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Kyrkoåret

När Gud Fader skulle utfö-
ra det allra största undret 
i mänsklighetens historia 
så ställde han mannen åt 
sidan. Då behövde Gud en 
kvinna; en ung, men modig 
och vaken kvinna. Det fanns 
alltså inget utrymme för 
någon patriarkalism i det 
som ägde rum när ängeln 
Gabriel bebådade det störs-
ta undret: Gud skulle bli 
människa, den Evige skulle 
klä sig i förgänglig, jordisk 
dräkt. Ingen man fick den 
gången vara inblandad!

Det är bra och tänkvärt 
att denna värld får se man-
nen ställas som åskådare 
när Gud genom kvinnan 
vill göra något riktigt stort. 
Det är lyckligt att både den 
bibliska historien och kyr-
kohistorien får presente-
ra ett avgörande tillfälle 
där kvinnan har den enda 
mänskliga huvudrollen. 

Maria bebådelsedag är 
av många orsaker en viktig 
dag i kyrkoåret. Det över-
lägset värdefullaste är för-
stås att Gud utlovar sin en-
tré i vår mänskliga och jor-
diska verklighet, det är det 
stora undret. Men att kyr-
kan fått en dag då en kvinna 
på allvar görs till odiskuta-
belt föredöme för alla krist-
na är också värdefullt, inte 
minst för vår egen tid. 

Vi lutheraner har orsak 
att ge Maria utrymme i vår 
fromhet. Utan att skräm-
mas av överdrifter hos en 
del av våra trossyskon på 
annat håll kan vi lugnt ta 
Maria till vårt hjärtas inre 
rum. Där har hon mycket 
att lära oss, för tron är in-
tim, tillit är intimitet. Och 
Marias insats och hennes 
betydelse för Kristi kyrka 
är enorm. Det är fint att få 
ha Maria som kvinnlig tro-
fast vän. Vi behöver den 
vänskapen och vi har rätt 
att odla den!

Jungfru Maria är ett stort 
föredöme, för hon vågar 

överlämna sig, hon vill stå 
i tjänst för Guds kärlek. Att 
överlämna sig åt Gud är ing-
en lätt konst, vi har vanli-
gen många förbehåll; mest 
förbehåll brukar männen 
ha. Vi vill helst kontrollera, 
avvakta, försäkra oss, se till 
att ingenting går snett. Men 
när livet fokuseras på det 
mest centrala finns inga 
försäkringar. Då måste vi 
våga släppa greppet, våga 
närhet och tillit. 

Ingen ska ändå behöva 
kasta sig ut i trons luft i 
blindo. Maria hade lärt sig 
att det håller, trots att hon 
inte i förväg visste vart det 
skulle leda. Hon hade fått 
tillitens gåva och hon vå-
gade lita på ängelns bud-
skap från Gud. Också utan 
änglauppenbarelse kan vi 
lära oss en smula av sam-
ma attityd. En dag är vår 
stund inne. Då är det väl-
signat att kunna släppa det 
kontrollerande greppet och 
överlämna sig åt Gud, som 
Maria.

Han som föddes blev ald-
rig någonsin stolt och hård 
på mäns omogna vis. Inte 
blev han heller mesig och 
eftergiven. Ett oöverträffat 
föredöme för männen blev 
han, Jesus.

Gläds med mig över Ma-
ria! Med profetisk ande sä-
ger oss Gudsmodern att alla 
släkten därefter skall prisa 
henne salig! (Luk. 1:47) Låt 
oss för vår del uppfylla den 
profetian: Ave Maria!

Lars-Johan Sandvik är 

kyrkoherde i Nykarleby

Helgens texter Första läsningen
1 Mos 3:8–15

Andra läsningen

Gal 4:3–7

Evangelium
Luk 1:39–45

Några dagar efteråt gav sig Maria i 
väg och skyndade till en stad i Juda 
bergsbygd; hon gick till Sakarias hus 
och sökte upp Elisabet. När Elisa-
bet hörde Marias hälsning sparkade 
barnet till i henne, och hon fylldes av 

helig ande. Hon ropade med hög röst: 
”Välsignad är du mer än andra kvin-
nor, och välsignat det barn du bär 
inom dig. Hur kan det hända mig att 
min herres mor kommer till mig? När 
mina öron hörde din hälsning sparka-
de barnet till i mig av fröjd. Salig hon 
som trodde, ty det som Herren har 
låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

27.3.2011

Vi firar Marie bebådelsedag. 
Temat är ”Herrens tjänarinna”.

Läs din Bibel
To 24.3  1 Sam 16:14–23, 1 Joh 1:8–2:2
Fr 25.3  1 Sam 17:1–30, Luk 9:43b–48
Lö 26.3  1 Sam 17:31–58, Gal 2:16–21
Sö 27.3  1 Mos 3:8–15, Gal 4:3–7,

Luk 1:39–45
Må 28.3  1 Sam 18:1–16, Luk 14:27–33
Ti 29.3  1 Sam 20:1–23, Job 7:11–21
On 30.3  1 Sam 20:24–43, Mark 9:38–41
To 31.3  1 Sam 23:1–18, Mark 8:14–21

Psalmförslag
287, 55, 58, 57, 388 (N), 53

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Gud,
du som har skapat universum

och gett oss livet,
du lät din Son bli människa
och dela våra villkor.
Vi tackar dig för Maria, Jesu mor,
vår syster och förebild.
Hjälp också oss att leva öppna
för din vilja i våra liv,
så att rättvisa och upprättelse kan ta gestalt.
I Jesu Kristi namn.

Mera om helgen
Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln 
Gabriel bebådade Jesu födelse. Förr kallades 
den här dagen för ”vårfrudagen” efter be-
nämningen ”vår fru” för jungfru Maria. Vår-
frudagen har i folkmun omformats till våffel-
dagen, vilket gett upphov till seden att äta 
våfflor den dagen. Våffeldagen firas enligt 
gammal tradition den 25 mars, trots att den 
kyrkliga helgdagen flyttats till en söndag. 

Söndagens liturgiska färg är vit och på al-
taret står sex ljus. Kollekten går till Finlands 
svenska kyrkosångsförbund för att främja 
kyrkosången i vårt stift.

Maria som trofast vän

Sången fyller alltet med Guds nåd
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Marie bebådelsedag får 
mig alltid att associera till 
två totalt olika musikstyck-
en, som ändå har något ge-
mensamt. Å ena sidan det 
gregorianska Magnificat 
enligt VIII:e psalmtonen, 
som i all sin enkelhet för 
fram jungfru Marias lov-
sång: ”Min själ prisar Her-
rens storhet, min ande ju-
blar över Gud, min fräl-
sare …” Å andra sidan den 
svenska tonsättaren och 
organisten Torsten Nils-
sons (1920–1999) orgelverk 
Magnificat från 1968. Nils-

son komponerade under 
1960-talet en serie om sju 
orgelverk, ett orgelverk för 
var och en av de stora kyrk-
liga högtidsdagarna, som 
på många sätt speglar Nils-
sons kanske något speciella 
och mycket dramatiska syn 
på de bibliska händelserna. 
Magnificat, som baserar 
sig på det tidigare nämnda 
gregorianska Magnificat, 
omarbetad till en tolvtons-
serie, beskrivs av tonsätta-
ren själv såhär: ”Ett annor-
lunda Magnificat. En sen-
suell dans föregås av ett 

långt ’frieri’. Förbindelsen 
blir världsomstörtande och 
dansen utmynnar i en våld-
sam extas.”

Man kan anse vad man 
vill om en sådan syn på be-
bådelsen, men faktum är 
att den synen resulterat i 
ett stort och dramatiskt or-
gelverk som utnyttjar or-
gelns maximala dynamiska 
bredd och spelar dels med 
de mest meditativa och 
dels med de mest utåtrikta-
de känslor som bibelorden 
i Lukasevangeliet (1:46–55) 
kan ge upphov till.

Från ungefär samma tid 
härstammar texten till Olov 
Hartmans och Kaj-Erik Gus-
tafssons psalm ”Salig du och 
högt benådad”. Hartmans 
dikt är en parafras över Mag-
nificat, och på samma sätt 
som Nilssons orgelverk ser 
diktaren inte enbart till be-
bådelsen som isolerad hän-
delse, utan tar i beaktande 
dess världsomstörtande 
konsekvenser: ”Och när sis-
ta dagen slocknar sjunger 
kyrkan med Maria än Guds 
lov i aftonsången. … Såsom 
vattnet fyller havet och ett 

barn sin moders väsen skall 
den sången fylla alltet med 
Guds nåd och ge den nam-
net: Jesus.”

Niels Burgmann är kantor 
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Johan Sandberg

När Daniel Stephens 

var ung var skidåkning 

hans gud. Men så ledde 

Gud in honom på ett 

annat spår. 

Det första jag lägger mär-
ke till när jag kommer in 
hos familjen Stephens är 
skidorna i ett hörn i tam-
buren.

Har du blivit så finländsk 
att du börjat skida? frågar 
jag.

– Det är inte riktigt så. 
Det här är mina bättre ski-
dor som jag haft i Austra-
lien men som jag tog med 
mig hit när jag var där se-
nast. Hittills har jag skidat 
med ett billigt par som jag 
köpt här i Finland.

Daniel Stephens växte 
upp i Mount Beauty i när-
heten av Snowy Moun-
tains i delstaten Victoria. 
Där finns snö fyra måna-
der i året. Att skida var 
hans sport och han tog sig 
nästan till det australiska 
skidlandslaget.

– Jag träffade många nor-
ska och svenska skidåkare. 
Jag minns att jag redan som 
adertonåring sa jag att en 
dag ska jag bo i Skandina-
vien. Det var ett profetiskt 
uttalande även om jag inte 
trodde på Gud just då. 

Nu har livet förändrats ra-
dikalt. Han har funnit Gud, 
bytt hemland och även 
om han syns i skidspåret i 
Vestersundsby ibland hör 
sportintresset numera till 
ett förgånget liv.

Daniel Stephens tillhör-
de en kyrka som barn, men 
när han var i tolvårsåldern 
slutade han gå där.

– Min hustru hjälpte mig 
komma till tro när jag var 
24. Det var i en annan stad 
och i en annan kyrka. Mina 
föräldrar följde efter sena-
re. En av de faktorer som bi-
drog till att mina föräldrar 
kom till tro var att vi flytta-
de till Finland. 

Ryssland drog
Även om Daniel Stephens 
sa att han ska bo i Skandi-
navien var det inget mål 
som han aktivt försökte nå. 
När han berättar om orsa-
ken till flytten börjar han i 
stället med sin hustru Ka-
ren.

– I skolan läste Karen en 
rysk historik. Då bestämde 
hon sig för att besöka Ryss-
land en dag. Men sin pas-
sion för att besöka Ryssland 
höll hon hemlig för mig 
tills vi var gifta. Är du tokig, 
sa jag. Det var den absolut 
sista platsen på jorden jag 
ville besöka. Jag ville inte 
ens lämna Australien.

Redan samma vecka upp-
levde Daniel Stephens att 
Gud började förändra hans 
inställning till Ryssland 
och tanken att lämna Aus-

tralien. År 2003 var han på 
ett bönemöte där han inte 
lyckades få Finland ur sina 
tankar.

– Jag upplevde att Gud 
ville jag skulle resa till Fin-
land ännu samma år. Jag 
förstod inte riktigt varför 
eftersom tanken om Ryss-
land hade fått tag i mig. 
Först när jag såg var Fin-
land låg på kartan började 
Guds tanke klarna för mig. 
Vi kom hit och ”spionerade 
på landet” under tre veck-
or 2003 och besökte samti-
digt S:t Petersburg.

Fick vision återvända
Natten innan de skulle 
återvända hem fick både 
Daniel och Karen samma 
vision.

– Vi upplevde att vi skul-
le åka till Australien, packa 
ihop allting och återvända 
till Finland om sex må-
nader. Vi upplevde att vi 
skulle arbeta med barn i 
Ryssland genom att place-
ra barnhemsbarn i finländ-
ska familjer över sommar-
månaderna. Men vi skulle 
också arbeta med att utrus-
ta församlingsledare.

I Australien arbetade Da-
niel Stephens tillsammans 
med sin far i faderns bygg-
nadsföretag. Det var ingen 

lätt sak att meddela ho-
nom om att de planerade 
en flytt, speciellt då föräld-
rarna inte var troende.

– De var arga i kanske en 
vecka, men efter det blev de 
våra största understödare.

Daniel och Karen gick 
också genom de sedvanli-
ga kanalerna i kyrkan och 
berättade för pastorn vad 
de upplevt att Gud lagt på 
deras hjärtan.

– Det tog tre månader 
innan pastorn gav oss sin 
tillåtelse att flytta. Vi ifråga- 
satte honom aldrig och ha-
de troligen stannat i Aus-
tralien om han sagt nej. Vi 
litade på att Gud stod över 
pastorn.

– Pastorns svar var intres-
sant. Han sa: Jag vill inte att 
ni ska åka och jag inte är sä-
ker på att det är rätt. Men 
jag litar på att ni har hört 
från Gud och att jag vet att 
ni skulle stanna om jag sa 
det till er.

Kom till Jakobstad
De flyttade till Jakobstad 
i juli 2004. Att det blev Ja-
kobstad beror på att en Ja-
kobstadsfamilj i några år 
tillhört kyrkan i Bundeena 
som Stephens började gå 
till. Familjerna träffades 
först i Finland, för den fin-

ländska familjen återvän-
de till Jakobstad två veckor 
innan Stephens började gå 
i den kyrkan.

Är ni missionärer?
– Jag gillar inte ordet. Vi 

är människor som tjänar 
Gud. Men det har folk svårt 
att förstå. Så vi kallar oss 
missionärer.

De började med arbetet 
i Ryssland, men nu har det 
legat på is i två år. I stället 
har Stephens arbetat med 
att utrusta ledare över hela 
Europa för organisationen 
Emmanuel Ministries In-
ternational. Den är kopp-
lad till den apostoliska kyr-
kan, liksom hemkyrkan i 
Australien. Här i Finland 
hör de till pingstförsam-
lingen Nystart i Karleby 
där Daniel Stephens också 
har en ledarroll. 

– I våra egna liv har vi lärt 
oss att det finns många sa-

ker som Gud måste ta ifrån 
oss. Gud utvecklar i dag en 
annan kultur, inte en fin-
ländsk, australisk eller en 
amerikansk kultur, utan en 
Guds kultur. De första åren 
vi var här lärde han oss det. 
Vi har ännu inte alla svaren, 
men vi drivs av att hjälpa 
människor förstå vad Gud 
längtar efter: något som är 
utöver mig och mina be-
hov. När vi sätter fokus på 
Gud lär vi oss att det finns 
ett annat handlingssätt.

Vad är det Gud längtar 
efter?

– Gud längtar efter att vi 
ska dras närmare honom 
och ta fokus från oss själva. 
Gud är kungen i ett andligt 
rike inom oss och vi mås-
te vara helt överlåtna till 
kungen. Det kan vara svårt 
att acceptera eftersom folk 
i allmänhet inte söker Gud 
utan något av Gud.

Liten kunskap farligt
Därför har han också en an-
nan syn på skolornas reli-
gionsundervisning än vad 
kristna vanligtvis har. Han 
ser det inte som någon ka-
tastrof ifall religionen en 
dag blev blir förbjuden i 
skolorna.

– I skolorna får eleverna 
en liten kunskap om Gud 

och det ger dem en liten 
förståelse för kyrkan. Pro-
blemet är ordet liten. Den 
lilla kunskapen kan vara ett 
hinder för relationen till 
Gud. Man slår ifrån sig för 
man vet ju redan. Men kun-
skap om Gud är inte sam-
ma sak som relation med 
Gud. Risken är att man blir 
kristen av tradition. Det är 
en helt annan sak om sko-
lorna kan omfatta vikten 
av relationen med Gud, sä-
ger han.

Tanken på Ryssland 
finns kvar hos familjen Ste-
phens.

– Men vi har aldrig haft 
en vision att vi ska bo i 
Ryssland, bara att vi ska ar-
beta där, säger Stephens. 
När folk frågar hur länge vi 
ska bo kvar i Finland svarar 
jag att vårt hem är här. Men 
om Gud vill flytta på oss så 
flyttar vi gärna. Vart som 
helst. Mitt hem är där Gud 
placerar mig. 

Stephens säger att det 
egentligen inte finns nåt 
han saknar i Australien. 

– Senast jag var där tes-
tade jag mig själv. Jag åkte 
förbi alla hus jag bott i och 
byggt för att se om jag hade 
några känslomässiga band 
till dem. Men det hade jag 
inte.

I allmänhet söker 
folk inte Gud 

utan något av Gud.

Det finns inget i Australien Daniel Stephens saknar, trots att han först inte ville lämna sitt hemland.

Kallad till Finland

Daniel Stephens
”Jag gör allt jag kan för att placera Gud 
först i varje aspekt av mitt liv.”

• Gift med Karen, har två barn, Aleksi, 5 år, och Anja, 4 år.

• Född och uppvuxen i Australien, flyttade till Jakobstad år 
2004 med sin fru.

• Tycker om att bygga upp människor och få dem att förstå 
att kunskap om Gud omfattar intimitet med honom.

Johan Sandberg



Kyrkpressen torsdag 24.3.2011 • nr 12
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi4 Opinion/Ledare

Lidandets våg

Klippet

Ingen av oss förutsåg hur snabbt 
förändringsvågen skulle omdana 

det politiska landskapet i Mellanös-
tern och norra Afrika – därför att de 
flesta opinionsbildarna betraktade 
regionen genom linser som fokuse-
rade på säkerhet, islamism, stabilitet 
och migration. Men, precis som i en 
god detektivhistoria, fanns ledtrå-
darna till det som skulle hända hela 
tiden framför näsan på oss.

Så visst, efterklokhet är fantastisk. 
Den tröstar oss genom att sopa un-
dan den chockerande sanningen att 
vi har varit blinda, att vi har klamrat 
oss fast vid en föråldrad och menings-
lös policy, att vi har befunnit oss på fel 
sida om historien. Medan europeiska 
ledare tävlar om att fälla emotionella 
uttalanden om den modiga revolten i 
arabvärlden, för att få det att se ut som 
om de har hållit med vanligt folk i re-
gionen hela tiden, glömmer de snabbt 
– eller hoppas att vi gör det – alla 
mörka förbindelser de har haft med 
nu så ofashionabla ledare i Egypten, 
Tunisien och Libyen, och deras fort-
satta förehavanden med lika dunkla 

regeringar i Iran och Saudiarabien. 
EU:s problematiska och fragmenta-
riska engagemang i den ligger i spill-
ror. Om inte EU utvecklar en robust, 
enad och mångfasetterad och proak-
tiv utrikespolitik kommer unionen 
att finna sig exkluderad från helt nya 
ekonomiska och politiska möjlighe-
ter i Mellanöstern och Nordafrika. Det 
handlar inte bara om att tävla med en 
stark amerikansk närvaro, utan också 
med de allt aktivare diplomatiska och 
ekonomiska strävandena från Turkiet 
och Iran, i kombination med länder-
nas egna, starka allmänna opinioner 
och civila samhällen. Kan EU realise-
ra sin potential som en stabiliserande 
och inflytelserik kraft? För tillfället är 
svaret nej. Men, de senaste två måna-
derna har vi lärt oss hur snabbt envi-
sa, gamla regimer kan få ge vika för 
nya och rörliga energiska dito. Vem 
vet, kanske väntar oss en europeisk 
revolution runt hörnet? 

Den turkiske kristne analytikern 

Ziya Meral bloggar för 

Research Associate at the Foreign 

Policy Centre in London

Om Gud är god och allsmäktig, 
varför förhindrar han inte kata-

strofer? Är han gammal och trött? So-
ver han? Vände han ryggen åt den ja-
panska kusten den 19 mars i nådens 
år 2011? Den här världen är bara en 
värld. Dess kontinentalplattor är av 
det rörliga slaget och det ger vissa 
seismologiska följder. Pingstpredi-
kanter i Finland förkunnade däremot 
att jordbävningen i Haiti berodde på 
haitiernas voodokult och kring Japan 
har också spekulerats i huruvida Jah-
ve straffat de trolösa med en jordbäv-
ning. Eget fel. Varför tog de inte emot 
Jesus? Ibland skäms man över att hö-
ra till de kristnas flock. Till exempel 
när man hör sådan vidskepelse.

