosteri
reagerade redan före Ungdomens kyrkdagar (UK) på
de många öppna frågorna med streaming, alltså
överföringen av ljud och
bild direkt till internet. I
samråd med arrangörerna
beslöt UK avstå från streamingen i år.
– Vi såg det största problemet i osäkerheten om
vad lagen säger, konstaterar ungdomsarbetsledare
Anna Laasio i Kyrkslätt.Det
är särskilt känsligt när det
handlar om minderåriga.
Vi ville inte rusa iväg innan
vi fått svar på frågorna.
Anna Laasio upplever att
ingen riktigt vet vad som
sist och slutligen gäller.
– Det är spännande för

Men man behöver inte fråga varje kyrkobesökare om
tillstånd. Det räcker med
att man informerar tilläckligt klart att tillställningen
streamas eller bandas.

Streaming
Streaming (strömmande media) eller
”strömning” är att
spela upp ljud- och
videofiler på mottagarens dator eller
mobiltelefon samtidigt som de överförs
över Internet.
Streaming används
både för att spela
upp lagrade filmer
och för att med hjälp
av webbkamera eller
mikrofon direktsända
pågående evenemang
som till exempel
gudstjänster på Internet. Streaming innebär också att filen kan
spelas upp samtidigt
som den laddas ner
på datorn. (JS)

Kyrkan en offentlig
plats?

Källa: Wikipedia

ceras utan tillstånd. Bakom
personuppgiftslagen ligger grundlagen. Den tryggar skyddet av vars och ens
privatliv och till det hör den
religiösa övertygelsen.
– All kyrklig verksamhet
kan i princip direktsändas
på nätet. Det väsentliga är
att besökarna vet om att
tillställningen sänds, säger
Salmela.
Den religiösa övertygelsen är en känslig personuppgift som i regel inte
får sändas ut över internet.
Christa Mickelsson

För massmedierna handlar det om yttrandefriheten som också garanteras i
grundlagen. Finlands Journalistförbund får ofta svara
på frågor om var man får
fotografera. Från förbundets sida har man hållit
flera föreläsningar för sina
medlemmar under rubriken Saako Stockalla kuvata,
får man fotografera i varuhuset Stockmann:
– I både rättspraxis och
den juridiska litteraturen
anses det att man får fotografera överallt dit allmänheten äger fritt tillträde,
säger ombudsman Sari
Uusi-Rauva på Journalistförbundet.
Gator, torg, varuhus och
kyrkor är sådana allmänna
platser. Handlar det om en
privat tillställning är situationen en annan. Då är det
arrangörerna som sätter
reglerna.
– Kyrkan ingår inte i
hemfriden. Ingen bor där
och där sker inget intimt,
så som till exempel i butikernas provrum, säger Uusi-Rauva.
Salmela håller med om
att kyrkan inte hör till hemfridens sfär.
– Men kyrkan är inte en
offentlig plats på samma
sätt som gator och torg.
Den som besöker en kyrka
avstår inte från skyddet av
privatliv.

Olika praxis

Talarstolen var i flitigt bruk under Ungdomens kyrkdagar i Karis förra månaden. Arrangörerna avstod från streaming på grund av det komplicerade regelverket.

Det är svårt att definiera
hur offentlig kyrkan är.
På olika håll i landet följer
man olika praxis i bildöverföring från kyrkan. I Östermark har man medvetet
valt att använda en kamera
med så dålig bildkvalitet
att besökarna inte går att
identifiera. I Närpes väljs
bildvinkeln så att besökarna inte syns. Lundo församling visar allt som sker utan större urskiljning. Vilket
sätt är det rätta?
– Alla sätt är rätt under
förutsättning att de närva-

rande informerats tillräckligt om sändningen, säger
Salmela.
Till exempel församlingarna i Esbo sköter informationen bra. Där meddelar
man i annonseringen om
en tillställning bandas. Informationen upprepas av
den som hälsar välkommen till kyrkan. Dessutom
har man lagt upp anslag på
synliga platser.

Bara prästen får synas
Kyrkostyrelsen gav i november 2009 ut ett cirkulär
om förmedling av bild och
ljud från kyrkliga evenemang. I cirkuläret nämns de
televiserade gudstjänsterna
som produceras i samarbete mellan Kyrkans informationscentral och Rundradion. Det torde vara klart för
alla deltagande att en tvgudstjänst filmas och sänds
i teve. Men även då gäller
samma regler om skyldigheten att informera.
I cirkuläret anger man
också att kameran ska placeras så att endast prästen
och de som eventuellt bistår denne får synas så att
de kan identifieras.
Salmela påpekar att cirkuläret är riktat till församlingarna. Det är inte frågan
om att styra den enskilda
kyrkobesökaren.
– Även om församlingarna inte kan ansvara för vad
de enskilda besökarna gör
är det skäl att de ger anvis-

Personerna på bilden är
inte igenkänningsbara. Bilden
uppfyller alla regler.

ningar om hur man filmar
och fotograferar i kyrkan i
enlighet med lag och god
sed.