(…) Den kristna läran om den heli-
ga Treenigheten innefattar också li-
dandets problem. Den löser den inte, 
men besvarar den. Förra påsken spe-
lades rollen som Jesus av den japan-
ske skådespelaren Yuko Takeda. Ock-
så den här påsken bär den lidande 
Kristus japanska anletsdrag.

Jaakko Heinimäki bloggar 

för Uusi Suomi 15.3

May Wikström

I huvudet på var och var-
annan just nu snurrar frå-
gorna om vart världen är 
på väg. Jordbävningar och 
kärnkraftverksolyckor. 
Uppror med blodiga följ-
der för civilbefolkningen i 
arabvärlden. Vart? Varför?

Naturkatastrofer stäl-
ler oss ansikte mot ansikte 
med den onda bråda dö-
den, den som väntar runt 
hörnet när vi minst anar 
det och sveper iväg allt det 
vi räknat med som kon-
stant.

Inför den sortens händel-
ser är vi ogarderade, ohär-
dade och hudlösa – vare sig 
de sker i Japan eller i Fin-
land.

Samtidigt, i skymundan, 
lever och mår de långsam-
ma katastroferna och det 
strukturella förtrycket: re-
ligiöst, etniskt eller köns-
relaterat. Naturkatastrofer 
skakar om oss, aids, svält-

katastrofer och systema-
tiskt förtryck gör det inte.

Det är sorgligt och para-
doxalt att människan sö-
ker rationella existentiella 
förklaringar till det oför-
utsägbara och okontroller-
bara lidandet, samtidigt 
som hon släcker det logis-
ka och rationella tänkande 
och handlande som med 
långsiktiga men fullt möj-
liga mänskliga insatser 
kunde åtgärda så mycket 
lidande.

Den verkliga plumpen 
i protokollet står de kraf-
ter för som på Guds väg-
nar tilldömer japanerna 
syndastraff. Sådana religi-
ösa spekulationer dök rätt 
snabbt upp på webben ef-
ter jordbävningen, bland 
annat i amerikanska sam-
manhang. De är bara värda 
att avvisas, så som många 
kristna gjort – bland dem 
den färska pristagaren till 
kyrkans informationspris, 

författaren och teologen 
Jaakko Heinimäki.

Tragedin i Japan får ef-
terhand allt fler ansikten. 
Tidningen Daily Mails ut-
sända rapporterar från 
skolan i kuststaden Ishi-
nomaki. I skolhuset sitter 
30 barn i tystnad, spelar 
spel och väntar på att bli 
hämtade av föräldrar som 
aldrig kommer. Reportern 
fick inte ens gå in i klass-
rummet, bara det att någon 
öppnar dörren väcker onö-
digt hopp hos barnen, reso-
nerar myndigheterna.

Vem av dessa föräldrar och 
barn hade gjort fruktans-
värda mörkergärningar 
stora nog att förtjäna ka-
tastrofen. Synd?! Svaret är: 
ingen, ingen av dem. Att 
spekulera över gudsstraff 
och rentav potentiella or-
saker till sådana är mänsk-
lig hybris, skarpt förkastad 
av Jesus själv i en klassisk 
argumentation med precis 

samma fyrkantiga resone-
mang som utgångspunkt. 
I Lukasevangeliet bryter Je-
sus kopplingen mellan ka-
tastrofen som straff och en-
skilda personers eventuella 
synder. ”Eller de aderton 
som dödades när Siloator-
net rasade, tror  ni att de var 
större syndare än alla andra 
i Jerusalem?” Hans svar var 
nej – inte större, men inte 
heller mindre.

Trots det noterade grund-
draget av mänsklig brusten-
het är tsunamier och jord-
skalv alltså inte något Gud 
gisslar människobarn med.

Hemskheter bara hän-
der, hur svårt det än är att 
svälja.

I det lidande som följer 
dem är vi hänvisade till 
varandra. Enligt den krist-
na trons kärnbudskap är 
vi inte ensamma utan får 
också följe av den Männis-
koson, vars passionshisto-
ria kyrkan återberättar just 
i de här tiderna.
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En epoks dumheter är 
lika värdefulla lärdomar 
för efterföljande 
släkten som dess 
visdom. 

Stanislaw Jerzy Lec

Vi lever i en tid då 
onödiga saker är det 
enda nödvändiga.

Oscar Wilde 

Herre, förbarma Dig

Under tiden efter tsunamin 2004 fick teodi-
céfrågan ny aktualitet. Talmannen i riksda-
gen kom hem som en hjälte som klamrat sig 
fast vid en telefonstolpe just ovanför vatten-
massorna, och biskopen i Helsingfors grät på 
flygplatsen då han blivit utan ord inför den 
meningslösa döden både bland hans lands-
män och andra som blev offer för den stora 
naturkatastrofen. 

När tsunamivågorna på vårvintern 2011 har 
vräkt in över de låglänta japanska landskapen 
och dödat människor i tusental, satt eld på 
kärnkraftverk, lämnat tiotals tusen hemlösa, 
och ödelagt stora städer, så kan vi igen iden-
tifiera oss med de drabbade. Vi har ju också 
både kärnkraftverk och städer som ganska 
mycket liknar dem i Japan.

Än en gång blir frågan om hur Gud kan til-
låta lidandet aktuell.

Man kan ta Immanuel Kant, filosofen från 
Königsberg, till hjälp för att försöka få rätt 
perspektiv på vad som är vad och vad man 
kan definiera på vilket sätt.

Efter det att människan för tiotusentals år 
sedan började emigrera åt olika håll från söd-
ra Afrika har människans förnuft blivit mer 
sofistikerat, samtidigt som vi också har blivit 
mycket mer själviska och våldsamma.

Kant ansåg att det som man vill att ska vara 
en rätt moral för sig själv bör man även hålla 
för att vara en regel för hela samhället. Tingen 
existerar i sig och inte endast utifrån vår upp-
levelse av dem.

Att människor har bosatt sig på riskfyllda 
områden där man vet att naturen kan skaka 
om hela länder och folk på några sekunder 
innebär inte att man kan säga att de får skyl-
la sig själva, men allt som finns på vår planet 
och alla samhällen vi byggt upp innehåller 
både omedvetna och medvetna riskmoment.

I en värld som präglas av att människan in-
te förmått leva enligt godhetens princip rege-
rar det onda även i tingen. Liksom Kant får vi 
tro att Gud kan finnas och det goda kan exis-
tera oberoende av hur grym vi upplever att 
tillvaron är. Då kan vi bara som Luther kasta 
oss ner i dyn när åskvädret dundrar och be att 
Gud, som är större och annorlunda än någon 
kan tänka, ska förbarma sig över oss alla.

Kaj Hedman
är författare och kulturjournalist 

från Karleby

Inkast
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”Jag tror inte att det är så farligt om 
kyrkor förvandlas till något praktiskt 
och användbart.”

Regina Backman

Den stora gropen är fylld 
med regnvatten. Det är 
allt som finns kvar av kyr-
kan Vredekerk i samhäl-
let Krommenie cirka 25 
kilometer nordväst om 
Amsterdam. Där kyrkan en 
gång stod ska det byggas 
ett bostadskomplex med 22 
bostäder. ”Unikt boende på 
historisk mark”, trumpetar 
mäklaren. Så kan man ju 
också uttrycka det.

Jag står länge och tittar 
på gropen och undrar vad 
jag skulle känna om min 
kyrka revs ner. Jag medger 
det öppet, jag går nästan 
aldrig i kyrkan. Egentligen 
borde jag vara ganska obe-
rörd. Ändå finns det något 
inom mig som tycker: ”Kyr-
kor river man väl inte?”

Samtidigt förstår jag var-
för kyrkan revs. Försam-
lingarna blir allt mindre 
och det är församlingarna 
i Nederländerna som till 
stor del står för underhål-
let av kyrkan och prästens 
lön. En liten skara männi-
skor kan inte hålla en hel 
kyrka vid liv, och försam-
lingar slås därför ihop.

I Nederländerna rivs kyr-
kor eller säljs för att om-
vandlas till andra ända-
mål. I Wormerveer, som 
ligger granne med Krom-
menie, har en av kyrkorna 
gjorts om till höghus. I hu-
set finns det lägenheter till 
salu. Vad sägs om två rum 
och kök på bottenplan för 
149 000? Eller direkt under 
kyrktaket för 179 500? Hur 
känns det att bo i en kyrka? 
Känns det andäktigt eller 
bara vanligt? Görs det kan-
ske redan inredningsrepor-
tage om dessa bostäder?

Däremot kan jag godta 
att kyrkor görs om till bok-
handlar, eftersom böcker 
alltid varit, om inte heli-
ga, så åtminstone viktiga 
för mig. Selexyzs bokhan-
del i den gamla domini-
kanerkyrkan i Maastricht 
har många gånger kom-
mit med på listan över en 
av världen vackraste bok-
handlar. I koret i bokhan-
delkyrkan ligger också ett 
rofyllt kafé. Vin och bröd 
har här bytts ut mot kaffe 
och äppelkaka. 

En del kyrkor blir butiker. 
Kulturhus. Klättercentrum. 
Och när jag den 4 januari 
2011 i den holländska upp-
lagan av gratistidningen 
Metro ser frågan om man 
eventuellt kunde ta i bruk 
en av dessa övergivna kyr-
kor som moské undrar jag 
ändå om det skulle gå helt 
utan problem och diskus-
sion. 

Jag har svårt att ta ställ-
ning för eller emot dessa 
omvandlingar. Ibland tän-
ker jag ”nej”, ibland ”var-
för inte”. Medan jag fun-
derar kommer jag ihåg vad 
jag läste i Ryszard Kapus-
cinskis bok Imperiet. Han 
berättar om ryska kyrko-
byggnader som överlevde 
kommunismen för att de 
gjordes om till ateistmuse-
er. I ateistmuseerna fanns 
det oftast en liten tant som 
såg till att byggnaderna var 
relativt uppvärmda och 
välvårdade, och de bevara-
des därför för eftervärlden. 
Jag tror därför att det inte 
är så farligt att kyrkor om-
vandlas till något praktiskt 
och användbart. Det är när 
de börjar rivas som vi får 
tänka till.

Får jag köpa din kyrka?

”Ty så älskade Gud världen 
att han utgav sin enfödde 
son på det att var och en 
som tror på honom icke 
skall förgås utan hava evigt 
liv.” (Joh. 3:16)

Detta kan vara tröste-
rikt för den som kan tro, 
men för alla dem som tar 
Bibelns ord på allvar men-
som inte kan tro är Johan-
nes ord ett gissel. Vilka kval 
och vilken ångest har inte 
alla de människor tvingats 
lida, som inte kunnat tro 
fast de velat.

Varför kunde inte Gud vi-
sa sig i sitt majestät för hela 
mänskligheten och utropa 

med tordönsstämma: Det-
ta är jag. Då hade det inte 
funnits något tvivel om sa-
ken. 

Men han visade sig inte. 
Inte som ett majestät, men 
på ett annat sätt. Inte som 
en härskare vid sidan av 
världen utan som en del 
av den. Han är skogen, han 
är bergen, han är molnen, 
floderna och havet. Han är 
fiskarna, han är fåglarna 
och alla djuren på marken. 
Han är det myllrande livet. 
Han är allt. Han är tanken 
och logiken. Han är hela det 
väldiga kretslopp som hål-
ler världen samman. Så kan 

han ses av den som har för-
stånd.

Hur kan en förnuftig 
människa tro att en alls-
mäktig gud lät offra sin 
egen son på korset för att 
beveka sig själv – för att 
genom ett människooffer 
förlåta människorna deras 
synder. Det är en orimlig 
tanke. Varför kunde Gud in-
te helt enkelt förlåta män-
niskorna rakt ut? Varför 
krävde han ett slaktoffer? 
Det är en barbarisk tanke 
för en humanist och det är 
en obegriplig metafor för 
en tänkande människa.

Torsten Onnela

Varför krävde Gud ett offer?

Maarit
Feldt-
Ranta
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Regina Backman, Sibbo
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Ta gärna kontakt om du vill ge en gåva för det 
kristna arbetet på svenska i Finland. 
Församlingsförbundet rf. Mannerheimvägen 16 A 9, 
00100 Helsingfors, tfn. 09-6126 1540, e-post 
kontakt@forsamlingsforbundet.fi, konto 405525-
2219. 

Var dag är en sällsam gåva 
- en skimrande möjlighet

FYNDA reaböcker!Du hinner 

ännu!

Hej Gud! Är du där?
Inga-Lina Lindqvist och 
Dagmar Geisler
En rolig och diger andakts-
bok för barn – tillsammans 
med vuxna. Böner, ramsor, 
frågor och härliga illustratio-
ner. Inb. 14,50 (35,80)

Evangelium enligt 
Johannes Larsson
Lars Collmar
Johannes, nio och ett 
halvt, kan plötsligt resa i 
tid och rum. På det viset 
får han med egna ögon 
se vad som hände på 
Bibelns tid.
Inb. 10,00 (22,90)

Förändring
Tommy Hellsten
Förändring är inte 
lätt – men ofta 
nödvändigt. Medi-
tativa texter och 
bilder visar på den 
inre dialog som 
kan leda till en ny 
början.
Inb. 12,00

Att byta hjärta
 i ett snöglopp
red. Carina Nynäs
Om tvivel och tillit i 
finlandssvensk dikt. 
106 lyriker samlas kring 
hjärtats samtal om, för, 
mot eller med Gud. I an-
tologin ingår dikter från 
början av 1900-talet 
fram till i dag.
Inb. 19,00 (32,80)

Vilken Jesus ska
 jag tro på?
Lee Strobel
En reporters kritiska 
granskning av de nya 
Jesusbilderna. Den 
prisbelönte kriminal-
journalisten Strobel 
genomför en personlig 
och kraftfull undersök-
ning av Jesu identitet. 
Inb. 10,00 (33,20)Harry Holtti – 

en 100-årings
Samuel Enberg
Berättelsen om ett rikt 
och långt liv. 
Hft. 18,00 (27,00)

berättelse
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Finländsk-brittisk 

missionärsfamilj 

stannar tillsvidare i 

Tokyo.

Finlandssvenska Heidi 
Skipper (f. Westerling) 
med maken Dave och dot-
tern Kira har sitt hem i väs-
tra Tokyo sedan september 
ifjol. I området där de bor 
är spåren av jordbävningen 
få och matdistributionen 
fungerar nästan som förut. 
I det här läget väljer de att 
stanna, trots att de fått en 
del oroliga kommentarer. 

– Vi är tacksamma för bö-
ner och omsorger från vå-
ra vänner och familjer. Vi 
känner oss lugna, men är 
förstås bekymrade över de 
många japaner som har det 
svårt just nu, säger de.

Skippers är inte utsän-
da från Finland. Flera mis-
sionsorganisationer, däri-
bland de finska som verkar 
i Japan, har valt att kalla 
hem sina medarbetare. 
Norska Missionsällskapet 
har också kallat hem sina 
utsända.

Vill vandra med
Heidi och Dave vill dela 
vardagen med de drabbade 
japanerna så länge de kan. 
De tänker ändå inte vara 
dumdristiga, utan följer 
med informationen från 
myndigheter och respekti-
ve ambassader. Enligt dem 
är det orsak att minnas att 
evakueringsuppmaning-
arna tillsvidare inte har 
handlat om strålningsris-
ker, utan om att infrastruk-

turen och bristande eltill-
försel försvårar boendet. 
Det är något de är beredda 
att leva med. ”Elavbrott är 
vardag för så många andra 
missionärer också” konsta-
terar de i ett meddelande 
till släkt och vänner.

– Det betyder mycket för 
japanerna att någon vill 
stanna och gå igenom det 
som de går igenom. Gud har 
fört oss hit för en tid som den 
här. Men vi är inte blinda för 
situationen, och vi har kapp-
säckar och dokument redo 
ifall vi blir uppmanade att 
åka, säger Dave Skipper.

Den uppmaningen och 
friheten har också lokala 
kristna gett dem. Paret har 
hittills jobbat med musik, 
men i och med katastrofen 
har deras arbete delvis fått 
en ny karaktär. Dave Skip-
per har den senaste tiden 
engagerat sig i en kristen fri-
villigorganisation, CRASH, 
som nu samlar allt fler lokala 
och utländska kristna till ko-
ordinerade hjälpinsatser. Ef-
tersom han har ekonomisk 
utbildning har han lämnat 
musikarbetet för att admi-
nistrera de donationer som 
flyter in. Hjälpviljan är stor.

– Häromdagen samlade 
elever från en internatio-
nell skola på eget initiativ 
in över 160 000 yen (ca 
1500 euro) till CRASH ge-
nom att sjunga i centrum.

Heidi Skipper säger att 
japanerna tyr sig till varan-
dra i krisen.

– I stället för kommersi-
ell reklam visas tv-snuttar 
om hur man ska ta hand 
om varandra. En reklam 
går ut på att någon ger sin 
plats åt en gravid kvinna på 
tåget. I en annan hjälper en 
ung man en åldring uppför 
trapporna.

Självbilden skakad

Kejsare Akihito framträd-
de i ett sällsynt tv- tal.

– Han sa att han är led-
sen och ber. Vem han ber 
till vet inte jag, säger Heidi 
Skipper.

Överlag går allt väldigt 
lugnt till, ett drag som pa-
ret tillskriver de kulturella 
beteendemönstren. Deras 
japanska pastor fastnade 
i ändlösa bilköer i Tokyo 
samma kväll som jordbäv-
ningen ägt rum. Inte en 
enda bilist lät signalhornet 
ljuda. Däremot har den ja-

panska identiteten fått en 
törn. 

– Japan är stolt över sin 
historia, sin enhet och sin 
framgång. Jag tror att lan-
det har skakats i sin inner-
sta kärna på ett sätt som går 
långt utöver det fysiska, sä-
ger Dave Skipper.

Lugnet på ytan är också 
skenbart.

– Många går omkring 
med rädsla och oro, men ef-
tersom man i den buddhis-
tiska traditionen ska bevara 
harmonin håller många in-
ne med sina känslor, säger 
Heidi Skipper. 

Tanken är att det inte går 
att stoppa naturen, så det 
enda alternativet är att ac-
ceptera det som sker.

Hon menar att det japan-
ska samhällets betoning på 
gruppen också gör att folket 
söker hjälp i gruppen, hos 
vännerna och familjen.

– En missionär som 
bott här länge sa att japa-
nerna söker stöd genom 
att sträcka sig i horisontal 
riktning, i form av relatio-
ner. Man vänder sig inte 
egentligen vertikalt, uppåt 
mot Gud. 

Någon motsvarighet 
till sorgegudstjänster och 
krisgrupper som vanligen 
upprättas i kyrklig regi hos 
oss har hon inte noterat i 
till exempel buddhistiska 
tempel.

– Men det finns en käns-
la av att japanerna tyr sig 
till varandra och att de 
med gemensamma kraf-
ter kommer igenom den 
här krisen. Som kristna 
kan också vi vara en länk 
och visa att det finns en 
Gud som bryr sig, säger 
hon.

De vill dela japansk 
katastrofvardag

Heidi och Dave Skipper med dottern Kira stannar i Tokyo trots att många utlänningar väljer att åka hem. Där de bor fungerar mat-
distributionen och elavbrotten kan de leva med.
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Johan Sandberg

Ett rop från niohundra-

talets Frankrike hörs i 

Sverige år 2011. Kyrkan 

vill ha frihet.

Den bedömningen gör 
Carl-Erik Sahlberg, präst i 
Sankta Clara kyrka i Stock-
holm. Sahlberg talade i Va-
sa under veckoslutet. Han 
berättade för anställda i 
Vasa kyrkliga samfällig-
het om hur kyrkans frihet 
grodde som ett frö Frankri-
ke. Fröet blev ett rop och en 
rörelse i benediktinerklos-
tret i Cluny, en rörelse som 
slutligen gjorde att kyrkan 
kunde utmana feodalher-

rarna och fick bestämman-
derätt över sina inre ange-
lägenheter.

– På niohundratalet var 
det feodalherrarna som ha-
de inflytandet över kyrkan. 