Fotografera och
publicera
Församlingarna har rätt
att förbjuda filmande som
stör gudstjänsten. Salmela
rekommenderar ändå inte
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Flickans pappa gav tillstånd till att den här
bilden får publiceras. Övriga kyrkobesökare
kan inte identifieras. Bilden uppfyller alla publiceringsdirektiv.

Johan Sandberg

Johan Sandberg

Kan sångarna i gudstjänsten ses som personer som assisterar
prästen? I så fall är bilden okej ur publiceringssynpunkt.

allmänt fotograferingsförbud.
– Det är tillåtet för envar
att för privat bruk filma
gudstjänsten i kyrkan. Men
utan tillstånd får man inte
publicera det man filmat.
Även Sari Uusi-Rauva
påpekar att det är skillnad
mellan att fotografera och
att publicera.
– Allt man får fotografera får man inte publicera, säger hon. Innan man
publicerar en bild måste

man beakta om bilden eller filmsnutten innehåller uppgifter som kränker
skyddet av privatliv. Det
är kriminellt att utsätta
någon för lidande eller
förnedring. Men att filma
en person som deltar i en
gudstjänst är knappast avsett att förorsaka lidande.
Stör någon gudstjänsten är
det en fråga för polisen.
Uusi-Rauva säger att
riksdagens
justitieombudsman flera gånger tagit

ställning för att man får fotografera på offentliga platser som är öppna för alla.
År 2007 gjorde dåvarande biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt
en utredning om det är ändamålsenligt att sända ut
personuppgifter
genom
anstaltsradio och webbkamera. Utredningen kom
efter att man kritiserat
att kyrkliga förrättningar
sänts ut genom de kanalerna.
– Dataombudsmannen
konstaterade då i sitt utlåtande att överföring av
bild på internet där man
identifiera personerna faller under det personuppgiftslagen avser med automatisk behandling av
personuppgifter. Och den
religiösa övertygelsen hör
till det som inte ska be-

handlas automatiskt, säger
Salmela.
Lindstedt höll i sitt beslut
med dataombudsmannen.
Endast i undantagsfall får
man publicera någons religiösa övertygelse.
– Skyddet av privatlivet
och den religiösa övertygelsen går före begreppet offentlig plats, säger Salmela.
Framtiden kommer att utvisa var gränsen mellan rätten att filma och skyddet av
privatlivet dras. Den gränsen är i sista hand en sak för
domstolarna och i vissa fall
för domkapitlen.
Enligt Kyrkostyrelsens
cirkulär finns det inget hinder att förmedla ljud från
en offentlig gudstjänst till
åldringshem eller sjukhus.
Men tillställningar av mer
privat natur, såsom vigslar
eller jordfästningar kräver

Jobba under
begränsning
I december 2009, några veckor efter
att Kyrkostyrelsen gett ut cirkuläret
om förmedling av bild och ljud från
kyrkliga evenemang blev jag ombedd att fotografera de vackraste julsångerna i Pedersöre kyrka för församlingens
hemsida. Även om jag hade mina frågor om direktiven tyckte jag att det var ett bra tillfälle att
försöka följa dem.
Jag fick uppdraget några timmar före tillställningens början. Jag tror inte ens att alla församlingens anställda visste om uppdraget. Så det var
bara att glömma det här med att informera, än
mindre fråga samtliga närvarande om jag fick
publicera deras bild på församlingens hemsida.
Också med all tid i världen är det i praktiken en
omöjlig sak att fråga samtliga närvarande i en
närapå fullsatt kyrka om tillstånd att publicera
deras bild.
Illustrationen till artikeln här intill är några
av de bilder jag tog den gången. Eftersom jag utgick från Kyrkostyrelsens direktiv kunde jag inte
ta bilder som gör att besökarna går att identifiera. Dessa gjorde jag suddiga med val av objektiv och bländare. En flicka i publiken går ett
känna igen på en av bilderna. När tillställningen
var slut sökte jag upp flickans pappa och frågade
om tillstånd att publicera bilden på församlingens hemsida ... och i Kyrkpressen, för man vet ju
aldrig. Jag fick tillstånd.
Eftersom direktiven tillåter att prästen är
identifierbar tog jag bild på Stefan Erikson när
han höll en avslutande andakt. Eftersom Stefan Erikson figurerar med bild på annan plats
i tidningen valde jag att inte publicera den här.
I stället tolkar jag den kombinerade barn- och
kyrkokören som personer som assisterar prästen och väljer den.
Jag upplevde direktiven som invecklade och
begränsande.
Resultatet
blev väl okej, men bildmaterialet hade nog varit betydligt intressantare om
jag utgått från tolkningen
att även kyrkobesökarna
kan fotograferas så att de är
igenkänningsbara.
Johan Sandberg