De utsåg prästerna. Ibland 
utsåg de sina vänner eller 
barn som inte alltid hade 
kallelsen att bli präst, säger 
Sahlberg. 

Kopplingen mellan da-
gens kyrka och kyrkan för 
drygt tusen är sedan är inte 
helt långsökt. 

– En del klagar över att 
kyrkan är i politikernas el-
ler i massmediernas grepp. 
Man vill att kyrkan ska få 
vara kyrka igen, inte styrd 
av världsliga krafter utan 
buren av sin egen själ och 
sin egen Herre, säger Sahl-
berg.

Lever som han lär
Någon organiserad rörelse 
för större självständighet 
för Svenska kyrkan finns 

inte. Men Sahlberg ser sam-
ma frö som ledde till rörel-
sen i Cluny.

– Det är en reaktion som 
märks mest i samtal mellan 
enskilda präster som tyck-
er att vi provat så många 
andra verksamheter att vi 
måste börja vara kyrka igen, 
säger han. Vi har provat en 
massa och ändå blir vi bara 
färre. Kanske vi skulle börja 
be mera och gå ut till män-
niskorna eftersom de inte 
kommer till oss.

Rörelsen i Cluny arbe-
tade i huvudsak med tre 
metoder: diakoni, bön och 
tillbedjan. De kom att ge-
nomsyra den katolska kyr-
kan i början av det förra år-
tusendet.

Sankta Clara kyrka ver-

kar som Sahlberg lär. Kyr-
kan har arbetet i många 
år bland prostituerade och 
missbrukare i Stockholm.

– När Jesus talade till 
folket i evangelierna an-
vänds ett grekiskt ord som 
betyder marginaliserade 
och utslagna människor. I 
Sankta Clara är de männi-
skorna missbrukarna, flyk-
tingarna, de prostituerade, 
fattiga, sjukskrivna och 
sjukpensionärerna.

Arbetet har också burit 
frukt. Sahlberg berättar om 
narkomaner som blivit fria 
från drogerna, ateister som 
kommit till tro och försam-
lingen som vuxit.

– Den viktigaste faktorn 
bakom det hela är bönen, 
säger Sahlberg.

”Kyrkan vill vara kyrka igen”

Carl-Erik Sahlberg från Sankta Clara kyrka i Stockholm besökte 
Vasa under veckoslutet och träffade bland andra samfällighe-
ters anställda.
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Laestadianernas röster 
eftertraktade i Österbotten

Kristdemokraterna förutspår att partiet kommer 
att få mer röster från gammellaestadianerna än i ti-
digare riksdagsval. Partisekreterare Peter Östman 
uppskattar att det kommer åtminstone 10 000 til-
läggsröster från gruppen sedan partiet tagit ställ-
ning mot könsneutrala äktenskap, rapporterar Hel-
singin Sanomat på sin webbsida.

En förflyttning av de konservativa rösterna för-
utspås också eftersom Centerns nuvarande parti-
ledning anses vara mer liberal än sina föregångare. 
Gammellaestadianerna har traditionellt röstat på 
Centern men också på Samlingspartiet.

Juha Seppo, professor emeritus i kyrkohistoria, 
förhåller sig ändå kritisk till Kristdemokraternas 
förväntningar. Enligt honom skiljer laestadianerna 
vanligen på tro och politik. Allt är ändå möjligt om 
det finns en tillräckligt färgstark kandidat, säger 
Seppo. (NÖ)

Första andakten på 
minfartyget Pohjanmaa
I söndags 
firade man 
den första 
andakten 
ombord på 
det finländ-
ska minfarty-
get Pohjan-
maa, som är 
utsänt för att 
skydda FN:s 
livsmed-
elstranspor-
ter till Soma-
lia från pirater. 

– I andakten sammanvävdes historia från både 
flottan, fredsbevaring och Bibeln. Jag talade om 
hur Moses korsade Röda havet, säger pastor Marko 
Sagulin till Kotimaa24.

Pohjanmaa lade ut från hemhamnen i Obbnäs i 
januari. En besättning på omkring hundra personer 
deltar i operationen som pågår i fem månader.

– Jag samtalar mycket med besättningen, under 
pauser i arbetet, i maskinrummet eller under natt-
vakten. Kanske beror bristen på män i församling-
en på att man hellre diskuterar viktiga saker i andra 
sammanhang som på jobbet, funderar Sagulin.

Andakter på fartyget ska i framtiden hållas var-
annan söndag. Marko Sagulin, som tidigare bland 
annat arbetat som militärpastor i Tchad, bloggar 
också från sitt uppdrag på adressen piraattipappi.
vuodatus.net. (NÖ)

Dumpa ditt rasistiska avfall
– I dagens klimat är det modigt att motarbeta ra-
sism, säger Leena-Kaisa Åberg, Finlands Röda 
Kors direktör för flykting- och invandrararbete. 

Den här veckan påminner Röda Korset om att 
fördomar är problemavfall och erbjuder ett sätt 
att göra sig av med dem. Rödakorsfrivilliga runt 
om i Finland ber människor att skriva ner fördomar 
som de är villiga att omvärdera i relation till etniska 
grupper. Lapparna läses inte upp, utan de hamnar i 
ett problemavfallskärl och förstörs. 

Röda Korset delar också ut pins med sloganer 
mot rasism. På facebook 

kan man förse sin pro-
filbild med ett slags 

elektroniskt em-
blem, så kallade 
twibbons, som 
visar att man un-
derstöder kam-
panjen mot ra-
sism.

Internationella 
antirasismveckan 

pågår hela denna 
vecka och upp-
märksammas 
på olika håll i 
landet. (NÖ)

Visa att du bryr dig – släck lamporna! 
Klimatjippot Earth Hour mörklägger igen i år städer, hem och läro-
verk över hela världen för en timme. 

Ifjol skickade Kyrkostyrelsen ut en rekommendation till försam-
lingar att delta, men den rekommendationen har frångåtts i år. En 
del församlingar planerar ändå att delta i evenemanget. De som vill 
vara med kan anmäla sig på Världsnaturfonden WWF:s hemsida.

Att släcka ljusen den 26.3 klockan 20.30–21.30 är ett budskap till 
beslutsfattare om att kloka och klimatvänliga beslut behövs. 

Earth Hour ordnades för första gången i Australien år 2007. I fjol 
deltog 126 länder och 4 000 städer. I år uppmanas deltagarna att 
börja timmen med en tyst minut för naturkatastrofens offer i Japan. 
(MW)

Sofia Torvalds

Hur ska morgonan-

dakten Andrum sitta 

bättre i radioflödet? 

Det var en fråga som 

diskuterades under 

andaktsredaktörernas 

utbildningsdag.

De redaktörer som gör mor-
gon- och kvällsandakter 
har i vår bjudits på utbild-
ning på olika håll i Svensk-
finland. Redaktörerna i 
södra Finland samlades på 
Yle i Böle förra veckan. På 
programmet stod bland 
annat övningar i att skriva 
manus, att välja musik och 
att använda rösten rätt.

Fred Wilén har i många 
år jobbat som morgonvärd 
på radio Mellannyland och 
lyssnat till Andrum ur pro-
gramvärdens perspektiv. 
Han ska bli prästvigd nästa 
höst och har lämnat radio-
arbetet bakom sig. 

Wilén tror att man mås-
te vara rak när man talar 
om de problem som upp-
står när Andrum kolliderar 
med flödesradion.

– De som sitter i studion 
och kör ut Andrum är ofta 
njuggt inställda till dem. 
De bitarna upplevs inte 
som egna, säger han.

Äkta och närvarande

Att få lyssnarna att stan-
na upp är inte en utma-
ning bara för dem som gör 
andakter.

– Undersökningar visar 
att det som folk vill höra 
på morgonen är nyheter, 
väder och klockan. Allt an-
nat som de vill lyssna på får 
vi vara tacksamma för, sä-
ger Wilén.

Själv tycker han att när 
Andrum är som bäst sitter 
den i radioflödet och blir en 
del av det. Att hålla en bra 
andakt är inte lätt.

– Nu när jag prövat på 
själv vet jag hur svårt det är. 
Det var mycket lättare att 
bara stå i studion och trycka 
på knappen. Att tala om sin 
tro är väldigt personligt. Det 
är mycket, mycket lättare att 
tala om väder och vind.

Och hur ska Andrum låta 
då den är riktigt bra?

– Äkta och närvarande. 
Lättillgänglig. En del av 
min vardag.

Motsättningar i 
grundidén
Wilén efterlyser också me-
ra glädje. Radion är ett av-

slöjande medium: är du 
inte glad på riktigt så hörs 
det.

Hos andaktsredaktörer-
na väcker tanken att ”sitta 
i flödet” motstridiga käns-
lor. Caterina Stenius, före 
detta musikredaktör på 
Yle, sammanfattade många 
andaktsredaktörers tan-
kar med att undra över om 
två så olika bitar ens går att 
koppla ihop utan friktion.

– Radioflödets idé är att 
inte väcka motstånd. And-
rums idé är att göra det. Det 
finns en motsättning redan 
i utgångspunkten.

Andrum jobbar för mera livsrum

Kyrkhelgen i Ingå samlade 350
May Wikström

Arrangörerna för 

kyrkhelgen i Ingå är 

nöjda med satsningen.

– Den övergripande käns-
lan så här efteråt är att det 
här går att göra, också på 
en ort som inte är väckel-
sebygd och som saknar tra-
ditioner för något liknan-
de, summerar kyrkoherde 
Torsten Sandell.

Helgen bjöd på en rad 
olika program både i Ingå 
kyrka, Kyrkfjärdens sko-
la och i församlingshem-
met. Huvudtalare var för-
fattaren Sven Reichmann. 
Lördagens olika semina-
rieprogram samlade cirka 
tvåhundra deltagare. 

– Folk har kommit och 
gått under dagarna, en del 
har varit med på allt, andra 

har bara deltagit någon 
gång, säger Sandell.

Sammanlagt uppskattar 
han antalet deltagare till 
350. En del av deltagarna har 
bott på Evangeliska folkhög-

skolan i Hangö.
– Med det här deltagan-

det har vi egentligen över-
träffat målet, som låg mel-
lan 200 och 300. Det fanns 
en viss nervositet över att vi 

kunde drunkna i deltagare, 
nu var det riktigt passligt, 
säger Torsten Sandell.

Bland annat Degerby 
Marthaförening, Evangelis-
ka folkhögskolan och När-
vilä bönehusförening r.f. 
fanns med som arrangörer. 
Administrativt fanns det bå-
de en centralkommitté och 
en lokal arrangörskommitté 
som planerade helgen.

Torsten Sandell och Stig-
Olof Fernström var initia-
tivtagare till kyrkhelgen, 
som är den första i sitt slag 
i södra Finland. Förlagan 
kommer från Karleby där 
kyrkhelgerna de senaste tre 
åren har samlat över 1 000 
deltagare. Centralkommit-
tén utvärderade satsningen 
i Ingå på tisdagen.

– I det här skedet är det 
för tidigt att säga om det 
blir en ny kyrkhelg nästa år, 
säger Torsten Sandell.

Kyrkhelgen i Ingå är det första försöket att upprepa konceptet 
från Karleby.

Fördomarna återanvänds inte. De 
är problemavfall och att göra sig 
av dem är ett slag för en vänliga-
re miljö.
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Finland deltar med fartyget Pohjanmaa 
i EU-insatsen Atalanta i syfte att avvär-
ja sjöröveri vid den somaliska kusten.
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Fred Wilén och Hedvig Långbacka ledde diskussionen när radioandaktsredaktörerna samlades 
för att dryfta frågan om Andrums plats i morgonflödet.
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Krucifix på skolväggarna 
okej i Italien
Krucifixen i italienska skolor behöver inte plockas 
ner, beslöt Europasdomstolen i Strasbourg förra 
veckan. 

Finsk-italienska Soile Lautsi tog strid om kruci-
fixen år 2002. Hon hade gett sina barn en sekulär 
uppfostran och ansåg att det var fel med kors på 
skolväggarna i en formellt sekulär stat som Italien, 
skriver Dagen.

Lautsis klagomål avvisades i italienska domsto-
lar, men Europadomstolen för mänskliga rättighe-
ter gav henne rätt. Beslutet bemöttes med kraftiga 
protester och överklagades. 

Det nya beslutet är enligt Yles svenska nyheter 
slutgiltigt. Vatikanen beskriver det som historiskt. 
(MW)

Förstörda kyrkor 
i västra Etiopien
Etiopiens evangeliska Mekane Yesus-kyrka väd-
jar om förbön efter de svåra oroligheterna mellan 
kristna och muslimer i stiftet Illubabor Bethel i Jim-
maregionen, västra Etiopien, rapporterar Finska 
Missionssällskapet. 

Oroligheterna utbröt den 2 mars i staden Asen-
dabo när ett rykte om att kristna skulle ha skym-
fat Koranen spred sig. Kyrkopresident Waksey-
oum Idosan uppger att 57 kyrkor har förstörts. Av 
dem hör 12 till Mekane Yesus-kyrkan. Flera hus har 
stuckits i brand, egendom har förstörts och över 
3 500 människor har tvingats fly oroligheterna.

Etiopiens myndigheter har vidtagit åtgärder för 
att stoppa oroligheterna och spåra upp förövarna. 
De muslimska ledarna försöker också lugna ner 
situationen. Kyrkan har förmedlat nödhjälp till per-
soner som flytt från sina hem. Mat, filtar och andra 
förnödenheter har delats ut. (MW)

Kyrkor vill ha nedrustning
Kyrkornas världs-
råd och många andra 
kyrkliga organisatio-
ner kräver att Nato 
avlägsnar alla kärn-
vapen som USA har 
placerat runt om i Eu-
ropa, skriver den obe-

roende brittiska tankesmedjan Ekklesia.
Uppskattningsvis 200 kärnvapen är enligt orga-

nisationerna kvarlevor från strategier under Kalla 
kriget. I en gemensam skrivelse påpekar de också 
att Nato borde tänka om gällande säkerhetssam-
arbetet i Europa. Att avlägsna USA:s vapen i Tysk-
land, Nederländerna, Belgien, Italien och Turkiet 
skulle enligt kyrkorna minska antalet länder med 
kärnvapen från fjorton till nio. 

Skrivelsen skickades till Natos ledning, USA och 
Ryssland i mitten av mars. (MW)

Norrmän går i kyrkan  
en gång per år

Norrmän går i kyr-
kan i snitt en gång 
per år, rapporterar 
nyhetsbyrån ENI 
som tagit del av 
uppgifter från Sta-
tistisk sentralbyrå.

– En huvudorsak 
till att kyrkotillhörig-
heten är stabil är att 
så många barn fort-
farande döps. Anta-
let människor som 
går i kyrkan regel-
bundet sjunker där-

emot, säger Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tuns-
berg, till tidningen Vaart land. 

Av Norges befolkning på fem miljoner hörde 78 
procent till kyrkan 2010. Det sammanlagda anta-
let gudstjänstbesök var 6,2 miljoner. I Finland finns 
inte färsk statistik att tillgå, men 2009 deltog 7 
miljoner medlemmar i gudstjänsterna. 

– Statistiskt blir det drygt ett gudstjänstbesök 
per kyrkomedlem. I praktiken går hälften av med-
lemmarna ändå aldrig i kyrkan, säger forskare Kati 
Niemelä vid Kyrkans forskningscentral till Koti-
maa24. (MW)

Christa Mickelsson

När den stora finlands-

svenska musikfesten 

Ta i Ton går av stapeln 

i Åbo görs det i 

samarbete med Borgå 

stifts barnkörsstämma.

– Det här är ett alldeles nytt 
projekt som kanske bara 
ordnas den här gången, be-
rättar Jan Hellberg, stifts-
sekreterare för gudstjänst-
liv och musik.

Det handlar om att stif-
tets stora barnkörsstämma 
i år alltså ordnas samtidigt 

och i samarbete med den 
finlandssvenska sång- och 
musikfesten Ta i Ton i Åbo 
andra helgen i juni.

– Dessutom har vi i år tre 
regionala barnkörsstäm-
mor under våren, som ett 
komplement till huvudfes-
ten i Åbo, förklarar Hell-
berg.

Den första stämman i 
slutet av mars i Korsholm 
ordnas för de österbott-
niska barnkörerna. I Borgå 
samlas de nyländska körer-
na och åbolänningarna får 
åka till Åland för sin regio-
nala stämma i maj. De tre 
stämmorna sammanstrå-
lar i juni, vid den stora mu-
sikfesten.

– Alla barnkörer har inte 
så lätt att fortsätta sin verk-
samhet in i juni månad. 
Deltagarantalet för huvud-
träffen i Åbo sjunker där-
för kanske något jämfört 
med barnkörsstämman i 
Kronoby för tre år sedan. 
Det totala deltagarantalet 
i alla stämmor samman-
lagt förblir ändå ungefär 
detsamma, cirka 300 barn. 
Alla barnkörer som vill kan 
alltså vara med på en stäm-
ma, en del på två.

Kyrklig närvaro
Idén att förena barnkörs-
stämman och den fin-
landssvenska musikfesten 
kläcktes när Jan Hellberg 

Stiftets barnkörer tar ton 
på musikfest i Åbo

Stiftets barnkörsstämma ordnades för tre år sedan i Kronoby. I år ordnas tre regionala stämmor under våren plus en gemensam 
stämma i Åbo i början av sommaren.

Kerstin Haldin-Rönn

8 Aktuellt

Hjälp

Länsstyrelsen i Södra Finlands 
läns tillstånd nr OKU 975 A/26.10.2009. 
Insamlingstid 1.1.2010-31.12.2011 
i hela landet, utom på Åland. Ålands 
landskapsregering, tillstånd 
nr 230 K14/21.12.2010. 
För humanitär hjälpverksamhet. rodakorset.fi

Nordea 221918-68000 

FI0622191800068000

Du kan rikta ditt bidrag 
genom att i meddelandefältet 

skriva ”Japan” eller ”Libyen”.

Offren för katastrofer och kriser.

diskuterade med Rainer 
Holmgård, som är konst-
närlig ledare för Ta i Ton.

– Rainer var faktiskt orga-
nisatör för den allra första 
barnkörsstämman på 70-ta-
let, berättar Hellberg.

Eftersom det råkade sig 
så att barnkörsstämman 
skulle ordnas samma år 
som musikfesten tyckte de 
att ett samarbete var natur-
ligt.

– Det är en fin tanke att 
ge både en kyrklig närvaro 
och en barnnärvaro på vår 
finlandssvenska sång- och 
musikfest.

Barn i Guds tid
Den nyskrivna mässan 
Barn i Guds tid kommer 
att sjungas på alla de fyra 
stämmorna.

– Mässan är ett beställ-
ningsverk av Ung kirke-
sang, den norska organi-
sationen för kyrkliga barn- 
och ungdomskörer. 

Nattvardsmässan sjungs 
i svensk version. Både tex-
ten och musiken är nyskri-
ven och de olika delarna 
sjungs av både barnkör och 
församling.

– Delar av mässan är 
ganska krävande, speci-
ellt för de barnkörer som 
antingen är nystartade el-
ler har väldigt unga barn. 
Alla kan ändå sjunga med 
i mässans enklare delar, 
och utöver den sjunger vi 
också några andra, lättare 
sånger.

Får allmänheten ta del av 
mässorna?

– Ja visst, alla är välkom-
ma på mässorna som hålls 
den 26 mars i Korsholm, 7 
maj i Borgå, 15 maj i Marie-
hamn och 12 juni i Åbo.

Mera information om  
barnkörsstämmorna finns  
på www.taiton.fi

Barnkörsstämmorna 2010  
ordnas av domkapitlet i Borgå 
stift.