mera avvägning. Exempelvis ska brudparet eller den
avlidnes anhöriga ge tillstånd i förväg.
– Jag ser inga hinder för
att dop och vigsel sänds ut
på webben om de anhöriga
önskar det och de närvarande är medvetna om att det
sker. Men sändningen får
inte ske på församlingens
initiativ, säger Salmela.

Vet alla vad
streaming är?
Men tillbaka till exemplet Ungdomens kyrkdagar. Någon diskussion om
streaming blev det inte  på
UK, trots avsikten att ta
upp frågan.
– Om jag minns rätt var
det bara en delegat som tog
upp frågan. Det var en liten
besvikelse att diskussionen
med ungdomarna uteblev.
Kanske de inte nåtts av informationen på förhand eller så vet de inte vad streaming är, säger Anna Laasio.
Men har inte ungdomar
en rätt bra uppfattning om
vad webben är och en vana
att röra sig där?
– Det är tudelat. En del är
medvetna om vad det inne-

bär att röra sig på nätet och
hur öppet det är medan
andra fortfarande är rätt så
omedvetna.
Mikko Salmela ser inga
principiella hinder för att
evenemang för ungdomar
sänds på nätet med ljud
och bild.
– Men om man planerar
att göra det, är det skäl att
informera om sändningen
så, att föräldrarna hinner
reagera, säger han.
Han påminner om att
lagstiftningen ger barn
från det de fyllt tolv år en
allt större möjlighet att
påverka sådant som berör
dem.
Är informationen ordentligt skött är det enligt
Salmela okej att streama
tillställningar med ungdomar. Ju äldre ungdomarna
är, desto mera okej.
– Men jag skulle vara
försiktigare när det gäller
barn. Det räcker inte att informera barnen, säger han.
Men det finns fler frågor
arrangörerna måste ta ställning till innan Ungdomens
kyrkodagar kan sändas på
nätet. Kan UK, som inte är
öppet för alla, anses vara en
offentlig tillställning?
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Presentation

Skandalsuccé
i nytryck

Härliga
tanter

Andreas Andersson

Filmen är en konstform
som kan öppna ögonen
för nya tankebanor. En
existentiell filmfestival
använder den styrkan
till max.
– Man är begränsad som
människa, men genom
film kan man få känna på
hurudana existentiella frågor andra människor tänker på.
Det säger teologie studerande Liisa Mendelin som
precis har sett och diskuterat den danska filmen Frygtelig Lykkelig på filmfestivalen Exist i Åbo. Tillsammans
med teologiprofessorn Tage Kurtén och filosofistuderande Marcus Prest är
hon inbjuden som gäst för
att diskutera och analysera filmen. Själva diskussionen efter filmen handlar
om lycka, liv och död, skuld,
godhet och ondska – ja, flera
frågor som berör människan och hennes existens.
Men varför se på fiktiv film
för att kunna diskutera sådant som är viktigt i verkliga livet?
– I film ingår alla konstformer, den kan använda
hela registret säger Prest.
Kurtén håller med, men
anser att filmen samtidigt
låser tittaren mera än till
exempel skönlitteraturen,
och ger mindre utrymme
för fantasin.
– I de teologiska studierna använder vi film och
skönlitteratur för att förstå
hur andra människor tänker, säger Kurtén.

Verkligheten alltid en
existentiell fråga
Existentiella filmfestivalen
i Åbo 11–12.2 arrangerades
av Församlingsförbundet i

Mikael Lindfelt, Sofia Sjö och Dan Lolax var inte imponerade av filmen The Book of Eli, men tycker att även den hade sin plats på
filmfestivalen.

samarbete med Åbo svenska församling, teologiska
fakulteten, Finlandssvenskt
filmcentrum och Svenska
studiecentralen. Emma Audas har suttit i planeringsgruppen och säger att det är
viktigt att diskussionen är
öppen och fri för olika tolkningar så länge som den berör de existentiella frågorna
i filmen.
– I planeringsskedet har
mycket handlat om att hitta filmer som kan tala till
en bred publik, och som
har olika geografisk spridning, säger hon.
Enligt Audas får filmerna
på festivalen gärna höra till
olika genrer, och hon tycker
att det är speciellt roligt att
planeringsgruppen i år hittade en lämplig actionfilm.
Minst en dokumentär får

också gärna finnas med.
– Dokumentärer berör
verkligheten, och det är alltid en existentiell fråga.