Den finlandssvenska sång- och 
musikfesten ordnas av Finlands 
svenska sång- och musikför-
bund (FSSMF) och Åbolands 
sång- och musikförbund.
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InsidanHelsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 25.3
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Hörnan, Högbergsg. 10 via 
gården. Ollberg
Sö 27.3 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Sundström, Enlund. 
Kyrkkaffe 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Ray, Löfman. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Ahonen, Sundström, 
Johannes kantori. Tomas voka-
lensemble. Kyrkkaffe
Må 28.3
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Tomas kyrka. Ingång via ne-
dre våningen. Frände
kl. 12 Café Kardemumma i 
församlingssalen i S:t Jacobs 
kyrka. Salenius
kl. 17.45-20 Samtalsgruppen 
Bibel, tro och tvivel i Hörnan 
i Högbergsgården. Frände Ti 
29.3
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Timo Lampinen
kl. 13-14.30 Träffpunkt för 
seniorer och daglediga i Hög-
bergsgården. Dagens gäst: 
Ann-Mari Lindberg: ”Tankar om 
ensamheten”. Ahonen, Löfman
On 30.3
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Diakonistuderan-
de Hanna Byskata från Novia 
i Åbo berättar om diakonistu-
dierna idag. Salenius
kl. 15-16.30 Mariakretsen i To-
mas kyrka. Frände
kl. 17 Fastegruppen i Gamla 
kyrkan. Tua Sandell om Ge-
mensamt Ansvar och Ulf Särs 
om Kvinnobanken. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Almqvist, 
Böckerman 
To 31.3
kl. 19-21 Regnbågscafé i Hör-
nan i Högbergsgården. Kväl-
lens gäst Maria Lindberg (döv-
präst). Ray 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 27.3 kl. 12 högm, Rönnberg, 
Henri Hersta, Lankinen, Mat-
teus kyrkokör. Kyrkkaffe. Sö 
27.3 kl. 13.30 Matteus försam-
lings diakoniförenings årsmöte 
(2 vån).
Sö 27.3 kl. 16 knattekyrka för 

kan. Tillfället är tvåspråkigt. Ta 
med en huvudduk för att ges 
bort.
On 30.3 kl. 18 Ungdomsmässa 
i Kyrkslätts kyrka, Lars-Henrik 
Höglund, Anna Laasio, Janne 
Strömberg.

Tammerfors
Sö 27.3. Högmässa 10.30 Gam-
la kyrkan, Maria Sten, P Sirén
Sö 27.3. Taize-mässa i Pispala 
kyrka 17, tillsammans med Har-
ju församling. Lauri Eskelinen, 
Tarja Laitinen och Paula Sirén. 
Sångerna också på svenska.
Ti 29.3. Mammor o barn 10 
SvG, Åland och barn-familjerna
Ti 29.3. Tisdagsklubben, SvG 
grupp 1 kl 12.15-13.30 och 
grupp 2 kl 14.30-15.30
Ons 30.3. Diakonikretsen 13 
SvH, Gympa med Marja Hut-
tunen
Ons 30.3. Ungdomskväll i 
Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård 
fre 25.3 kl. 14-22, Jan ”Sege” 
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 27.3 kl. 10  i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Välkom-
men på högmässa för moget 
folk på Marie bebådelsedag. 
Pred. Kaj Andersson, lit. Marius 
Niemelä Røed, ViAndakören 
medverkar, Marthornas kyrk-
söndag. Efter högmässan 
kyrkkaffe på Prostgården, 
Marthorna och församlingens 
ungdomar bjuder på bulle till 
förmån för Gemensamt ansvar. 
Försäljning av Gemensamt An-
svar produkter.
Foibekretsen må 28.3 kl. 14 i 
Foibe servicehus, brasrummet
LARSKÖREN övar må 28.3 kl. 
18 i S:t Lars kapell
ViAndakören övar ti 29.3 kl. 
13.30 i Dickursby kyrka
S:t Martins diakoni- och pen-
sionärskrets ti 29.3 kl. 13 i S:t 
Martins kapell, Rea Anner
Sjöskog diakonikrets ti 29.3 
kl. 13 hos Ilse Lindberg, Marius 
Niemelä Røed
Drop in  i Bagarstugan ti 29.3 
kl. 15-19. Ungdomskväll med 
Sege och Kaj
Har du visor min vän? On 30.3 
kl. 14, allsång i Folkhälsanhuset
Missionskväll on 30.3 kl. 18.30 
i S:t Martins kapell, Allsång 
med våren och missionen som 
tema. Kaj Andersson, Håkan 
Wikman.
Sottungsby-Håkansbölekret-
sen to 31.3 kl. 13 i Håkansböle 
kyrka, Annakatri Aho
Besök våra hemsidor www.van-
dasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 27.3. Marie bebådelsedag 
kl.13 gudstjänst, Söderlund, 
Westman
Biskopsvisitation 7-8.4,10.4. i 
Tenala-Bromarvs församlingar. 
Församlingsfest fre 8.4.kl.18.30 
i Bromarvs kyrka medv.biskop 
Björn Vikström,kyrkkaffe i det 
nyrenoverade församlings-
hemmet.

hela småbarnsfamiljen. Rönn-
berg, Brummer, Bärlund-Palm. 
Leksakskollekt. Kaffe, saft och 
våfflor. I samband med knat-
tekyrka ordnas möjlighet att 
byta barnkläder (0-6 år) och 
leksaker.
Sö 27.3 kl. 18 kvällsmässa. 
Kvällste i Matteussalen. 
To 31.3 kl. 13 pensionärskrets, 
Hallvar (2 vån).
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsvägen 7
Må 28.3 kl. 12.30 Nordsjö syför-
ening och samtalsgrupp, Karin 
Degerman. 
BARNLÄGER 15-17.4, Rövass 
lägergård (Ingå, Barösund) till-
sammans med Matteus barn-
kör. Pris 35 euro. Mera info: 
Catarina Bärlund-Palm, tel. 
050-380 3936 eller catarina.
barlund-palm@evl.fi. Anm. till 
kansliet (09)2340 7300 senast 
28.3.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 25.3 
- kl. 10 Mamma-pappa-
barngrupp i Kårböle kyrka. 
Rebecka.
Sö 27.3 
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Söderström. 
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Allan Franzén, 
Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 16 Mariamusik i Månsas 
kyrka. Salve Regina – barock-
musik på Marie bebådelsedag. 
Trio Zipoli: Johanna Fernholm 
(mezzosopran), Louna Hosia 
(cello), Pilvi Listo (cembalo). 
Fritt inträde, programblad á 
5 euro till förmån för Gemen-
samt Ansvar.
Må 28.3 
- kl. 18 Tempeltjänarnas ge-
menskapskväll i Lukascentret. 
Thylin, Sjövall.
Ti 29.3 
- kl. 10 Knatte- och babyryt-
mik i Malms kyrka. Sussi och 
Bodil.
- kl. 10.30 Mamma-pappa-
barngrupp i Lukascentret i 
Södra Haga. Rebecka.
- kl. 13 Pensionärskrets i 
Malms kyrka. B Sandell.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka 
för åk 1–2 och förskolan. Sussi 
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms 
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och 
Rebecka.
- kl. 19 Förbön och tack. Ulla-
Christina Sjöman, Stig-Olof 
Fernström, Söderström. Barn-
passning. Inspelning för TV7. 
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30. 
On 30.3 
- kl. 13 Stick-café i Baggis. 
Monnberg.
To 31.3 kl. 10 Knatte- och ba-
byrytmik i Seuris. Sussi, Bodil 
och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barn-
grupp i Lukasgården i Munks-
näs. Rebecka.
Fr 1.4 
- kl. 13 Sopplunch i Månsas 
kyrka. Bingolotteri – ta med 
minivinster. Anmäl gärna till 
Tove Monnberg tfn 2340 7228 
/ 050 358 9310.

Helsingfors prosteri
Klang i kyrkan 2011 (den sex-
tonde i ordningen) fortsätter: 
Det massiva ”Kristusorato-
riet”, ett säreget storverk om 
Kristi liv av Liszt, framförs i 
Johanneskyrkan fredag 25.3 
kl.19.Konserten framförs i 
samarbete med Yle Radio 1 
och radieras. Radions symfo-
niorkester och Dominante- & 
Murtosointi körerna m.fl. ledes 
av Andres Mustonen. Vi får 
höra bl.a Soile Isokoski so-
pran och Jaakko Kortekangas 
baryton. Lördag 26.3  kl.16 
framförs ”Madame Amour” 
renässansmusik för jungfru 
Maria i Uspenski katedralen. 
Vi får höra Pia Freund sopran 
och Arto Satukangas piano. 
Sångensemblen ”Lumen Valo” 
uppträder. Avslutningsmässan 
firas i Domkyrkan Unionsgatan 
29 söndag 27.3. kl.10. Arrang-
ör för kyrkomusikfestivalen är 
Helsingfors kyrkliga samfällig-
het m.fl och dess konstnärliga 

ledare är Jukka Ahokas . Mer 
info: www.kirkkosoikoon.fi
Rekreationsdagar för när-
ståendevårdare ordnas den 
3-6 maj 2011 på Kaisankoti 
badhotell i norra Esbo. Många 
närståendevårdare har en både 
givande och krävande tillvaro 
, där man lätt glömmer bort 
sig själv. Rekreationsdagarna 
ger möjlighet till både vila 
och rekreation. Arrangörer är 
Helsingfors kyrkliga samfällig-
het och Folkhälsans Förbund 
i samarbete med Ray. Avgift 
90 euro. Anmälningar senast 
den 1.4. till Jonna Skand, Folk-
hälsans förbund i Nyland, tfn 
046-810 5037, e-post:jonna.
skand@folkhalsan.fi. Kristina 
Jansson-Saarela svarar även på 
frågor. tfn 09 2340 2540.
Leva och lära - grupp för per-
soner med specialbehov, träff 
den 29.3. kl. 13-16 på Försam-
lingarnas hus, Tredje linjen 22, 1 
v. Ulla Gripenberg ansvarar för 
hobbyverksamheten, Kristina 
Jansson-Saarela ansvarar för 
paussamtal. Kaffe- o te serve-
ring. Kontaktperson Kristina 
Jansson-Saarela, tfn 09 2340 
2540.
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 försam-
lingars PODCAST:  Aktuellt 
från kyrka och församling. 
Flera nya inslag varje vecka. 
Lyssna:  www.pod.fi/svenska  
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi 

Deutsche Gemeinde
So 27.3. 11.00 Uhr Gottes-
dienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Sö 27.3 kl. 10 Högmässa i Kullo 
bykyrka, af Hällström, Tollan-
der. Kl. 12 Högmässa i domkyr-
kan Mässa för sökare, Eisen-
traut, Anderssén-Löf, Tollander, 
Söderström. Alpha-gruppen 
medverkar. Kl. 13.30 Lunch i 
församlingshemmet med dis-
kussion. Kl. 14 Psalmträff med 
nattvard i Wittenbergsgatans 
servicehus, af Hällström.
 Lö 26.3 kl. 11-13.30 Famil-
jedag i församlingshemmet, 
Biskops Björn tankar om 
föräldraskap, Dockteatrarna 
Sångstunder, Bytestorg. Lunch: 
vuxna 7 euro , barn 7-12 år 5 
euro, 3-6 år 3 euro. Intäkterna 
till Gemensamt Ansvar. Kl. 16-
18 VÅRJIPPO med Borgå kam-
markör i församlingshemmet. 
kl. 18.00 Musikandakt med 
Östra Nylands kyrkosångskrets 
vid helgmålsringning inför 
Marie bebådelsedag i Sibbo 
kyrka.
Ti 29.3 kl. 12 Andakt och lunch 
i församlingshemmet.
On 30.3 kl. 13 Mariakretsen i 
församlingshemmets musik-
rum. Ledare Nina Perklén.
kl. 18.30 Upplev domkyrkan 
med fem sinnen, för vuxna, 
Puska Helenelund
kl. 18 Missions och Bibelkväll i 
församlingshemmet, Anders-
sén-Löf.
Torsdag 31. 3 kl. 14 Kråkökret-
sen samlas i Sjötorp, nattvard, 
af Hällström

Lappträsk
To 24 kl. 14 missionskrets i fh
- kl. 19 Metallmässa i Borgå, 

flöjt, kyrkokören, barnkören, 
Kungens Klubb. Särskilt för 
konfirmander. Marthornas 
kyrksöndag, samling efteråt i 
Kyrkoby församl.hem. 
Kyrkobröderna fr kl 19 25.3 
i Kyrkoby församl.hem. K-J 
Oljelund Eriksson berättar om 
sin bok.
Musikandakt med Östra Ny-
lands kyrkosångskrets i Sibbo 
kyrka lö kl 18 Kyrkosångkret-
sens kör, dir. Reidar Tollander, 
Sibbo kyrkokör, dir. Anders 
Ekberg. Repertoar från kyrko-
musikfesten i Vasa. Liljeström, 
andakt.
Sexeuroslunch on kl 12 i Kyrko-
by församl.hem. Inl Katja Korpi. 

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 27.3. Marie be-
bådelsedag.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15 mässa m. konfirm. av 
Koli-skriftskolan, Juntumaa, A. 
Kronlund,
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 15, 
Ahlbeck, A. Kronlund. Kyrk-
kaffe.
Kammarkören Novenas skiv-
utgivningskonsert i Esbo dom-
kyrka, Kyrkparken 5, på Marie 
bebådelsedag sö 27.3 kl. 19. 
Dir. Nina Kronlund. Mariamusik 
a cappella. Pärt: Magnificat, 
Grieg: Ave Maris Stella, Peter 
Hilli: Ave Maria, Bruckner, Byrd, 
Poulenc, Hildegard von Bingen, 
Holst, Mirolybov, Møller, Pa-
lestrina, de Victoria, Kverno. 
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: Träffdax i Kök-
lax kapell ti 29.3, Sökö kapell ti 
29.3, Kalajärvi kapell to 31.3. 
Kyrkrunda till skärgårdskyr-
korna i Väst-Åboland 9-10.4. 
Start lö. morgon, tillbaka sö. 
kväll. Övernattn. på Houtskär. 
Pris 60 euro. Mer info: Gun-
borg Lindqvist, 040-531 1047. 
Anm. sen. 30.3 till förs.sekr. 
Ann-Christin Lintula, 050-432 
7526, 8050 3211, ann-christin.
lintula@evl.fi.
Insamling för Gemensamt An-
svar i Entresse och Esbotorg 
25 och 26.3, Sello 24.3. och 
26.3 samt Hagalund, Sam-
pogränden 26.3. 

Grankulla
Fr 25.3 kl 10.30 Samtal kring 
tro i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
Sö 27.3 kl 12 Högmässa, Byfält, 
Smeds. Jannika Lindholm, flöjt. 
Aulakaffe.
Må 28.3 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet.
Ti 29.3 Familjelyktan i Sebas-
tos. Musiklek, sång, rytmik och 
rörelse, Peitsalo, Fransman. 
Kort morgonandakt i kapellet. 
Påskpyssel. Kaffeservering och 
fri samvaro.
- kl 13 Pensionärskören i nedre 
salen, Smeds.
- kl 13.30 Tisdagsträffen i övre 
salen. Porkalaparentesen 1944-
1956. Film.
On 30.3 kl 13.30 Syföreningen 
i övre brasrummet.
To 31.3 kl 18.30 Bibelkväll i Se-
bastos, Byfält.

Kyrkslätt
Sö 27.3 kl. 12 Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka, Aino-Karin Lovén, 
Susann Joki. Solosång, Hanna 
Noro. Kl. 14.30-18 Kvinnornas 
eftermiddag i församlings-
hemmet i centrum. Lunch och 
kaffe, pris 7 euro. Presentation 
av kvinnobanken – Anna-Liisa 
Kautio och Mari Bergroth. 
Musik med Mamma-Mia. 
”Välkommen” Maria – 
Teol.dr. Anja Giselli. 
Dagen avslutas 
med mässa i kyr-
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konfirmanderna startar kl. 18 
från fh 
Fr  25 kl. 18 Cantando övar i 
kyrkan 
Lö 26 kl. 18 i Sibbo kyrka. Mu-
sikandakt med Östra Nylands 
kyrkosångskrets vid helgmåls-
ringning inför Marie bebådel-
sedag. 
Sö 27  Marie bebådelsedag, 
kl. 10 Mässa i kyrkan, Djupsjö-
backa, Tollander, Cantando. 
Taxi.
- kl. 15 Konsert till förmån för 
Gemensamt Ansvar i fh. Marja 
Pohjola (piano), Karipekka Es-
kelinen (klarinett) och Sinikka 
Lidsle (violin). Servering. Taxi. 
On 30 kl. 9.30 vuxen-barn-
grupp i fh
- kl. 19 psalmafton ”Månadens 
psalmer” i fh. Kvällste. Tol-
lander
Måndag 28.3 pastorskansliet 
stängt pga. skolning
 Församlingens kör Cantando 
söker nya sångare! Cantando 
sjunger i mässan 27.3 och 24.4. 
Kören övar 25.3, 6.4 och 15.4 
kl. 18-20 i kyrkan. Anmäl ditt 
intresse till Vera tfn 050 382 
7526. Välkommen med!

Liljendal
Sö 27.3 kl 12.00 Gudstjänst 
i Sävträsk kapell. H Djupsjö-
backa, A Jokinen
- kl  16.00 Sångstund med 
Refrängen på Mariagården. 
Körsång och allsång.
Ti 29.3 kl   10-12  Vuxen-Barn-
gruppen i Kantorsgården. 

Lovisa
To 24.3 kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva
Lö 26.3. kl 18 Helmålsbön i 
Valkom
Sö 27.3. kl 10 Gudstjänst för 
små och stora i Valkom, Henrik 
Weckström, Paula Jokinen
kl 18 Konsert i kapellet med 
Rita Bergman sopran
Må 28.3. kl 13 Diakonikretsen i 
Vesperhemmet
Ons 30.3. kl 8 kort morgon-
mässa i Kapellet, Tord Carl-
ström
To 31.3. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva

Pernå
To 24.3 kl. 10-12 Isnäs vuxen-
barngrupp i Isnäs servicehus, 
Erica Wallén
- kl. 19 Metallmässa i Borgå 
domkyrka. Busstransport, gra-
tis.  Lovisa turisthållplats kl. 18, 
Pernå kyrkas parkeingsplats kl. 
18.15, Forsby center 18.30
Ingen ungdomssamling i Präst-
gården
Fr 25.3 kl. 9-12 Isnäs lekverk-
samhet i Isnäs servicehus, 
Erica Wallén
- kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barn-
grupp i Prästgården
- kl. 13-16 Isnäs juniorklubb i Is-
näs servicehus, Erica Wallén
Sö 27.3 kl. 10 Finskspråkig 
Familjens dag till förmån för 
Gemensamt Ansvar i Agricola-
hallen. Se www.pernaevl.fi för 
mer information.
- kl. 18 Taizémässa i kyrkan, 
Robert Lemberg, Antti Jokinen
Må 28.3 kl. 10-12 Forsby 
vuxen-barngrupp i Arken, Erica 
Wallén
On 30.3 kl. 10-12 Kuggom 
vuxen-barngrupp i Axxell, 
Erica Wallén
To 31.1 kl. 10-12 Isnäs vuxen-
barngrupp i Isnäs servicehus
- kl. 13-16 After School i Arken, 
Erica Wallén
- kl. 18 Ungdomssamling i 
Prästgården

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 fa-
miljemässa Helene Liljeström, 
Anders Ekberg, Lauri Palin, 
Elisabet Lundström, Isabella 
Munck. Johanna Martikainen 

Pastor Timo Keskitalo

10am Worship Service &  
Sunday School in Finnish 
(13 yrs + group in Eng-

lish) 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  
intensive daytime  

(5 x week) begin in April! 