rade filmen The book of Eli
rätt hårt, men tyckte ändå
att den hade sin plats på festivalen.
– Filmen hade en luddig
poäng men den fyllde sin
funktion som festivalens
hollywoodrulle, säger lektorn i teologi Mikael Lindfelt.
Filmforskaren Sofia Sjö
poängterar att många av
de filmer som folk ser på är
just hollywoodfilmer, och
därför ska man också analysera sådana.
– Fastän filmen är kass
kan diskussionen bli bra,
säger den tredje diskussionsledaren Dan Lolax,
nyhetschef vid Svenska Yle
Åboland.
De tre håller med om att
det existentiella innehållet
inte har med genren att gö-

Djupa teman också
i action-filmer
Under de två festivaldagarna hann deltagarna se fem
filmer: amerikanska dokumentären Capitalism: a
love story, danska dramafilmerna Frygtelig Lykkelig
och Kunsten att Græde i Kor,
finska dokumentären Miesten vuoro och amerikanska
action-/ science-fictionfilmen The book of Eli. Då Exist
ordnades förra gången i Åbo,
hösten 2009, fanns både dokumentärer och dramafilmer bland utbudet, men
actionfilmen var en nykomling för i år. Alla tre som satt i
diskussionsgruppen kritise-

ra. Djupa teman behandlas
också i action- och sciencefictionfilmer.
– Särskilt många sciencefictionfilmer behandlar existentiella frågor, vad det
innebär att vara människa,
säger Sjö.
Publiken var aktiv i alla
filmdiskussioner, och samtalen fortsatte efteråt vid
matbordet och i pauserna
mellan filmerna. Film används oftast som underhållning, förströelse och
tidsfördriv, och Exist lyckades gräva djupare i meningen med filmerna. Genom samtal med andra kan
man upptäcka tolkningar
som man inte själv skulle
ha kommit att tänka på.
– Redan att höra andras
kommentarer öppnar nya
dörrar, säger Sofia Sjö.

Absurd livskomedi med ungt tilltal
TEATER Dan då Dan dog
av Rasmus Lindberg. Regi:
Agneta Lindroos. Skådespelare: Carla Fri, Dennis
Hansson, Dagfinn Tutturen
och Maria Udd. Spelas på
Wasa Teater.

Dan då Dan dog är en pjäs
om människor som undrar
vad livet ska med dem, och
vad de ska göra med livet.
Vi möter en morfar som
dör och en mormor som
blir kvar, deras barnbarn,
en vilsen präst   och hans
tonårsson, samt en ängslig
man med en hund.
De flesta av pjäsens personer vill vara någon annanstans än där de är. De
vill inte stanna kvar, men
undrar emellanåt hur livet
blev som det blev. Med fog
kan man alltså säga att Dan
då Dan dog är en mycket

Jan Ericsson

Tantvisdom på
hög nivå
utlovas
i boken
Kvinnor
och kakor
längs Kyro älv (Österåker & Österåker 2010).
Maria Österåker har
tillsammans med fotografen Patricia Rodas
gjort ett försök att
samla barndomens
österbottniska tanter i
en bok och på det sättet ”konservera” barndomen – och dessutom dela med sig av
tanternas livsråd.
Läsaren påminns om
hur viktigt det är att ta
hand om sin kropp, att
dricka kaffe, att umgås
hellre än att städa och
att låta bli att älta det
som varit. Kakrecept
kommer på köpet och
fotona är underbara.
Härligt! (ST)

Vi kan förstå hur andra tänker
Andreas Andersson

Se upp
Salige! var
Christer
Kihlmans
första
roman
och hans
genombrott. När den utkom
för ett halvt sekel
sedan gjorde den
skandalsuccé – nu
finns den i nytryck (Söderströms 2011).
Boken är en förälskelseskildring och
samhällssatir. Satiren
kommenterades ivrigt
när romanen kom ut
år 1960, förälskelsen
nämndes bara i förbigående. Den som läser
den för första gången
i dag reagerar kanske
tvärtom, skriver Trygve Söderling i sitt efterord.
När den konventionelle chefredaktören för Lexå Nyheter,
Karl-Henrik Randgren,
förälskar sig i den 14åriga skolflickan Annika blir hans besatthet provokativ. ”Den
skandalens kalla vind
som hotar Randgren
genom hela romanen
skulle i dag heta moralisk panik och bryta
ut i orkan”, skriver Söderling.
Hur är det att läsa
en bok om ”finlandssvenskt småstadsliv
av olika portioner erotomani, nymfomani,
homosexualitet, lönskalägen och alkohol,
årligen belysta av lucialjus”, som Borgåbladets recensent skrev
då det begav sig? Kan
man låta bli? (ST)

Filmen sätter fingret på de djupaste frågorna

Amanda (Maria Udd) och hennes mormor (Carla Fri) i en stund
av förljuget kafferep.

existentiell pjäs, och lägger man dessutom till att
den framförs på ett många
gånger surrealistiskt sätt
med repliker som går i cirkel, uttalas om och om igen
eller i munnen på varandra,
kunde man lätt tro att den

är svårtillgänglig.
Trots det surrealistiska
tonfallet och ett underliggande allvar i de stora frågorna är det här ändå en
pjäs som river ner otaliga
gapskratt från premiärpubliken. Mycket av humorn

ligger i de rappa och underfundiga   replikerna, men
skådespelarnas
många
gånger akrobatiskt influerade agerande gör också
sitt till för att roa publiken.
I synnerhet Dagfinn Tutturen imponerar stort, bland
annat i rollen som hunden
Dag. Tutturen lyckas, trots
avsaknaden av hundkostymering, förmedla sin hundroll i miner och fysiskt
agerande, och gör också rollen som tonårskillen Viktor
med övertygande känsla för
frustrationen i tillvaron.
Dan då Dan dog kommer
att turnera i ett flertal österbottniska skolor under våren, men ges också på Wasa
Teaters studioscen. Pjäsen
har trots de olika generationerna ett ungt tilltal, som
kan uppfattas både som be-

friande och provocerande i
sin frispråkighet. Produktionen är avskalad, både
när det gäller scenografi
och skådespelarnas antal.
Skådespelarna får ofta kasta sig mellan rollerna i flygande fläng, men genomför
karaktärsbytena med bravur. Spelglädjen är påtaglig,
och redan den är en god anledning att bekanta sig med
pjäsen.
Dan då Dan dog är en pjäs
med fler än en undermening, och passande nog kan
titeln också tolkas på olika
sätt. Trots att agerandet ibland har en tendens att slå
över mot den gapiga sidan
blir pjäsen som helhet en
mycket underhållande historia, som ofta lockar till eftertanke.
Erika Rönngård
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”Sportpub”
i församlingshemmet
Bänkidrott skapar inte gemenskapskänsla bara på puben.
I Sövestad i svenska Skåne kan församlingsmedlemmar i stället ta sig till församlingshemmet för att se större
sportevenemang.
Bland annat fotbolls-VM, OS och handbolls-VM visas på
storbildsskärm i det nyrenoverade församlingshemmet.
Dessutom bjuder församlingen på fika, rapporterar Ystads
allehanda.
Kyrkoherden Jan Wenzelberg ser arrangemanget som
en möjlighet att berätta om annan verksamhet i kyrkan.
– Tron är hela livet och rymmer både gudstjänster och
sportevenemang, säger Wenzelberg som vill ha en öppen
men samtidigt tydlig kyrka. (MW)

Stock.xchng

Uppbyggande diskussion
om ateism
Det anglikanskaska stiftet i Melbourne, Australien vill skapa en
konstruktiv debatt mellan ateister och kristna.
– Vi vill ge
människor mod
att diskutera med
dem som inte har
samma trosuppfattning, säger fysikern John Pilbow till
nyhetsbyrån ENI.
På stiftets hemsida samlas artiklar och annat material
om varför människan kan tro på Gud. Dessutom svarar en
teologpanel på besökarnas frågor.
– Vi vill svara på de viktiga och djupa frågor som människor inte har fått ordentliga svar på, säger Pilbow.
Under den senaste tiden har många kända ateister,
såsom Richard Dawkins, gått till kraftig attack mot kristendomen. Genom hemsidan vill man öppna en kanal för
en mera konstruktiv debatt.
Sekreteraren för Australiens ateistiska förening David
Miller välkomnar webbsidorna och planerar att delta i diskussionen. (MW)

Jesu födelsekyrka,
ett världsarv?