Friday 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!!
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Ekenäs
To 24.3 kl. 13 Jubilarfest i 
förs.h. Gun Spring festtalar 
över temat Helig.
- Kl. 19 Valdiskussion i förs.h. 
med inbjudna riksdagskandi-
dater; Niklas Andersson, Tho-
mas Blomqvist, Maarit Feldt-
Ranta, Birgitta Gran, Eero Koli 
och Marko Reinikainen. Diskus-
sionen leds av kyrkoherdarna 
Anders Lindström och Pentti 
Raunio. Servering för Gemen-
samt Ansvar.
Lö 26.3 kl.9.30 Gemensam 
bön i förs.h.
- Kl. 11-14 Loppis och café för 
Gemensamt Ansvar i förs.hem-
met. Kom och fynda!
- Kl. 17 Tempelherreordens 
dubbning av nya riddare i 
kyrkan. Medv.: M.Danielsson, 
N.Burgmann, kyrkokören.
- Kl. 20.30-21.30 Försam-
lingen deltar i Earth Hour-ma-
nifestationen genom att hålla 
belysningen släckt på begrav-
ningsplatsen, församlingshem-
met och kyrkan.
Sö 27.3 kl.10 Högmässa, 
T.Wilman, N.Burgmann.
On 30.3 kl. 19 Arbetskretsen 
träffas i Österby förs.h.
- Kl. 19 Ung gudstjänst i kyr-
kan, K.Wikström. 
To 31.3 kl. 18.30 I örtagård – i 
paradis. Bokpratarnas littera-
turafton i förs.h. Kvällens gäst 
Mary Kuusisto berättar om sitt 
liv som odlare, skrivare o. må-
lare. Servering med smakprov 
från Marys örtagård.
Info om alla kretsar, körer och 
grupper finns på www.ekenas-
forsamling.fi

Hangö
Sö 27.3  Familjegudstjänst 
i kyrkan kl. 12, T. Sjöblom, R. 
Näse. Dagklubbens barnkör 
sjunger glada sånger. Efteråt 
Gemensamt Ansvar-lunch i 
församlingshemmet (vuxna 5 
euro, barn 2 euro, familjepris 
max 15 euro.
On 30.3 Ungdomsgudstjänst i 
kyrkan kl. 18, A. Laxell, R. Näse.
To 31.3 Psalmafton i Lappvik 
kyrka kl. 18, A. Laxell, R. Näse. 
Kaffeservering.

Ingå
Lö 26.3 kl 19.00 förbön och 
lovsång i Degerby kyrka.
Sö 27.3, Marie bebådelsedag, 
Marthornas kyrkhelg, kl 10.00, 
högmässa i Ingå kyrka. Eeva 
Makweri, Marianne Gustafsson 
Burgmann, kyrkokören. Kyrk-
kaffe i församlingshemmet.
Sö 27.3 kl 18.00 Konsert i Ingå 
kyrka. Niels Burgmann, orgel, 
Keijo Silventoinen, oboe.
Må 28.3 kl 18.00 bibelgruppen 
möts i Prästgården: ”När gud 
verkar avlägsen”.
Ti 29.3 kl 18.00 Missionsauk-
tion i församlingshemmet. 
Lotteri, handarbeten, bakverk, 
lopptorg och kaffeservering. 
May Lindström.
Ons 30.3 kl 14.00 syfören-
ingen träffas i Prästgården. Siv 
Björklöf.
Verksamhet på finska:
Paastonajan ILTAMESSU Inko-
on kirkossa torstaina 24.3.2011 
klo 19.00. Tule hiljentymään 
musiikin äärelle jo klo 18.30! 
Mukana Marco Bonacci, Noora 
Karhuluoma, Gaudete -kuoro ja 
Eeva Makweri. Messun jälkeen 
vietämme teehetkeä.
Ke 30.3 klo 18.00 raamattupiiri 
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
Lö 26.3  kl. 18 Maria konsert i 
S:ta Katarina kyrka till förmån 
för insamlingen Gemensamt 
Ansvar. Gruppen Kvarnrot upp-
träder.  Katarina Kvarnström, 
sång, Teddy Granroth, piano & 

violin. Pirjo Lucander, textläs-
ning. Fritt inträde. Program-
blad 10 euro. 
Sö 27.3  kl. 10 Högmässa i  
S:ta Katarina kyrka. Terlinden;  
Bonacci.  Penionärskören med-
verkar, ledare Noora Karhu-
luoma. Franciskus-Sällskapets  
i Finland r.f. årsmötesdag.  
Kyrkkaffe i  Stora Prästgården. 
Kyrktaxi från centrum.
kl. 12 Högmässa i Svartå kyrka. 
Terlinden;  Bonacci.  Kyrktaxi 
från periferin Lämna din be-
ställning till pastorskansliet tfn 
279 3000, senast torsdag 24.3. 
kl. 14.00. En avgift på 2 euro 
uppbärs för skjutsen.
Må 28.3 kl. 13-15.00 Stick- och 
väncafé på Köpmansgatan 
20. Tvåspråkig samling med 
handarbete och gemenskap 
i vänverksamhetens tecken i 
samarbete med Röda Korset.
kl. 14-15.30 Bibelgruppen i 
Svartå samlas i kyrkstugan, 
Hållsnäsvägen 82.
On 30.3 kl. 19.30 Kvällsbön i 
fastetiden i S:ta Katarina kyrka. 
Terlinden; Bonacci. Tema för 
kvällen:  Avfall: Sophögarna 
bara växer. Och mycket skräp 
kommer att finnas kvar bra 
mycket längre än vi. Hurudan 
jord vill jag lämna åt barn och 
barnbarn?
Ytterligare information om 
verksamheten se www.karisfor-
samling.fi 

Pojo
Torsdagar kl 18.30 Försam-
lingskören i förs.hemmet. Fr 
25.03 kl 13.45 Pensionärskören 
i förs.hemmet. Kl 15-17 Brödför-
säljning för Gemensamt Ansvar 
i S-market. Sö 27.03 kl 12 Hög-
mässa i kyrkan Margareta Pui-
ras, Lea Immonen. On 30.03 
kl 13 Påskpyssel i Postilla. Kl 19 
Förbönsandakt i kyrkan.

Sjundeå
To 24.3.2011 kl. 18.00 Böne-
grupp i Capella, Gun Venäläi-
nen.
Sö 27.3 kl. 12 Mässa i kyrkan, 
Ismo Turunen, Svante Forsman.
 kl. 19 Maria-konsert i kyrkan. 
Tankar kring Jungfru Marias liv 
i text och sång med gruppen 
Kvarnrot  i samarbete med Ge-
mensamt Ansvar. Fritt inträde 
– programblad 10 euro.
To 31.3 kl. 10 Sångstund i Ca-
pella. Skjuts kan ordnas vid be-
hov, kontakta Gun Venäläinen 
040 533 6946.
kl. 18 Veckans text – bibelstu-
dium i församlingshemmet, 
Eimer Wasström.

Snappertuna
To 24.3 kl 18-21 Ungdomskväll 
i Langansböle
Sö 27.3 kl 18 Musiktillfälle med 
Christer Romberg, kyrkkaffe. 
Margareta Puiras och Pia Ny-
gård. Välkomna!
Må 28.3 kl 19 Snappertuna 
kören övar
Ti 29.3 kl 9.30-11 Familjekafé i 
Langansböle
Ti 29.3 kl 16.30-17.30 tisdags-
klubb i Langansböle
Ti 29.3 kl 17-18 juniorklubb i 
Snappertuna

Tenala
Marie bebådelsedag, 27.3 kl. 
18, (Obs tiden!) Kvällsmässa, 
Staffan Söderlund/Gunnar 
Westman. 
To 31.3 kl. 18.00 Studiegrup-
pen i församlingshemmet.
To 31.3 kl. 18.30-21.00 För-
samlingsträff hos Marketta 
Lönnberg och Nils Lindroos, 
Vimonbölevägen 208 B,  Väl-
kommen!

Esbo stift

Lojo
Sö 27.3. kl 13.00 Marie bebå-
delsedagens högmässa i Lojo 
kyrka. Kyrkvärd Marthorna, Lo-
jo Brass uppträder. Kyrkkaffe.
Sö 10.4. kl 13.00 5. s i fastan 
gudstjänst i Virkby kyrka. Kyrk-
värd Max Laitinen, Guldkanten 
uppträder. Kyrkkaffe.
Ti 19.4. kl 13.30 Svenska 
kretsen samlas i Virkby kyrka. 
Nattvard i stilla veckan. Raimo 
Kuismanen och Mari Nurmi.
Till dig som har förlorat en 
nära människa. Lojo försam-
ling arrangerar en sorggrupp 
för att dela tankar kring förlust 
och död. Genom att gå tillsam-
mans kan vi hjälpa varandra 
att komma en bit på vägen. 
Gruppen samlas 6 gånger 
under våren. Första mötet hålls 
på tisdag den 29.3. kl 18 i Lojo 
församlingshem, takkahuone, 
Sibeliusgatan 2, då vi bokar 
nästa möten. Om du vill veta 
mer, ring 044-3284357 eller 
raimo.kuismanen(a)evl.fi Raimo 
Kuismanen.

Tusby
27.3.2011 kl 10 i Tusby kyrka. 
Marie bebådelsedag; tvåsprå-
kig högmässa. Klemetskog 
Kyrkosångare och viihdekuoro 
Essut. Präster Seija Jokipelto 
och Sarri Päiväsaari-Vestenius, 
kantorn Tuula Saarensola. 
Kyrkkaffe.

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 27.3 kl 10 Gudstjänst. Am-
per, Sundroos
Västanfjärd:
Sö 27.3 kl 10 Högmässa. Don-
ner, Södergård
Dragsfjärd:
Sö 27.3 kl 12 Gudstjänst i 
Dfjärds kyrka. Donner, Söder-
gård. Efter gudstjänsten Mis-
sionsmiddag i förs.hemmet.
To 31.3 kl 18 Önskepsalmkväll i 
Dbruks kyrka
Hitis:
Sö 27.3 kl 13 Högmässa. Kuok-
kanen

Åbo
To. 24.3 kl. 18-20 Student AL-
PHA på Arken. Helar Gud än 
idag?
anmälningar: Rebecka Stråhl-
man, rebeckavikstrom@hot-
mail.com, 040-746 95 82.
kl. 19 Taizémässa i Aurelia (1 
vån.), Portin
Fre. 25.3 kl. 18-23 Café ader-
ton i Aurelia (2 vån.)
Lö. 26.3 kl. 11.30-13 Kyrkans 
barntimme i Aurelia (2 vån.)
Sö. 27.3 kl. 12 Högmässa 
i Domkyrkan, Sepponen 
(pred), Portin (lit), Forsman, 
Ellfolk. KSÅA kören medverkar.
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka, 
Bäck, Ellfolk. Kyrkkaffe efter 
mässan.
kl. 18 Camerata Aboensis kon-
sert i Domkyrkan till förmån 
för Gemensamt Ansvar.
kl. 19 Samkväm tillsammans 
med Rysslands föreningen i 
Aurelia (1 vån.)
Ti. 29.3 kl. 13.30-15 Café ader-
ton (åk. 3-6) i Aurelia (2 vån.)
kl. 18 Lovsångskören övar i Au-
relia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön 
i Aurelia (1 vån.), Gunnar af 
Hällström: Jesus instiftar natt-
varden.
Ons. 30.3 kl. 10-12 Familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia 
(1 vån.) Hemligt program.
kl. 13.30-15 Café aderton (åk. 
3-6) i Aurelia (2 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
27.3 Marie bebådelsedag Hög-
mässa i Hammarlands kyrka kl 
12.00 Mårten Andersson, Carl 
Micael Dan.

Sund-Vårdö
Sö 27.3 Familjegudstjänst i 
Vårdö kyrka, kl. 11.00 – Juanita-
Fagerholm-Urch, Mathias Ju-
nell, Anders Laine
Sö 27.3 Kvällsmässa kl 19.00 i 
Sunds kyrka – Juanita Fager-
holm-Urch, Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs
To 24/3 13.00 Silvergruppen 
samlas med Pörtom försam-
lings pensionärer i Pörtom 
församlingshem. Buss från He-
lenelund 11.30, Harrström 11.35, 
Smedbacken 11.40, Taklax 11.50, 
Korsnäs (Ankaret) 12.05 Kors-
bäck 12.15, Molpe 12.30.
To 19.00 Kyrkokören i Ankaret.
Sö 11.00 Gudstjänst i kyrkan, 
Cay-Håkan Englund, Deseré 
Granholm.
Må 10.00 Kvinnor mitt i livet i 
Ankaret.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret. 
Besök av skrivargruppen Penn-
fäktarna från Närpes.
On 14.00 Korsnäs missions-
syförening i Ankaret. Heidi 
Orori medverkar. Harrström 
sjömansmissionssyförening är 
inbjuden.
To 31/3 13.00 Molpe missions-
syförening i Bykyrkan.
To 31/3 19.00 Baltikumvän-
nernas i Korsnäs församling rf 
årsmöte i Korsnäs Andelsbanks 
klubbrum. Stadgeenliga ären-
den. Kaffeservering.
Fre 1/4 18.30 Fredagscafé för 
kvinnor i alla åldrar i Ankaret.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Fre 25.6 kyrkan, 17.30 Afri-
kansk kör, 18.30 internationellt 
möte, efteråt servering i för-
samlingshemmet, barnpass-
ning.
Sö 27.3 kl 18 Metallmässa, 
Ingvesgård och musiker från 
Närpes.
Lappfjärd
Lö 26.3 kl 19 Möte i Dagsmark 
bönehus, J. Martikainen, Nå-
dehjonen
Sö 27.3 kl 10 Högmässa, Eklöf, 
Martikainen, kl 18 Bibelsamtal 
i församlingshemmet, T. Sol-
gård. 
Sideby
Sö 27.3 kl 12 Familjegudstjänst, 
Eklöf, Nilsson, Sideby konfir-
mander. Efteråt klimp-, kött-
soppa för till förmån för GA, 
möjlighet att köpa hem.

Närpes
Kyrkan Marie bebådelsedag 
27.3 kl 10 Högmässa. Lö 26.3 
kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta Maria”. 
Pjelax bönehus sö 27.3 kl 14 
Gudstjänst. 
Luthergården sö 27.3 kl 18 
Sångkväll. 
Böle bystuga to 24.3 kl 13 
Samling. 
Centralregistret/pastorskans-
liet stängt 30.3 pga skolning.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Idag torsdag kl 13 Pensionärs-
samling, Korsnäs-gäster.
Lördag kl 9.30 Barnkörens av-
färd till Korsholm.
Söndag kl 12 Högmässa 
Sandin, Mitts. Ansvarsgrupp: 
konfirmandföräldrarna. Textlä-
sare: Sinikka Enbacka, Heddy 
Norrgård.
Tisdag kl 13 KU-sykretsen.
Onsdag kl 9 Föräldra-barnträff, 
-kl 16 andakt i Prästhagen o. kl 
17 i Pörtehemmet, Kecklund.
Anmälan till kvinnofrukost 
2.4 kl 10 senast 31.3 till Heddy 
0500 163701.
Lastning av Estlandsbilen lörd. 
2.4 kl 16. Frivilliga behövs. Serv.

Övermark
Sö 27.3 kl. 10 Familjeguds-
tjänst, Sandin, Richard Mitts, 
dagklubben, minior, junior o 
Junisång, Lillemor Enlund, Ka-
rina Westmalm. Leksakskollekt.
To 31.3 kl. 10 Bön i förs.h.
To 31.3 kl. 14 Andakt på Alvina, 
Sandin. 

Korsholms prosteri

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

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i 
Singsby.
Kvällsmässa ”Barn i Guds tid” 
lö kl 18 i kyrkan, medv delta-
gare i barnkörsstämman, lit Siv 
Jern, pred Jessica Bergström, 
musikalisk ledning Susanne 
Westerlund.
Familjegudstjänst sö kl 10 i 
kyrkan, Örn, Nordqvist-Käll-
ström, söndagskol- och dag-
klubbsbarnen sjunger.
Högmässa sö kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Örn, Nordqvist-
Källström. 
Ingen söndagsskola i Smedsby 
förs.gård.
Missionssyförening må kl 13 i 
Smedsby förs.gård. 
”Utan skönhet lever männis-
kan icke en sekund”andrum 
må kl 19 i Smedsby förs.gård, 
medv Pia Boije.
Bytesloppis i Smedsby förs.
gård, barnkläder hela och rena 
i storlek nr 50-150 kan hämtas 
till förs.gården 28-31.3. kl 9-15.
Loppis är öppet 4-7.4. kl 9-16. 
Kom och fynda helt gratis!

Kvevlax
Cafémöte lö kl 19 i fh, Solveig 
Mikkonen. Barnpassning.
Högmässa sö 10, Lundström, 
Andrén, Kyrkokören.
Pensionärskören övar ons kl 
12 i fh.
”Hela kyrkan sjunger” ons 13.4 
kl 14  i Vörå frikyrka.  Kvevlax 
pensionärer inbjudna. Buss-
transport, start kl 11 fr. Koskö 
via byarna. Lunch på Norrvalla 
kl 12.30.  Resans pris ca 34 
euro. Anm. senast 8.4 till pas-
torskansliet tel. 346 2300.

Malax
Socken öppen fre-lö 19-24, on 
18.30-21.30.
Lillegård öppen lördagar 10-13. 
Övr. tider enl. överenskom-
melse med diakon Patrica 
Strömbäck, 050-3381059.
SLEF lokalavdelning i Malax 
årsmöte fre 25.3 kl 18.30 i KH.
Gudstjänst sö 27.3 kl 10 i kyr-
kan. Symöteskören medverkar. 
Tornberg, Lax.
Konsert med Ensemble Trans-
parent sö 27.3 kl 16 i kyrkan. 
Fritt inträde. Aktia Sparbanks-
stiftelsen i Malax sponsorerar.

Petalax
Fre 25 3 kl 12.30 Samling för 
pensionärer och daglediga. 
Gäster från Malax församling. 
Björklund, Streng, Kontakten, 
servering, taxi
Sö 27 3 kl 11 Gudstjänst, Björk-
lund, Streng
On 30 3 är pastorskansliet 
stängt p.g.a. skolning
On 30 3 kl 13 Syföreningen i 
församlingshemmet

Replot
Skriftskola lö kl 10-13.30.
Högmässa i Replot sö kl 10. 
Göran Särs, Michael Wargh.
Gudstjänst i Björkö sö OBS! Kl 
13. Kyrkans Ungdoms seniorer, 
Göran Särs och Michael Wargh. 
Kaffeservering.
Konsert  i Replot kyrka sö kl 
18 med musikstuderande från 
yrkeshögskolan Novia i Jakob-
stad.
REPLOTS FÖRSAMLING SÖ-
KER SOMMARJOBBARE (2st) 
för fastighetsskötsel i Replot 
och Björkö för tiden 6.6 – 5.8 
2011. kan eventuellt påbörjas 
tidigare. Arbetet omfattar 
skötseln av församlingens 
grönområden och parkeringar, 
begravningsplatser  och blom-
planteringar samt övervakning 
av fastigheterna. Församlingen 
söker i första hand ungdomar, 
18 år fyllda med körkort och 
tillgång till egen bil. Arbetsti-
den är vardagar  9.00 – 16.00, 
lön 7,97 euro/h. Skriftliga an-
sökningar formuleras fritt och 

lämnas senast  20.4 2010 kl. 
12.00 till Replots församling, 
Prästgårdsvägen 7 65800 
Replot, eller e-post, replot.
forsamling@evl.fi Närmare 
upplysningar ges av fastighets-
chef  Bengt Vestlund, tel 044 
0662841

Solf
Koralkör sö kl. 9.
Gudstjänst sö kl. 10, Bengt 
Djupsjöbacka, Peter Brunell, 
koralkör.
Söndagsskola sö kl. 10.
Måndagssamling må kl. 13.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Ungdomsmässa sö kl. 13, Heidi 
Mäkelä, Harry Holmberg, Dan 
Andersson.
Morgonbön to 31.3 kl. 9, Janne 
Hänninen,  Mikael Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Harry 
Holmberg,  Brändö kyrkokör, 
dir. Dan Andersson. Kyrkkaffe 
o info av Vasa kyrkliga stiftelse.
Tyskspråkig gudstjänst må 
28.3 kl. 18, Martin Röker, Dan 
Andersson. Servering.
SUNDOM KYRKA
Vi reser ett tecken-kvällsmäs-
sa sö kl. 18, Siv Jern, Sund-
omkören, dir. Monica Heikius, 
Juliana Andersson, sång, kom-
pband.

Vörå
Vörå

Läsmöte i Karvsor bönehus fr 
kl. 14.00. T Klemets, Strand.
Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan 
sö kl. 10. Pred Björn Vikström, 
lit Berg, kantor Granholm. 
Gemensam kyrkokör. Högtidlig 
återibruktagningfest av för-
samlingshemmet. Kyrkkaffe. 
Kyrktaxi från Salomaa kl. 9.00. 
Radio Fyren bandar och sän-
der gudstjänsten i radion.
Missionsringen i Fh må kl. 13. 
Heidi Orori.
Sorgegruppen i Prostgården 
on kl. 14.
Läsmöte för Lålax i Fh on kl. 
19. T Klemets, Granholm. 
Vi över 60 i Fh to 31.3. kl.13.  
Solveig Mikkonen, T Klemets, 
Granholm.