Domkapitlets beslutande organ, kollegiet, leds
av biskopen. Förutom
domprosten, stiftsdekanen och tre assessorer
sitter också en lekmannarepresentant med vid
mötena. Dessutom har
stiftsfullmäktiges ordförande närvaro- och yttranderätt.
– År 2004 grundades
stiftsfullmäktige med
fjorton lekmän och sju
präster som medlemmar. Samtidigt valde man
också en lekmannarepresentant till domkapitlets
kollegium, berättar Karin
Saarukka.
Hon jobbar till vardags
som gymnasielektor och
representerar församlingsborna under dom-

Vi frågar
Varför finns det en
lekman vid domkapitlets möten?
kapitlets möten fram till
2012.
– Jag har en röst liksom
andra, men inget beredningsansvar. Trots att jag
inte förbereder de ärenden som tas upp, har jag
tillgång till alla möteshandlingar.
Domkapitlet leder förvaltningen i stiftet och
förbereder ärenden för
stiftsfullmäktige.
– Ganska mycket handlar det om löpande ärenden i lokala församlingar.
Det är också vårt ansvar

att godkänna dem som
vill låta prästviga sig och
se till att de har en arbetsplats, säger Saarukka.
Hon ser det som sin
uppgift att göra gräsrotens röst hörd i stiftsorganen.
– Jag försöker se olika
frågor ur församlingsmedlemmens synvinkel
och vill måna om församlingens bästa. Det viktigaste är att varje församling har en präst.
Vilka egenskaper ska
en lekmannarepresentant ha?
– Han eller hon ska ha
en respekt för ämbetet.
Trots att man kan ha olika
åsikter måste man kunna
vara saklig. (MW)

Talangen

med Sören Lillkung
När sångaren och kulturombudet Sören Lillkung
blir tillfrågad om sin hemliga talang blir han fundersam.
– Jag är så bra på att marknadsföra de få talanger jag
har att ingen är speciellt
hemlig ...
Efter lite betänketid kommer han ändå på att han
har ett mindre känt men
passionerat förhållande till
att – baka gräddtårtor.
– När jag var tonåring jobbade jag flera somrar som
hjälpreda i min farbrors beställningsbageri i Oravais.
Jag började med att blanda
degar och släpa tunga mjölsäckar till bakborden.
Konditorssysslorna låg
högre upp på karriärsstegen och dit nådde han enligt egen utsago aldrig.
– Däremot tittade jag ofta på då mer erfarna bagare
garnerade tårtor och bakelser.
När man gör tårtor är det
enligt Lillkung viktigt att
vispa smeten ordentligt så
att bottnen blir fluffig. Själv
är han främst intresserad
av dekoreringen.
– Mina tårtor är kladdiga
och har massor med fyllning. Jag brukar fylla dem

med bär och banan och
fukta botten med citronsoda eller gul jaffa.
Glasyren består vanligen
av bär och mycket spritsad
grädde.
– Jag försöker göra allt så
snabbt och fint som möjligt, förädla processen närmast till perfektion. Det
blir ibland lite påfrestande
för mina närstående när
jag håller på.
I gengäld kan släktingar
och vänner räkna med att
tårtbaket till olika kalas
ordnas genom ett telefonsamtal.
– Jag tycker själv att mina tårtor smakar gott, men

ibland kanske de inte vågar
annat än kontakta mig för
att jag är så ivrig. Nu planerar jag att börja använda nya ingredienser i mina
tårtor, till exempel genom
att ge dem en marsipan- eller geléyta.
Under sin lärlingstid på
bageriet fick Lillkung baka
både bröd och bullalängder. Det är inget han gör
frivilligt numera.
– Att veva runt en treliters deg i en plastbytta har
inte riktigt samma känsla
som när man gör en deg på
70 liter. Och så får man inte fälla mjöl på golvet hemma. (MW)

Temasångernas crème de la crème
CD Ungdomens kyrkodagar: sånger 1984–2010.

Om det finns något sådant
som ett musikår i stiftet,
kan vi konstatera att det
börjat bra. På Ungdomens
kyrkodagar (UK) i januari släpptes skivan Sånger
1984–2010, den ultimata
hitsamlingen vi inte visste
att vi saknat. Temasångstävlingen till UK har anordnats sedan 1984 och nu har
de bästa sångerna, tretton
till antalet, fått plats på den
nyinspelade samlingen.

Projektet har rotts i land
av Joakim Palmén, och
oberoende av om valet av
honom var ett lyckokast eller genidrag är resultatet
det samma – med beröm

godkänt. Hans lyckade arrangemang gör en redan
brokig bukett sånger ännu
mera intressant och mångsidig. Eller vad sägs om bossanova, hård poprock, Bach,
funk, 50-talspop, country,
syntpop och lovsång? Att
varje sång dessutom har
fått en egen solist är bara
grädde på moset.
Årtalsmässigt ligget fokuset på 2000-talet. Om
det beror på producentens
preferenser eller själva materialet låter jag bli att gissa, men kuriöst är i varje

fall att den sång som nått
längst även utanför Lärkkullas fyra väggar vann den
allra första tävlingen 1984.
Det är Johanna AhlmarkMannilas Rätt till liv, på
skivan sjungen av maken
Kaarle Mannila. Mats Fontell och Fredrik och Karin
Erlandsson hör till dem
som vunnit tävlingen fler
än en gång och som har två
respektive tre bidrag också
på skivan.
Bland solisterna, tagna
främst utanför UK-sammanhang, är nivån genom-

gående hög. Även om jag
gärna hade sett flera av låtskrivarna med på solistlistan blir jag glad över variationen.
Sammantaget är mina
personliga favoriter redan nämnda Rätt till liv
och Erlandssons Du finns
här (2000), sjungen av
Christopher
Romberg.
Den självklara bubblaren
går till Svara på mitt rop
(2010), skriven av Andreas
Andersson, sjungen av Andreas Forsberg.
Christa Mickelsson
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Toppenskick