Oravais
Start till barnkörsstämman i 
Korsholm lö kl. 9.25 från Fh.  
Högmässa i kyrkan sö kl. 12. I 
Klemets, Svarvar. 
Läsmöte hos Peter och Astrid 
Åbacka sö kl. 14. I Klemets, 
Strand.
Missionssyföreningen i Fh on 
kl. 13.         

Maxmo
Kvällsmässa med nattvard 
i kyrkan sö kl. 18. I Klemets, 
Svarvar. 
Symöte i Brudsund bykyrka 
on kl. 13.
Andakt på Marielund to 31.3. kl. 
14.30. A-S Bäck.

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Församlings-
stugan, T. Forsblom.
Fr 13.30 Andakt i Esselunden, 
Portin, Frantz.
Sö 10 Gudstjänst, Portin, 
Frantz. Sångprogram. Textlä-
sare Paula Ahlvik, ansvarsby 
Bäckby-Värnum-Humla.
Må 13.30 Symöte i Henriks-
borg, M. Östman.
-19 Symöte i Henriksborg, M. 
Östman.
Ti 14 Symöte i Ytteresse böne-
hus, T. Portin.
 -19 Samtalsgrupp för ”Kvinnor 
mitt i livet” vid brasan i Hen-
riksborg, Stina Pettersson.
Fr 1.4 kl 9-12 Öppen dagklubb 
i Församlingsstugan för barn 
0-5 år. Anmälningar på onsdag 
tel 040-3100456.

Jakobstad
VÅROAS 25-27.3.2011 i För-
samlingscentret, Jakobstad.
Tema: ”Rustade för denna tid”
Fr 19 Kvällsmöte. ”Rustade...”, 
Johan Candelin, inledningsord, 
Bo-Göran Åstrad.
21 Kvällsmöte. ”...för denna 
tid”, Hans Weichbrodt, Sverige. 
Lovsång och förbön.
Lö 10 Bibelstudium: ”Ta på er 
Guds vapenrustning”, Hans 

Mariakonserter i Karis och Sjundeå
Lö 26.3. kl 18 i S:ta Katarina kyrka, Lärkkullavägen 26, Karis
Sö 27.3. kl 19 i Sjundeå kyrka, Kalansgränd 5, Sjundeå kby  

Tankar kring Jungfru Marias liv i texter och sånger med  
Gruppen Kvarnrot, Katarina Kvarnström, sång, Teddy Granroth, 
piano och violin. Pirjo Lucander medverkar med textläsning.

Fritt inträde, programblad 10 euro till förmån för insamlingen  
Gemensamt Ansvar.
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maRknad
ÖnSkaS hyRa

Ickerökande, skötsam pol.mag. 
från Östra Nyland har fått ar-
bete i Helsingfors och behöver 
bostad. Gärna centralt belägen 
etta/tvåa. Vänligen kontakta 
Linn 040 7076014.

Jag är en 24-årig juridikstude-
rande ung kvinna som önskar 
hyra en etta/rum i H:fors inner-
stad över sommaren, 1.6.-31.8. 

Har du en lugn och prydlig 
lägenhet i centrala J:stad åt 
mig. Helst en tvåa. Jag är en 
skötsam och pålitligt kvinnlig 
pensionär. Ring 040-763 1971.

ÖnSkaS kÖpa
KÖPES DÖDSBON samt vinds-
tömningar och källartömningar.
Ring Stefan 0400-312970.

aktuellt i media

Herrens tjänarinna
Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebå-
dade Jesu födelse. Likt många andra ställer sig Maria helt 
till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker 
sin beredvillighet med orden ”Jag är Herrens tjänarinna. 
Må det ske med mig som du har sagt.”

I söndagens gudstjänst predikar religionsläraren Maria 
Björkgren-Vikström över temat Herrens tjänarinna. Li-
turg i gudstjänsten är familjerådgivaren och prästen Jan-
Erik Nyberg. Med textläsning deltar Fredrik Westerlund 
och Gunn-Britt Kull-West.

Söndagens tema förstärks genom sången Maria, Maria 
sjungen av Psallitekören och med solo av körens dirigent 
Susanne Westerlund. Gudstjänsten bjuder på traditio-
nella bebådelsepsalmer såsom Maria, Herrens moder och  
Alla källor springer fram i glädje. Vid orgel och piano sitter 
kantor Ann-Christine Nordqvist-Källström. I gudstjäns-
ten medverkar en stråkensemble.

I gudstjänsten på Marie bebådelsedag predikar Maria Björkgren 
-Vikström.

Lucas Snellman

meddelanden

KUNGÖRELSE
Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet 
sammanträder onsdagen den 30 mars 2011 kl. 18.00 i Esbo 
stads fullmäktigehus, Esbogatan 5.

Ärenden
1. Indragning av en gemensam ungdomssekreterartjänst och  
 inrättande av en tjänst som sekreterare för fostringsarbete  
 samt ändringar i instruktionen (B 2)
2. Godkännande av kyrkans personalutvecklingsavtal
3. Val av revisionssammanslutning
4. Överskridningar av utgifterna i budgeten för år 2010

Kungörelsen och föredragningslistan hålls framlagda  
22–29.3.2011.

Esbo, 15.3.2011

Matti Finskas
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige 

lediga tjänSteR

Sommarguide till  
Borgå domkyrka 

för tiden 1.5 – 2.9.2011

Läs mera  
www.borgaforsamlingar.fi.

Ansökningar till Borgå kyrk-
liga samfällighet, Lundaga-
tan 5, 06100 Borgå senast 
8.4.2011 kl. 12. Märk  
kuvertet ”Sommarguide”.

Weichbrodt.
13 och 15.30 Seminarier.
13 Förbönsmässa i Jakobstads 
kyrka, Bengt Lassus, Jockum 
Krokfors, Victoria Lassila.
15.30 Bön för världen, vårt 
land och bygden i Jakobstads 
kyrka, Mayvor och Sture Ny-
holm m.fl. Lovsång.
19 Kvällsmöte. ”Bli stark i Her-
ren”, Hans Weichbrodt, Bengt 
Lassus. Lovsång från kl. 18.45.
21.30 Kvällsmöte. ”En värld 
väntar på dig”, Daniel Kaiber-
ger, Sverige, UngOas lovsång-
steam.
Sö 12 Mässa i Församlingscen-
tret. OBS! Tid och plats. ”Tjäna 
Herren”, pred. Hans Weich-
brodt, lit. Jockum Krokfors, 
Mats Sjölinds lovsångsteam, 
Praise Club.
Skilt program för barn och 
ungdomar.
Mera info se www.oas.fi

Lö 11-14 Öppet Hus med serve-
ring, lotteri och försäljning till 
förmån för Pörkenäs lägergård 
i Bonäs förs.stuga. Arr.: Pörke-
näs syförening.
Sö 18 Kvällsgudstjänst i kyrkan, 
Englund, Södö, Östman, Nya 
kören. OBS! Tiden.
Ti 13 Tisdagssamling på Sta-
tion I, Uno Lundgren.
To 13 Sorgesamtalsgrupp 
startar i FC, Englund, Karin 
Åstrand.
Anmälan till DAGKLUBBAR 
2011-2012. Anmälningstid 21.3-
15.4. Anmälan görs via www.
pedersoreprosteri.fi eller via 
blankett från Församlingscen-
tret. Info: 040-3100419 eller 
anna-lena.lonnqvist@evl.fi

Jeppo
To 24.3 kl 13 Missionssymöte i 
klubblokalen. Gäst. Hans Sand-
berg.
Fr 25.3 kl 19 Ungdomscafé Bö-
nan i bönehuset.
Sö 27.3 kl 12 Gudstjänst, For-
slund, Enroth.
Ti 29.3 kl 18.30 Kvinnogruppen 
Face to Face i församlings-
hemmet.
On 30.3 kl 18 Läsmöte hos Jo-
hanna och Jonatan Sandström 
för Östra nedre läslaget.
To 31.3 kl 13 Missionssymöte i 
klubblokalen.

Karleby
Kl 10 Högmässa i sockenkyr-
kan, saxofon Göran Hägg. Kl 12 
Högmässa i stadskyrkan, Ma-
lena Björkgren, sång Jasmine 
Kinnari, violin Paulina Stor-
backa. Kyrkfarstukaffe.  I övrigt 
se Kokkola tidningen.

Kronoby
Fr 17.30 Sportdax i idr.h.
Lö 18.00 Ungdomarnas Fort 
Knox vid sommarhemmet
Sö 10.00 Gudstjänst, Ventin, 
Salumäe, Söderpåras läslag, 
välsignelse av förtroendevalda
14.00 Psalm och sång i jubi-
leumstecken i Söderby böne-
hus. Föredrag om Hedberg, 
Leif Eriksson. Söderbykören, 
Lea Salumäe, Karasträngban-
det.
On 19.00 Karagruppen i spis-
rummet
19.00 Tonårssamling i klubb-
rummet
Nästa to 17.30 Andakt vid 
MÖCS

Larsmo
To 24.3 kl. 18.00 Nattvard vid 
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
Fre 25.3 kl. 19.30 Ungdoms-
samling i Xodus.
Sö 27.3 kl 11.00 (OBS tiden!) 
Familjegudstjänst, Sjöblom, 
Wiklund, sång av dagklubbs-
barnen. Kyrkvärd: Dagklubbs-
direktionen.
To 31.3 kl. 19.00 Karagruppen 
samlas vid Baltic Yachts i Ja-
kobstad, Laukkovägen 1, Alhol-
men. (Obs platsen!). Andakt: 
Bertel Häger.
Obs! Kansliet stängt onsdag 
30.3 p.g.a. personalskolning.

Munsala
Fr kl 19 Konsert för Gemen-
samt Ansvar i kyrkan med öns-
kepsalmer. Medv. projektkören, 
konfirmandernas band, andakt 
khden, pianoimprovisationer 
kantorn. Fritt inträde, kollekt. 

Försäljn. av GA-produkter, info 
om insamlingen samt projektet 
Psalm 2011.
Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan; 
khden, kantorn. 
- kl 19 Bön o lovsång i prästg.
Ti kl 19 Missionskafé i Pensala 
bönehus; Jan-Erik o Marianne 
Sandström. Arr. Slef.
On kl 9.30 Små o stora i 
prästg.
- kl 13.30 Symöte i prästg. Vär-
dinna Ruth Sund.
- kl 14.45 Skriftskola i fh.
Sommarjobb på gravgården; 
ansök före 31.3 till pastorskans-
liet, tfn. 040-147 0120 el. mun-
sala.forsamling@evl.fi.

Nedervetil
Ikväll kl 19 läsmöte med Jolk-
ka läslag hos Siv Saarukka och 
Kalle Sundman.
Fr kl 14 andakt med HHN i ser-
vicecentret.
Fr kl 19.30 ungdomssamling 
vid skidstugan.
Sö kl 10 högmässa, Store, 
Smedjebacka, Julia Hansson. 
Efteråt kyrkkaffe i fh.
Ti kl 13 pensionärssamling i fh.

Nykarleby
Sö kl 10 Bygudstjänst i Kovjoki, 
Sandvik
kl 18 Kvällsgudstjänst i fh, 
Sandvik, Å Forsbacka, Nykar-
leby damkör
kl 10 söndagsskola i fh, Mark-
by, kl 10.30 Socklot
Må kl 13 Missionssyförening 
i fh
kl 13.30 Missionskretsen i 
Socklot
kl 19 Kenyamission i fh, G Sten-
lund, Gerbykvartetten
kl 19 Kovjoki bönehusföre-
nings årsmöte i bönehuset. 
Inledningsandakt A-M Audas-
Willman
To kl 13 Samtalsgrupp för män 
i fh.
Mån 28.3. kl. 19 Läsmöte för 
Jutas, Forsbacka och Bonäs 
hos Britt-Mari och Pekka 
Siekkinen. Sandvik.

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Lövö bö-
nehus
Sö 10 Högmässa (nattvard) i 

Radio och tv

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fre 25.3 Kim Lück, Helsing-
fors (repris från 18.1.2011) Lö 
26.3 8.54 Familjeandakt. Lars 
Collmar läser ur sin bok Helga 
Hund och Nospussaren. Må 
28.3 Daniel Victorzon, Purmo 
Ti 29.3 Ewert Gustafson, Ma-
riehamn Ons 30.3 Ingemar 
Johansson, Saltvik To 31.3 
Ann-Christine Marttinen, Hel-
singfors.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 25.3 Musikandakt, Hans 
Christer Laggnäs, Jakostad Lö 
26.3 17.58 Ett ord inför helgen, 
Olaus Petri-kyrkan i Helsing-
fors. Sö 27.3 Bernice Sund-
kvist, Åbo Må 28.3 Åsa Wester-
lund, Ekenäs. Ti 29.3 Christine 
Konno, Helsingfors Ons 30.3 
Henry Byskata, Vasa (repris 
från 25.2.2011) To 31.3 Erik och 
Kerstin Vikström läser ur sin 
bok Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 27.3 Högmässa med Riks-
svenska Olaus Petri-försam-
lingen i Helsingfors. Predikant 
och liturg: Jan Gehlin. Organist: 
Peter Peitsalo. Körer: Olaus 
Petrikören, barnkören Opalerna 
och konfirmanderna i musik-
skriftskolan Confirmatio Can-
tans. Körledare: Peter Peitsalo 
och Sofia Lindroos. Textläsare: 
Patrick Stelwagen och Bengt 
Carlson. Ur Den svenska psalm-
boken: 480 (Var hälsad Her-
rens moder), 164 (På tröskeln 
till Marias hem), 349 (Länge 
länge har mitt hjärta), 348:1-2 
(Kristus konung som). Bandad 
kl. 11.00 i Olaus Petri-kyrkan i 
Helsingfors.

pÅ gÅng
Önskekonsert för alla åldrar i Munsala kyrka fredag 25 mars kl. 19. 
Församlingens egna förmågor står för programmet. Årets konfir-
mander har bildat ett eget band och kyrkans projektkör med so-
lister deltar. Kantor Thomas Enroth spelar vårliga improvisationer 
på pianot och berättar om samprojektet Psalm 2011 mellan nord-
iska kompositörer. Konsertbesökarna kan önska psalmer som all-
sång. Kyrkoherde Mikael Forslund håller andakt. Inträdet är fritt, 
men kollekt samlas till förmån för insamlingen Gemensamt  
Ansvar som i år motarbetar ensamhet bland ungdomar i Finland 
och Mocambique. Produkter, såsom reflex, ljus, filtar, silverkors 
och Helene Nybergs CD ”Till en fader” finns till försäljning för 
samma ändamål.       
 
Kvällsmässan ”Barn i Guds tid” i Korsholms kyrka lördag 26.3 kl. 
18.00. Liturg är Siv Jern och predikant Jessica Bergström. I mäs-
san medverkar barn från olika österbottniska barnkörer i Borgå 
stift samt instrumentalister. Musikalisk ledare är Susanne Wes-
terlund. Mässan är en avslutning på Borgå stifts lokala barnkörs-
stämma i Korsholm. Alla är hjärtligt välkomna att fira kvällsmässa 
med barnen.

Mariakonserter i Karis lördag 26.3 kl 18 och söndag 27.3 kl 19 i 
Sjundeå kyrkan. Tankar kring Jungfru Marias liv i texter och sånger 
med Gruppen Kvarnrot, Katarina Kvarnström, sång, Teddy Gran-
roth, piano och violin. Pirjo Lucander medverkar med textläsning. 
Fritt inträde, programblad 10 euro till förmån för insamlingen Ge-
mensamt Ansvar. Målgrupp för årets insamling är ensamma barn 
och ungdomar i Finland och Mosambique.

”VAKA MED JESUS” är temat för en serie bibelmeditationer 
som författaren Paul von Martens kommer att hålla i S:t Jacobs 
kyrka under stilla veckan från måndag 18.4 till torsdag 21.4 då 
också skärtorsdagens nattvard firas. Passionsandakterna börjar 
varje kväll kl 19 i S:t Jacobs kyrka på Drumsö i Helsingfors. 

Påskretreat på retreatgården Snoan 21-24.4. Temat för retreaten 
är ”Nyckeln ligger i hans hand”. Retreatens tystnad och helande 
miljö ger möjlighet att ostört ta till sig påsken som en helhet. 
Genom helgens kontrastrika och dramatiska texter öppnas porten 
till påskens glädje. Retreatledare är Elsa Tenhonen och Åsa Wes-
terlund. Anmälan till retreaten senast 24.3 till Åsa Westerlund tfn 
(019) 244 3032, 050 5268 534 eller per epost asa.westerlund@
larkkulla.net. 

Retreat med heliga danser på retreatgården Snoan 3-6.5.2011. I 
denhär retreaten får bönen och meditationen stöd av kroppen, rö-
relsen, dansens enkla steg, upprepade på nytt och på nytt. De he-
liga danserna dansas i cirkel och inga förkunskaper behövs. Leda-
re är Åsa Westerlund. Anmälan till Åsa Westerlund tfn (019) 244 
3032, 050 5268 534 eller asa.westerlund@larkkulla.net.

I örtagård – i paradis. Vårens Bokpratarkväll hålls torsdag 31 3 kl 
18.30 i Ekenäs församling. På gränsen mellan vinter och vår, då vi 
igen börjar tro och hoppas och längta bjuder Ekenäs församling 
in till en örtagårdsafton med Mary Kuusisto som berättar om sitt 
liv som odlare, skrivare och målare. Författaren, konstnären och 
örtagårdsmästaren Mary Kuusisto vistades i trettio år i det finska 
Finland, och delade där sin tid mellan målning, skrivande och 
växtodling. På den tiden skrev hon på finska. Då hon återvände 
till barndomens landskap i västra Nyland började hon skriva på 
svenska. År 2006 vann hon Solveig von Schoultz-tävlingen. År 
2008 kom diktsamlingen I fönstret under ytan går man närmare 
elden. Boken Djungelgurka och isört som kom ut år 2010 valdes 
till årets bästa bok i klassen Nordisk måltidslitteratur i Måltidsa-
kademiens tävling. Boken är illustrerad av Mary själv med vackra 
sinnliga och sensuella bilder. Hon har även deltagit i olika sam- 
och grupputställningar inom måleriet och verk av henne finns 
bland annat i Pro Artibus och Raseborgs stads samlingar. Under 
örtagårdskvällen serveras publiken enligt Marys egna recept och 
det blir också smakprov från hennes örtodling. 

Länken till mamma är en upptäcktsfärd för den vuxna kvinnan i 
den mest grundläggande relationen i livet. Både för den som be-
undrar sin mamma och den som vill ta avstånd till hennes sätt 
att handla finns det alltid en länk mellan mor och dotter. Hur ser 
den länken ut för dig? Hur påverkar den dig i din vardag? Det är 
frågor vi söker svar på under ett veckoslut i Finno i Esbo 9-10.4 
lördag 10-18 och söndag 10-16. Vi ser på hur det var, hur det är 
nu och hurudan vuxenrelation vi vill ha med mamma i framtiden. 
Kursledare är Inger Sjöberg, PeM, dipl.samtalsterapeut och Gunilla 
Lindvik, pedagog, red., pens. Kursplatsen är Finländarvägen 7 A 
i Finno i Esbo och priset 120 euro. Speciapriset för medlemmar i 
Esbo svenska församling är 84 euro. Deltagarantalet är högst 12 
och minst 8. Mer info: www.ingersjoberg.com. Anmälan till Inger 
Sjöberg: sjinger @ gmail.com senast den 1.4.2011.