Sixten Ekstrand

Palestinska myndigheter vill att Jesus traditionella födelseplats ska bli upptagen på Unescos lista över världsarv.
Jesus födelsekyrka ligger på Västbanken och finns inte
med bland FN:s kulturella skyddsmål trots att den hör till
kristenhetens mest betydelsefulla vallfartsplatser, rapporterar Kotimaa24.
– Palestinier är ivriga att dela sitt arv med resten av
världen, säger Saeb Erakat, som sköter förhandlingarna
för Palestinas räkning, enligt Dagen.
Viktiga religiösa platser har en central roll i konflikten
mellan Israel och Palestina. I princip kan den palestinska
regimen inte ansöka om världsarvsstatus för Jesus födelsekyrka, eftersom Palestina inte är en självständig stat
och inte har undertecknat Unescos avtal gällande världsarv.
Den heliga gravens kyrka i Israel har funnits på Unescos
lista redan i 30 år. (MW)

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

Julen som kom och
gick blev den sista
med min farmor. Det
är redan flera år sedan
hon dog, men först
den här julen tömde
vi släktingar hennes
hem, det som fanns
ovanför lanthandeln
som stängts någon
månad tidigare.
Året var nittonhundrafemtiofyra när
min pappa och hans
tvillingbror föddes.
Min farfar byggde sin
butik med tillhörande
bostad och farmors
uppgift var att förse
byggkarlarna med två
varma måltider per
dag, ta hand om två
spädbarn och se till
de tre äldre barnen,
förstås. De gånger jag
haft fullt upp med ett
barn, mikrad mat och
diskmaskin har jag
lågmält tänkt på henne.
Hon var förnöjsam,
farmor Anna. De sista
åren hon levde undrade vi om hon inte tyckte att något behövde
göras i hennes femtiotalshem med bubblor
under plastmattorna,
dragiga fönster och
lossnande lister.
– Allt är i toppenskick, sa hon, och virkade vidare på ännu
en vit gardinlängd
(om det inte råkade
vara söndag, för då
gick det inte för sig att
handarbeta).
För bara några år sedan satt vi i gungstolen och sjöng om det
allra bästa humör som
skulle tas fram, gömde
spelkort i pelargonen
och assisterade vid
både plättvändning
och köttbullsrullning.
Nu bar vi ut gungstolen, krukväxterna och
gjutjärnspannan.
Minnena är värdefulla i sin enkelhet. Vi
överöstes varken med
fina presenter, kärleksförklaringar eller
mjuka kramar. Ändå
var vi värdefulla och
visste det.
Nu är butiken och
bostaden tömd. Sjuttiotalstapeterna i köket har sällskap bara
av
spetsgardinerna
som täcker de isiga
fönstren. Trappräcket
som vi rutschade ner
för som barn är lika
grått som skymningen utanför men farmor, hon är borta nu.
Christa Mickelsson
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Du missade väl inte ...
Kyrkhelgen
drar söderut

Vattnar religiösa rötter sid 7

sid 8

Talangen med Sören Lillkung

Biskoparna:

Besluten bollas
till lokalplanet
sid 6

sid 19

Ett klipp för livet
Saxen med till rådsmötet.
Så började Birgitta Abbor

Nina Kinnunen

Johan Sandberg

Nina Österholm

i Kronoby sitt långvariga
arbete för missionen.
– Jag klippte bort frimärkena
från alla rådsmedlemmarnas
kallelsebrev. Sakta men säkert
började folk hämta frimärken
också hemifrån åt mig till mötena.
Rörelsen spred sig, frimärkena strömmade in. Hon fick
kommunkansliet med sig.
– De får mycket brev!
Syföreningar. Kretsar. Skolan.
– Det har blivit ett nätverk av
frimärksklippare, jag bara koordinerar.

Sara Pykäläinen tar emot frimärken och arrangerar auktioner.

mynt och medaljer, runt om i
Missionshuset.