Nätkurs i bibelhebreiska för nybörjare vid Göteborgs universitet. 
Kursen startar höstterminen 2011. Halv- eller kvartsfart (HE 1110, 
30 hp). Inga förkunskaps kävs, bara allmän behörighet. Sista an-
sökningsdagen är den 15 april. Ytterligare information och efterre-
gistrering Nava.Bergman@oriental.gu.se.

kyrkan, lit. Erikson, pred. Sund-
qvist, Kyrkokören, Sandstedt-
Granvik, D. Häggblom, textlä-
sare Markus Nylund, dörrvär-
dar Skutnabba
- 18 Kvällspredikan i Kållby 
bönehus, Tidens tecken, Sigurd 
Norrgård
- 19 Sångkväll för Gemensamt 
Ansvar, kyrkan, Pedersöre 
blåsorkester, St Olofskören, 
Manskören, Ellen Eklund, för-
samlingens kantorer, allsång, 
andakt Erikson
Symöten i veckan:
Må 13 i Forsby bykyrka
Ti 13 i Kyrkhemmet, Bennäs
On 14 Karby-Sundby i Sundby 
byahem, Erikson
To 13.30 i Kållby bönehus

Purmo
Sö 10 Högmässa, khden, kyr-
kokören. Skriftskola 9.30-12.
Må 19.30 Salamu i Åvist by-
kyrka.
Ti 13 Missionsmöte i Lillby 
pensionärshem gäst: Jan-Erik 
Ahlskog
On 13 Missionscafe´ i Nordanå 
Byagård. Hemlig gäst. Lotteri.
- 14-19 Café till förmån för 
Gemensamt Ansvar i Kyrkhem-
met. Tavellotteri. GA-info vid 
jämna klockslag.
To 14 Andakt i Purmohemmet.
- 19.30 Läsmöte i Åvist bykyr-
ka, J-E & M Sandström.
DAGKLUBBEN 2011-2012 i 
Purmo församling. Anmälan 
kan göras direkt till dagklub-
ben tel.nr. 040-8687 173 eller 
till församlingskansliet tel.nr. 
040-3100 460 (månd. 9-12 o 

onsd. 10-12). Anmälningstid 
t.o.m. 30.4.2011.

Terjärv
To 24.3 kl 13 Missionsmöte i 
Kortjärvi bönehus med Heidi 
Nygård, inledn. A. Lönnquist. 
Alla välkomna!
Sö 27.3 kl 10 Gudstjänst, A. 
Lönnquist, A. Ahlskog.
- kl 12 Finsk mässa, Eero Palo-
la, A. Ahlskog, sång av Pentti 
Pöyhönen.
Ti 29.3 kl 13 Missionscafé, A. 
Lönnquist med hemlig gäst, 
sång av trubadurer.
Obs! Läsmöte med Småbön-
ders läslag flyttas till 14.4.
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                  info@frimanresor.fi

(019) - 248 1004
Santalantie 23 Sandövägen

Hanko - Hangö

Fax  (019) - 248 7058

www.frimanresor.fi

Resor
Matkat

BESTÄLLNINGSTRAFIK

PAKETRESOR

Turistbussar för 26-50 personer
       2 INVA-bussar
          tilläggstjänster:
             måltider, program, guidningar
             logi, färdkost, biljetter,
             kryssningar m.m.

- en dags resor, utfärder, hemliga resor
- teater- och operaresor
- inrikes- och utrikessresor
- förmånliga kryssningar till Sverige och Estland
- hälsoresor till Estland
- resor till Baltikum, Skandinavien, Europa

PAKETRESOR FÖR GRUPPER
SÄLLSKAPSRESOR FÖR PRIVATPERSONER

registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv 

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

www.alandstrafiken.ax

Ålands östra skärgård är väl 
värd att upptäcka. Dit tar du dig 
lätt med skärgårdsfärjorna som 
sammanbinder öarna med ett 
finmaskigt nät av färjelinjer. 

Ge dig ut på upptäcksfärd –  
passagerare utan bil åker gratis!

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn. Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815

ålandssemester!Njut av din

Kom på en Kuriren-resa!

Ring och begär program
Tel.  06 - 3 18 1920

Må – Fre 9.00 – 16.00
kurirensresor@kuriren.net

www.kuriren.net

14–22.6 Oslo – Kristiansand – Skagen – Göteborg,
Skandinavien i ett nötskal.

30.6–4.7 Kulturhuvudstaden Åbo och skärgården med
Nagu, Korpo och Utö fyr.

 4–10.7 Bornholm, solskensön mitt i Östersjön.
12–16.7 Island, upplev ett annorlunda land!
23–24.7 Operan i Nyslott, “Don Carlos” med

Ungerska statsoperan.
27.7–1.8 Dalarna, konsert med Malena Ernman i

Dalhalla.
10–17.9 Flodkryssning med River Cloud II, Budapest

– Vilshofen (7platser).
24.9–1.10Antikens Turkiet, TEMA-rundresa.
6–10.10 Rom, “den eviga staden”.
7–13.10 Malta, hotell vid havet, gediget

utflyktsprogram.
13–27.10 Stora Kinaresan, rundresa med många

guldkorn.
27.10–4.11 New York, med utflyktsprogram.

Mera information om våra kurser och vår övriga 
verksamhet hittar du på www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Påskretreat
Tema: ”Nyckeln ligger i hans hand”
Tid och plats: 21–24.4.2011,  
Retreatgården Snoan

Retreat med heliga danser
Tid och plats: 3–6.5.2011,  
Retreatgården Snoan

Ungdomsmusik –  
Nuorisomusiikki (2sp)
Tid och plats:
Del I 24–26.5.2011, Lärkkulla
Kursen är tvåspråkig!

Lärkkulla ett utmärkt val för 
kurs- och konferensverksamhet
Välj Lärkkulla då du vill arrangera kurs, konferens 
eller bara behöver inkvartering. Lärkkulla är 
också lämpligt vid ordnandet av skrifts kolor och 
lägerskolor. Du får god husmanskost, personlig 
och mångsidig service nära naturen i en fridfull 
och lugn miljö. Vi har även bastumöjligheter, ett 
brasrum samt en utegrillplats.

Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis 
emot donationer och testamenten. Kontakta 
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.

Unna dig en retreat

BOX BED & BREAKFAST

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

www.valioravinto.fi

Apotekare Bertil Pomoell grundade 
Valioravinto år 1960 för att befrämja 
hälsa och välmående med naturliga 
ämnen. Valioravinto är fortsättningsvis 
ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar 
och säljer naturprodukter av hög kvalitet.

KELASIN
zink

• Stärker motståndskraften
• Bra för huden och håret
• Viktig för prostatan

I Kelasin Zink är zinken bunden till 
aminosyror vilket förbättrar och 
påskyndar zinkens upptagning.

I naturkostaffärer och på apotek.

Stoppa upp den sega 
flunssan med zink!

Österbottens Cancerförening rf ordnar
ANPASSNINGSTRÄNINGSKURSER år 2011
i Härmä, rehabiliteringscenter

Förfrågningar sjukskötare Esterita Backman tfn 010 843 6003

2-6.5 2011 Parkurs för cancerpatienter.
(PAF bekostar kursen)

6-10.6 2011 Parkurs för bröstcancerpatienter
I arbetsförålder.
(FPA bekostar kursen)
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Februarikryssets lösning

Bland de rätta lösningarna utlottades 
följande vinnare. Bokprisen kommer 
på posten. Vi gratulerar:
Mari-Ann Vikman, Jakobstad
Iris Handroos, Karis
Björn Eriksson, Pargas

Marskrysset
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Namn & Adress

Skicka in!
Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 
12 april 2011 till Kyrkpressen, Mannerheimvä-
gen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet 
”marskryss”. De tre först öppnade rätta lös-
ningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i 
krysset följer 1917 års översättning. Lycka till!

Vinn 

böcker!
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Text: Bianca Holmberg 

Foto: Christa Mickelsson

Fader Guy Barbier, 89, har 

ett annorlunda jobb: att 

befria människor från onda 

andar.

Hans helskägg är grått och når 
en bit ner på bröstet. Han är inte 
särskilt lång och går redan gan-
ska böjd. Men fader Guy Bar-
bier, född 1921, katolsk präst och 
auktoriserad exorcist inom den 
katolska kyrkan, är respektin-
givande i sin vita alba och med 
den lila stolan runt nacken och 
över magen.

Han tar emot i ett stort, ljust 
rum i prästgården intill Sankt 
Henriks kyrka i Helsingfors. 
Rummet har träpaneler på väg-
garna, röda sammetsstolar och 
en stor, mönstrad matta på gol-
vet. På väggarna hänger tavlor 
av Jesus som vuxen, Jesusbarnet 
och Maria och andra religiösa 
motiv. På skåpet bredvid bordet 
och stolarna finns plastpärmar 
och böcker, medan lamporna 
och en stor kruka står på ett lågt 
bord i andra ändan av rummet.

– För säkerhets skull är alla 
tunga föremål utom räckhåll. 
Ifall någon besatt skulle få för 
sig att kasta dem på oss.

Vapnet är bönen
Det är nämligen just i det här 
rummet som fader Guy utför 
exorcism, det vill säga befriar 
människor från sataniskt infly-
tande och demoner. Eller när-
mare bestämt ber Gud om att 
göra det. Bland det första han 
påpekar är att det är genom bö-
nen till Gud som djävulen far ut 
ur en besatt människa.

– När människor kommer till 
mig och söker hjälp säger jag 
alltid att jag inte är psykolog el-
ler läkare. Att be mig göra deras 

jobb är som att gå till tandläka-
ren med ett sjukt ben. Jag vill att 
de ska förstå att det här är and-
ligt. Det är Gud som befriar och 
jag har inga andra vapen än bö-
nen, säger han.

Ibland låter det som fader Guy 
berättar om nästan som taget ur 
en skräckfilm. Han har sett hur 
ett vackert, vänligt ansikte plöts-
ligt förvrids till ett avskyvärt 
fult och han har hört demoner 
tala genom en människas mun 
med helt annan röst och till och 
med på andra språk än den män-
niskans vanliga.

– Det är fruktansvärt. Fruk-
tansvärt.

Ändå skrattar han när jag frå-
gar om han någon gång har va-
rit rädd.

– Nej. När en kvinna steg upp, 
skrek och flög i dörren förundra-
de jag mig. Men man får inte va-
ra rädd för demoner. De är rädda 
för oss om vi är kristna. En döpt 
människa är farlig för dem.

När fader Guy blev utnämnd 
till exorcist i katolska kyrkan 
i Finland för elva år sedan ha-
de han ingen aning om vad det 
innebar. Behovet av en exorcist 
blev aktuellt då en person bad 
om exorcism av katolska kyrkan 
efter att i många år ha fått förbön 
men inte blivit fri. Den här perso-
nen fick hjälp och efter det bör-
jade människor av alla slag söka 
upp fader Guy och be om hjälp.

– Inte vet jag varifrån de kom. 
Det var den helige Andes led-
ning, säger han.

Exorcistbrist
Han är med i ett nätverk för 
exorcister i Europa. De träffas 
minst vartannat år och de här 
träffarna kan ses som ett slags 
utbildning. Olika expert-exor-
cister föreläser och exorcisterna 
har också kontakt med varandra 
mellan konferenserna.

– Det ideala är om det finns tre 
exorcister nära varandra. Då kan 

man hänvisa sina ”patienter” till 
en kollega om man inte har kun-
nat hjälpa dem. Man kan också 
fråga råd av varandra.

Men intresset för att bli exor-
cist verkar inte vara alltför stort. 
I norra Europa finns bara tre, en 
i Stockholm, en i St Petersburg 
och så fader Guy i Helsingfors. 
Det oroar honom.

– Jag har så många som vill 
ha hjälp att jag inte hinner med 
alla, suckar han. Och jag är så 
gammal, jag kan dö i morgon. 
Jag borde kunna lära upp någon 
men ingen vill, säger han be-
kymrat.

Det är inte bara efterträdare 
det är brist på. Fader Guy räk-
nar upp flera olika grupper av 
människor som skulle behö-
vas. En grupp som ber att de 
som behöver hjälp på det här 
området verkligen ska kom-
ma till fader Guy, en som ber 
under själva akten och flera 
som ber för och tar hand om 
dem som har blivit befriade så 
att de förblir fria och växer i sin 
tro. Fader Guy menar nämligen 
att det sistnämnda är väldigt 
viktigt för att djävulen inte ska 
komma tillbaka.

Han har veckan fullbokad av 
hjälpsökande som ibland har 

gått till alla upptänkliga läka-
re och psykologer utan att få 
hjälp.

– De har ofta lidit mycket, spe-
ciellt för att ingen tror på dem. 
De får höra att de är tokiga och 
borde gå till doktorn. Deras 
symptom kan vara fysisk eller 
psykisk smärta eller också kan 
de vara andligt ansatta.

Mest är det icke-katoliker som 
kommer. Fader Guy menar att 
det beror på att katolikerna har 
tillgång till de sju sakramenten 
och därför behöver de inte ex-
orcism, som hör till sakramen-
talierna (se fakta nere på sidan).

– Framför allt sakramentet 

bikten är mycket effektivare än 
exorcismen. Exorcismen befri-
ar kroppen men bikten befriar 
själen.

Aldrig ensam
Trots att fader Guy berättar om 
hur människor har blivit som 
förbytta när han har bett för 
dem är det långt ifrån alltid det 
händer. Det första han gör när 
en ny ”patient” kommer är att 
tala med personen och fråga 
varför han eller hon söker hjälp, 
om personen har varit hos läka-
re och hur länge han eller hon 
har haft problem. Efter samtalet 
får den hjälpsökande fylla i ett 
formulär med personuppgif-
ter, information om eventuella 
läkarbesök och hurdana symp-
tomen är. Andra frågor är: Tror 
du på Gud? Är du beredd att be 
tillsammas med en präst/en-
sam hemma? Förstår du att Gud 
kan hjälpa bara om du litar på 
honom?

Innan Fader Guy börjar dop-
par han fingrarna i välsignat 
vatten och gör korstecknet för 
att skydda sig. Han är aldrig en-
sam under en exorcism utan det 
finns alltid andra med. De kan 
vara från vilket kristet samfund 

Fader Guy Barbier
     mötet med djävulen

Exorcisten lägger ändorna • 
av sin stola på den besattas 
axel och handen på perso-
nens huvud och ber.
Den besatta svarar på frå-• 
gor, bland andra: ”Avsäger 
du dig Satan?”, ”Avsäger du 
dig hans handlingar?”, ”Tror 
du på Gud, Jesus, den helige 
Ande och på Jesu kyrka?”
Den besatta och exorcisten • 
ber Fader vår tillsammans.
Exorcisten håller i ett kruci-• 
fix och befaller djävulen att 
försvinna.
Exorcisten blåser mot den • 

besatta för att skicka den 
helige Ande till personen.
Exorcisten ber bönen • De-
precativa, som säger att 
kyrkan kan hjälpa och att 
människan blir fri genom 
Maria, apostlarna och ärke-
änglarna.
Exorcis: Exorcisten beordrar • 
djävulen att lämna männis-
kan med 4–5 kraftfulla be-
fallningar.
Den besatta och exorcisten • 
ber Marias lovsång ur Luka-
sevangeliet och Ave Maria 
tillsammans.

Sakramentalier: Heliga 
handlingar inom 
den katolska kyrkan. 
De anses förmedla 
nåd men står lägre 
än sakramenten. 
Sakramenten är enligt 
katolicismen instiftade 
av Jesus medan 
sakramentalierna har 
instiftats av kyrkan. 
Några exempel är 
korstecknet, vigvattnet, 
olika välsignelser och 
exorcismen.

Ur katolska kyrkans formulär för exorcism

Jag är så gammal,  
jag kan dö i morgon.  

Jag borde kunna lära upp 
någon men ingen vill.

Fortsätter på nästa sida »
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som helst bara de är troende. De-
ras uppgift är att stöda honom i 
bönen, som börjar efter samta-
let och frågeformuläret.

– Det finns olika formulär för 
exorcismen, säger fader Guy och 
visar en ganska tjock lunta med 
böner på latin och finska.

På vissa ställen är någon rad 
understreckad. Det är för att vi-
sa att demonen i människan har 
reagerat.

– Jag kan inte säga om någon 
är besatt eller inte förrän demo-
nen visar sig och jag vet aldrig 
hur någon reagerar. Det finns 
inte två som beter sig på sam-
ma sätt.

Det han i alla fall kan säga 
är att om demonen i männis-
kan börjar tala är det med en 
helt annan röst än människans 
egen. Den försöker försvara sig 
själv och säger saker som gå 
bort, sluta, du gör mig illa, du är 
en dålig person. Och människan 
kommer inte ihåg någonting ef-
teråt.

Fader Guy stiger hastigt upp, 
sträcker upp armarna, knyter 
händerna, spärrar upp ögonen, 
grimaserar och skakar nävarna 
för att visa hur demonen kan vi-
sa sig i människans kropp.

– Demonen har tagit över 
kroppen. Människan är någon 
helt annanstans just då, menar 
fader Guy.

Det låter farligt, att en demon 
verkligen skulle kunna överta 
en människas kropp och använ-
da den bäst den vill. Men fader 
Guy säger att exorcism inte är 
farligt för offret.

– Djävulen lider hemskt av 
det. Därför blir han arg och kan 
pina den besatta, med psykisk 
eller fysisk smärta. Men farligt 
är det inte.

Om personen inte är besatt 
händer ingenting särskilt.

Satan är besegrad
Vissa delar av bönerna ber bå-
de den hjälpsökande och exor-
cisten. Bland annat Psalm 91 
och Johannesevangeliets första 
kapitel ingår i formuläret. Det 
centrala i bönerna är att be Gud 
ta bort djävulen och beordra djä-
vulen att ge sig iväg.

– Djävulen och hans demo-
ner är redan besegrade, Gud har 
vunnit över dem. Det vet de om 
men de är smarta och vill inte 
erkänna sig slagna. Därför på-
minner vi gång på gång djävu-
len om att han är besegrad och 
ska försvinna.

Efter det här tar den verkliga 
exorcismen vid.

De som har blivit befriade kän-
ner ofta att smärtan försvinner 
och de blir glada och får frid.

Fader Guy är mycket försiktig 
med att säga varken det ena eller 
det andra om huruvida en per-
son är besatt eller inte, om det 
inte har visat sig tydligt.

– En del demoner är så starka 
att de klarar av att inte visa sig 
fastän man ber alla bönerna. Of-
ta måste vi be under lång tid och 

Bianca Holmberg

– Att driva ut demoner 

är något som hör till alla 

troendes tjänst, säger 

Patrik Hellström, pastor i 

pingstförsamlingen Sion i 

Vasa.

Patrik Hellström reagerar på 
att det skulle krävas en utnäm-
ning för att kunna ta itu med 
andligt tryck och demonisk på-
verkan.

– I Markusevangeliet 16 säger 
Jesus att de troende ska kunna 
driva ut onda andar. Det borde 
inte göras för exklusivt efter-
som en stor del av det som Jesus 
gjorde handlade om att befria 
människor, och han gav samma 
auktoritet till oss, säger Hell-
ström.

Hans uppfattning represen-
terar den allmänna synen in-
om pingströrelsen, som i prin-

cip går ut på att det inte krävs 
ett visst ämbete eller en ut-
nämning för att kunna fung-
era i olika uppgifter, som till 
exempel att be med handpå-
läggning eller, som här, driva 
ut demoner.

Respekt men  
inte rädsla

I de sammanhang där Patrik 
Hellström rör sig hör undervis-
ningen om andligt betryck och 
befrielse till den systematiska 
bibelundervisningen, även om 
det inte tas upp så ofta.

– I våra länder tenderar vi att 
psykologisera allt, även det som 
kan ha andliga orsaker. I andra 
delar av världen, som Afrika el-
ler Asien, är det tvärtom – där 
blir allting andligt. Jag tror att 
sanningen ligger någonstans 
mittemellan, säger han.

Han har själv stött på besatthet, 
både i Finland och utomlands.

– Den andliga verkligheten 
existerar också här och det är 
viktigt att ha respekt för den och 
inte leka med spiritism och ny-
andlighet. Men det finns befriel-
se genom Jesus, säger han.

Precis som fader Guy Barbier 
betonar Hellström vikten av 
uppföljning efter att en män-
niska har blivit fri.

Exorcismen är inte exklusiv

Bianca Holmberg

– Vi behöver öppna 

andevärlden för våra 

präster så att de förstår 

vad det handlar om, säger 

Stig-Olof Fernström.

Stig-Olof Fernström, tidigare 
kyrkoherde i Lukas församling 
i Helsingfors, känner igen det 
som fader Guy Barbier berättar 
om demoner och exorcism. Han 
har själv stött på besatthet i sjä-
lavårdssituationer, i Finland och 
som missionär i Senegal. Men 
han menar att beredskapen för 
att ta itu med de här sakerna i 
den lutherska kyrkan inte är till-
räcklig.