Små lager fyllda

Mao Lindholm

Det handlar om en gammal insamlingsmetod för Finska Missionssällskapet. Sällskapet tar
emot gamla frimärken, men
också pengar och kort, som de
auktionerar ut på särskilda frimärkes- och penningauktioner vid Missionshuset. Intäkterna från auktionerna går till
missionsprojekt på olika håll i
världen.
– Insamlingen bygger helt
på frivilligarbete. Människor
skickar in använda frimärken
som vår filatelist Kimmo Kanerva sorterar – på talko. Han
samlar till exempel påsar med
inhemska märken, utländska,
mer och mindre speciella, berättar Sara Pykäläinen som
koordinerar frimärksinsam-

Mera post, mindre
märken

Birgitta Abbor klipper och samlar in frimärken från nästan hela bygden.
Märkena säljs vidare och ger i förlängningen medel till missionen.

lingen vid Finska Missionssällskapet.
Det är också hon som tar
emot de märken som skickas

in till Missionen – och skickar
tackkort.
– Jag har små lager fyllda med
frimärken och kort, men också

Två till tre gånger om året arrangeras auktion. Kanerva
fungerar som mäklare och frimärkesexpert vid auktionerna.
Vanligen hålls auktionerna i februari, maj och oktober.
– Ungefär 50 personer brukar delta och stämningen är
god. Dörrarna öppnas en timme innan själva budgivningen
börjar så att köparna hinner bekanta sig med föremålen. Över
200 påsar med märken brukar
finnas till salu, berättar Pykäläinen.
Märkena är inte prissatta.
– De går till det pris som erbjuds, vi vill ju sälja allt och lägger därför inga grundpriser.

Auktionerna under år 2010
inbringade sammanlagt 17 000
euro. Pengarna är inte öronmärkta utan går till olika projekt
som Missionen har på gång.
– Till exempel utjämningskampanjen, som i år understöder Nepal, har fått medel från
frimärkspengarna.
Kommer det fortfarande in
lika mycket märken som förr,
trots att vi skickar mera e-post
och mindre snigelpost i dag?
– Det känns i alla fall som att
det kommer in mycket. Många
församlingar och kretsar samlar, också nya människor tar
kontakt och så får vi in en del
hela frimärkssamlingar via testamenten och dödsbon.

Låg tröskel
– Jag har aldrig varit på själva
auktionen fast jag samlat märken i flera år, konstaterar Birgitta Abbor och tillägger: Det
är därför det går så bra att ge
märken åt mig, jag vet inget om
dem så det finns ingen risk att
de skulle fastna hos mig.
Att arbetet ger resultat har
hon ändå fått höra – och se.
– Jag har besökt både Senegal
och Kenya och sett vad också
ganska lite pengar kan göra. Det
sporrar mig att fortsätta klippa
och samla.
Också nya vänner är välkomna med!
– Om tröskeln känns för hög
att själv få iväg ett kuvert till
Missionen så är jag gärna den
mellanhand som för märkena
vidare.
Den 19 mars kl. 11 går följande frimärksauktion av stapeln i Missionshuset, Observatoriegatan 18.

Stiga klipper för Kyrkpressen

Samla rätt!

De hundratals frimärken som kommer in till Kyrkpressens redaktion varje vecka, bland annat på kryss- och
psalmvävskuvert, tas alltid till vara. Stig-Olof Fernström,
som är präst i Norra Helsingfors, har klippt Kyrkpressens
frimärken redan i tio år.
– Jag brukar hämta stora plastkassar med kuvert från
redaktionen. Av en plastkass blir det ett stort kuvert
märken som jag skickar till antingen Finska Missionssällskapet eller till Svenska Lutherska Evangeliföreningen i
Finland (SLEF) som också säljer märkena vidare till förmån för missionsarbete.
Till krysslösarna hälsar Fernström att man gärna får
använda sällsynta frimärken och limma dem ordentligt på kuvertet så att de
inte går sönder.
– Det finns också någon filatelist i Kotka bland dem. Jag har märkt att han
låter handstämpla sina kuvert på posten så att stämpeln ska bli hel och fin. De
är så prydliga och ett nöje att se på.

• lämna kvar ungefär en
centimeter av kuvertet
runt frimärket
• om poststämpeln är tydlig,
lämna kvar hela stämpeln
• sänd förstadagskuvert hela
• vi tar gärna också emot
gamla vykort och pengar
Sänd in frimärkena i ett kuvert till Finska Missionssällskapet. Sänd in frimärkena
på adressen Finska Missionssällskapet / Sara Pykäläinen,
PB 154, 00141 Helsingfors. Du
kan också föra kuvertet till
kyrkoherdeämbetet i din församling.

– Jag skulle vilja se på en prydnadskudde åt pastor Jansson. Har ni något i korsstygn?

Danmarks radio