– Västvärlden i allmänhet är 
påverkad av rationalismen. Hela 
andevärlden är något som man i 
vårt land inte talar om eller kän-
ner till, säger han.

Fernström efterlyser mera in-
formation om de här sakerna, 
exempelvis i form av semina-
rier för präster och själavårdare 
där människor med erfarenhet 

berättar vad det handlar om. 
Han rekommenderar ändå inte 
att kyrkan officiellt ska utnäm-
na exorcister.

– Det är en speciell gåva att gå 
i närkamp med ondskan. Jag tror 
inte att kyrkomötet ska besluta 
vem som ska syssla med det. 
Genom att människor får ut-
bildning tror jag att det ger sig 
självt – några får också en spe-

ciell kallelse att ta upp den här 
kampen.

Fattigdomsbevis
Fader Guy Barbier berättar i tex-
ten intill att de flesta av dem 
som ber om hjälp av honom inte 
är katoliker. Fernström ser inget 
principiellt hinder i att hänvisa 
en person till exempelvis den 
katolska kyrkan om man själv 
upplever att man inte kan hjälpa 
honom eller henne, men:

– Det är ett fattigdomsbevis 
att vi har tappat bort den and-
liga helhetsbilden på ett sådant 
sätt att vi måste vända oss till 
en katolsk själavårdare. Det na-
turliga skulle vara att vända sig 
till en erfaren person inom vår 
kyrka.

Fernström vill ändå inte se att 
demoner och exorcism behand-
las i vilka sammanhang som 
helst.

– Människor är av naturen ny-
fikna och skulle gärna höra raff-
lande berättelser, men det bästa 
är att ta upp ämnet när det be-
hövs och i övrigt i samband med 
seminarier för präster och själa-
vårdare.

Närkamp kräver rätt gåva
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många gånger. Och om jag säger 
att någon är besatt och personen 
inte är det blir jag stämplad som 
en galning som vill göra skan-
dal.

Fader Guy skrattar åt frågan 
om hur människor reagerar när 
de får veta vad han sysslar med.

– De som inte själva lider av 
djävulen hör att det finns en ga-
len präst som sysslar med exor-
cism. De tycker att jag är lite så 
här, säger han och knackar med 
fingrarna på sin panna.

Olika grader
Trots att man måste vara katolsk 
präst och få fullmakt av en bi-
skop för att bli exorcist har inte 
de här officiellt utnämnda exor-
cisterna ensamrätt på att driva ut 

onda andar, menar fader Guy.
– Det finns formulär för exor-

cism som kan utföras utan en 
präst-exorcist. Det skulle vara 
bra om flera kristna kunde hjäl-
pa till med det här. Då skulle jag 
få bättre tid att hjälpa dem som 
verkligen behöver mig, säger 
han.

Det finns nämligen olika gra-
der av besatthet. Fader Guy jäm-
för dem med en stad med murar 
omkring.

– Om fiendesoldaterna kom-
mer innanför murarna är sta-
den besatt, men de kan också 
bara pressa på utifrån. Lika kan 
det vara med den Onde.

Det vill säga: om djävulen 
verkligen har tagit kroppen i 
besittning är personen besatt 

och då behövs exorcism. Men 
för den som är utsatt för andligt 
tryck eller frestelser av något 
slag räcker det med att man själv 
eller någon annan ber en vanlig 
bön som kan vara fritt formule-
rad, enligt fader Guy.

Men om djävulen blir så arg av 
att bli utdriven som fader Guy 
säger, måste han ju vara ännu 
argare på den som hela tiden 
befaller honom att försvinna? 
Har fader Guy märkt av något 
sådant?

Igen skrattar han så att ögo-
nen glittrar.

– Han frestar mig hela tiden. 
Han gör allt för att jag inte ska 
lyda Gud. Men Satan är ingen-
ting, Jesus är allt. Det är utgångs-
punkten.

Fortsätter från föregående sida »

Han gör 
allt för att 

jag inte 
ska lyda 

Gud. 
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Pingstpastor Patrik Hellström säger 
att undervisning om andligt betryck 
hör till den systematiska bibelun-
dervisningen inom pingströrelsen.

Stig-Olof Fernström, pensionerad 
kyrkoherde i den lutherska kyrkan, 
efterlyser mera information om sjä-
lavård och besatthet.
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Vad tycker jag, som re-
daktör för Radio Vegas 

Andrum, om det nya pro-
grammet Svängrum? Den 
frågan har jag fått så ofta 
att jag börjar tycka att det 
är tid för mig att samla mi-
na tankar kring program-
met. Inte minst eftersom 
flera undrar hur det känns 
”med ett program som vill 
protestera mot Andrum”.

Om jag har förstått rätt 
är Svängrum-redaktörerna 
varken ute efter att konkur-
rera med eller protestera 
mot Andrum. De har hittat 
en lucka i radions utbud (en 
lucka som de verkligen inte 
har varit ensamma om att – 
ibland ljudligt! – se och be-
klaga). Det har inte funnits 
något program som regel-
bundet och initierat rap-
porterar om det som hän-
der inom kristna och andra 
trossamfund eller tagit det 
som sin uppgift att journa-
listiskt granska andlighet 
och livsåskådningsfrågor 
ute i världen och i vårt eget 
land.

Andrum är ju uttryck-
ligen ett andaktspro-

gram med personliga re-
flektioner utgående från 
talarnas kristna övertygel-
se. Det är ju självklart att 
frågor om tvivel och tro, 
etik och samhällsmoral of-
ta tas upp i dem. Men And-

rum gör inte anspråk på att 
vara varken diskussions-
program eller journalistis-
ka livsåskådningsprogram.

Vilket då Svängrum gör. 
Varför ett sådant program 
kommer först nu är en in-
tressant fråga. En orsak till 
många mediers ointresse 
för ”det osynliga” är säkert 
den övertygelse som domi-
nerade medierna i västvärl-
den på 1970- och 80-talen; 
tron att religionerna hade 
spelat ut sin roll, både på 
det privata och på det poli-
tiska planet. Med förvånad 
handfallenhet stod vi jour-
nalister sedan där på 90-ta-
let och insåg att så minsann 
inte var fallet; att religionen 
tvärtom är en i allra högsta 
grad betydelsefull faktor 
i större delen av världen. 
(Symptomatiskt är kanske 
att när nu Svängrum görs, 
är det inte inom ramen för 
Radio Vegas Public service-
uppdrag och egna budget-
ramar utan med ekono-
misk hjälp av finlandssven-
ska fonder.)

Behovet av förståelse för 
livsåskådningsfrågor i 

ordets vidaste bemärkelse 
har på inget sätt minskat, 
tvärtom! Vill vi försöka 
förstå våra medmänniskor 
här på denna planet (och i 
ett mångkulturellt samhäl-
le) måste vi försöka förstå 

hur de tänker och resone-
rar. Och för majoriteten av 
världens befolkning är det 
självklart att ha en tro. Vet 
vi litet eller ingenting om 
vad det vill säga står vi oför-
stående inför mycket av det 
som händer.

Kyrkorna och de religi-
ösa samfunden i vårt eget 
land engagerar tiotusen-
tals människor i sin verk-
samhet. Att behandla dem 
som marginella fenomen 
där smått underliga ”and-
liga” håller till, och som blir 
intressanta först när någon 
sexskandal är i uppsegling, 
duger inte.

Så ett program där man 
diskuterar tro och tvi-

vel, etik och samhällsmo-
ral och hur olika trosrikt-
ningars företrädare ser på 
dem – vad kunde vara vik-
tigare? Att det nu finns ett 
program som Svängrum är 
ett steg i rätt riktning, men 
ännu är jag personligen in-
te nöjd (och jag skriver här-
efter som privatperson, in-
te som redaktör för radions 
andaktsprogram!).

Redaktörerna för Sväng-
rum är pigga, vetgiriga och 
kan den egna genren, det 
som brukar kallas infotain-
ment (fakta presenterade i 
underhållande form med 
snabba klipp) mycket bra. 
De antar den inte särskilt in-
satta, men intresserade och 
nyfikna journalistens pose. 
Jag har själv som journalist 
många gånger närmat mig 
till exempel sport (som jag 
vet sorgligt litet om) med 
den inte särdeles kunni-
gas omedelbarhet och vet 
att den sortens journalistik 
har sin funktion.

 

Däremot upplever jag 
inte att just den jour-

nalistiken eller den genren 
är den bästa när det gäller 
ett så viktigt och svårbe-
mästrat ämne som livså-
skådning.  För att kunna 
bevaka till exempel ett ve-
tenskapligt område (som 
teologi och religionsveten-
skap) ska man helst ha äg-
nat tid åt det själv och kän-
na till människor som arbe-
tar inom disciplinerna. För 
att förstå vilka problem en 
religiös institution eller 
ideell organisation tampas 
med måste man ha insyn i 
dess mål, mening och me-
toder. Det gäller att kunna 
gripa tag inte bara i de frå-
gor som för ögonblicket är i 
människornas blickpunkt, 
utan också se framåt – vad 
kommer att vara aktuellt 
och viktigt att diskutera om 
några år?

Svängrum-redaktörer-
na har själva aviserat att 
deras program ska ge dju-
pare insikter – och jäm-
fört med aktualitetspro-
gram och flödesradions 
små snuttar gör de ju det. 
Men stora frågor som ”är 
det naturligt för männis-
kan att tro” avklaras svår-
ligen under en intervju på 
fem–sex minuter. För att 
nu ta den frågan som ex-
empel finns det religions-
psykologer, biologer och 
filosofer som ägnat år av 
forskning kring detta, och 
till exempel vid Åbo aka-
demi finns många vid bå-
de Teologiska fakulteten 
och inom ämnet religions-
vetenskap som sitter inne 
med mycken kunskap, och 
vana att förklara den. Var-
för inte söka upp dem och 
verkligen ge dem tid att 
redogöra för vad männis-
kor som ägnat detta stor 
tankemöda har kommit 
fram till?

Programreformens krav 
på att ”djupet” ska för-

enas med ”underhållning” 
är inte heller oproblema-
tisk för mig. Det är i och för 
sig en smått rolig idé att ha 
en i filosofiskt tänkande 
tränad redaktör som gäst 
och poängsätta olika kän-
disars svar på moralfrågor. 
Men det gör mig litet ned-
stämd. Tävlingsmomentet 
som numera genomsyrar 
så mycket av mediautbu-
det – är det nödvändigt 
att införa det i ett pro-
gram som har som en av 
sina uppgifter att granska 
människosynen i dagens 
samhälle? För just i dagens 
tävlingsmentalitet avspeg-
las, så som jag upplever 
det, en människosyn och 
samhällsmoral som borde 
vara under ständig kritisk 
granskning.

(Och varför förresten ha 
med en filosofiskt utbildad 
bara som gäst? Han borde 
ju snarare vara del av re-
daktionen.)

Ändå tycker jag att 
Svängrum försvarar 

sin plats och jag kan tänka 
mig att programmet kom-
mer att låta ganska annor-
lunda efter de första tjugo 
avsnitten, när redaktörer-
na blivit varma i kläderna. 
Men som enda regelbun-
det återkommande dis-
kussionsprogram om vad 
det vill säga att vara män-
niska räcker det inte för att 
fylla den omtalade luckan. 
Kunde man parallellt med 
Svängrum ha ett program 
där man tar fasta på en 
del av frågorna och verkli-
gen ger utrymme för män-
niskor med olika religiös 
bakgrund och olika speci-
alkunskaper att diskutera 
dem ”på djupet”? I Radio 

Vega diskuterar synnerli-
gen kunniga och välformu-
lerade sportkommentato-
rer länge och initierat vad 
som händer på deras kom-
petensområde  – kunde 
man inte ge filosofer, teolo-
ger, fritänkare, religionsve-
tare, imamer,  präster, ”pri-
vatfilosofer” och biologer 
samma möjlighet?

Andrum har, liksom de 
andra förkunnelsepro-

grammen, sin plats i ra-
dions utbud, och sin egen 
uppgift. Den uppgiften 
påstår sig Svängrum-pro-
grammen inte vilja överta 
och vackert så. Exakt vilken 
uppgift Svängrum fyller 
står inte helt klart för mig 
ännu, men jag väntar med 
spänning på fortsättning-
en. Och hoppas att antin-
gen Svängrum eller något 
annat program småning-
om ska ta uppgiften att ge 
oss lyssnare förståelse för 
olika sätt av tänka och leva 
på fullaste allvar.

Hedvig Långbacka 

är radioredaktör vid Kyrkans 
central för det svenska arbetet. 
Hon har en lång karriär som ra-
dioredaktör vid Yle bakom sig.

det behövs mer än Svängrum i radion
Radioprogrammet Svängrum 
har profilerat sig som ett 
alternativ och en motreak-

tion till Andrum, som produceras 
av Kyrkans svenska central (KCSA). 
Kyrkpressen bad radioredaktören  
vid KCSA ge sin syn på Svängrum. 
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Marina Wiik

Musik- och symbol-

arvet kring Jungfru 

Maria har inspirerat 

mosaikkonstnären 

Minna Floman och 

Novenakören till 

ett tvärkulturellt 

samarbete. 

För ett par somrar sedan 
föll Minna Flomans blick 
på trasmattorna på som-
marstugans golv. 

– Jag fascinerades av rän-
dernas färgspel och tänkte 
på de minnen som vävts in i 
ränderna. Jag tyckte det såg 
ut som musik, en slags Ave 
Maria-hymn, och fick tan-
ken att göra mosaik med 
Mariaanknytning. 

Samtidigt hade Esbokan-
torn Nina Kronlund på sitt 
håll planerat att Novena-
kören, som hon dirigerar, 
skulle göra en större sats-
ning med Mariarelaterad 
musik. 

– Vi träffades och beslöt 
oss för att samarbeta. Jag 
har använt Novenakörens 
musik som utgångspunkt 
för en del av mina mosai-
ker och kören har sett mi-
na mosaiker och hört mina 
tankar bakom dem. Att be-
trakta temat från två olika 
håll har gett vårt skapande 
större djup, säger Floman. 

Projektet utmynnar i en 
skivinspelning med kör-
musik, en releasekonsert 
i Esbo domkyrka på Ma-
rie Bebådelsedagen och en 

mosaikutställning i Hel-
singfors.

– Skivan med Mariamu-
sik spelas i utställningslo-
kalen. Jag hoppas att be-
traktaren ska ta till sig hel-
heten som en påminnelse 
om att det finns något stör-
re än vår vardag.

Rik legendflora
Under ett drygt år har Min-
na Floman fördjupat sig i 
musik, legender och sym-
boler med anknytning till 
Maria.

–  Jag hittade ett rikt kul-
turarv som delvis gått för-
lorat i den lutherska tra-
ditionen men lever starkt 
i katolska länder. För mig 
representerar Maria den 
kvinnliga andligheten. 
Trots sin unika uppgift lev-
de hon ett vanligt kvinnoliv 
med både sorger och glädje-
ämnen.

På en av väggarna i Flo-
mans ateljé i Rödbergen i 
Helsingfors hänger mosai-
ker med blommotiv: rosor, 
liljor, ringblommor, förgät-
migej ... 

– Det finns en hel flora 
som tillägnats henne. Vita 
eller blå blommor symbo-
liserar Marias renhet, röda 
hennes moderskärlek och 
-smärta. Blått är Marias 
färg och därför är många 
blåa blommor förknippade 
med henne. Många blom-
mor anses också ha fått 
sin doft, färg eller helande 
verkan när Maria rörde vid 
dem. 

Rosen och den vita liljan 
har speciellt stark betydel-
se. 

– De ses som de viktigas-
te växtsymbolerna för Ma-
ria. Rosen anses vara blom-
mornas drottning och Ma-
ria himlens drottning. 
Liljan symboliserar Marias 
renhet: hon fick en vit lilja 
av ärkeängeln Gabriel.

Fri tolkning
Minna Floman har tidigare 
arbetat som systemplane-
rare, keramiker och uni-
versitetsadministratör. Vid 

sidan om sitt arbete har 
hon studerat mosaikkonst 
i Finland, England och Ita-
lien. Sedan början av 2010 
ägnar hon sig åt mosaik-
konst på heltid. 

– Min konst är ganska 
kontemplativ. Jag strä-
var efter ett harmoniskt 
uttryck och kombinerar 
gärna glänsande glas och 
grövre marmor eller kera-
mik för att få in kontraster 
i verken. Bitarna limmas 

med hjälp av fogmassa på 
en träskiva. 

Mosaikkonst kräver ett 
stort tålamod och är ett 
samspel mellan material 
och motiv. 

– Från den första skissen 
kan det ta från en vecka 
till en månad, ibland ännu 
längre, att färdigställa ett 
arbete, säger Floman. 

Av utställningens 28 verk 
bygger ett på en ikonogra-
fisk tradition. 

– Bilden av Marie Bebå-
delse, alltså det tillfälle då 
ängeln Gabriel berättar för 
Maria att hon ska föda Kris-
tus, följer bestämda regler 
gällande motivet och fär-
gerna. Jag föredrar ändå att 
skapa verk som trots sin 
andliga bakgrund inte är 
formbundna utan ger rum 
för fri tolkning. 

Utställningen Mariamosaik 
pågår på Galleri Dix i Helsing-
fors 29.3–17.4. 

Konst med 
Maria som 
ledstjärna

Marina Wiik

Finlandssvenska 

gospelsångare ger 

passionsberättelsen 

nytt liv. ”7 dygn 

i Jerusalem” har 

engagerat över 100 

korister och musiker i 

Österbotten.

För ett par år sedan kom 
Niklas Lindvik, musiklära-
re vid Evangeliska folkhög-
skolan i Vasa och dirigent 
för kören Evangelicum, 
över noterna till en modern 
passionsberättelse.

– Jag fascinerades av mu-
sikens spännvidd: i verket 
fanns allt från svängig gos-
pel-funk och smäktande 
skönsång till dissonanta 
partier. När Jesus står på 

scenen är tonerna ljuvare 
än när Judas är i farten, för-
klarar Lindvik. 

Texten till 7 dygn i Jeru-
salem är ursprungligen på 
norska och skriven av kör-
ledaren Martin Alfsen år 
2000. Översättningen till 
svenska har Lindvik gjort 
under hösten, med god 
hjälp av webblexikon och 
Bibeln. 

– Texten ligger nära det 
som står i evangelierna, 
men jag har förstås fått an-
passa orden lite enligt mu-
siken. Det är spännande att 
märka hur ett material som 
man tror sig kunna bra öpp-
nar sig på ett nytt sätt när 
man fördjupar sig i det. 

Hela påskberättelsen
7 dygn i Jerusalem är en 
unik satsning också enligt 
österbottniska mått. Verket 
är skrivet för två körer, nio 

solister och kompband. 
– Evangelicum är den 

ena kören, den andra är en 
projektkör med lite äldre 
sångare som har samman-
kallats speciellt för det här 
ändamålet. Sammanlagt 
medverkar 120 personer, de 
yngsta går i högstadiet och 

de äldsta närmar sig pen-
sionsåldern, säger Lindvik. 

Han är själv med som 
dirigent för körerna, men 
får draghjälp av Mattias 
Björkholm som är kapell-
mästare för Evangelicums 
kompgrupp.

– De flesta passioner slu-

tar med korsfästelsen, men 
i den här versionen finns 
hela påskberättelsen med 
från intåget i Jerusalem 
till uppståndelsen. Alla re-
pliker sjungs och det finns 
också en hel del växelsång.

Huvudrollen som Jesus 
innehas av Simon Gran-
lund, som studerar till 
sångpedagog. 

– Jag tycker det är ex-
tra roligt att också Göran 
Stenlund, som var med 
och grundade Evangeli-
cum 1971, medverkar i pas-
sionen, säger Lindvik. 

Plats för alla  
Körerna började öva i sep-
tember och hela ensem-
blen har sammanstrålat 
två gånger. 

– Eftersom de medver-
kande kommer från olika 
delar av Österbotten är det 
svårt att hitta övningstider 

som passar alla, säger Nik-
las Lindvik. 

Produktionen påminner 
till formen om en längre 
konsert. Rekvisitan är spar-
sam och i stället skapas 
stämningen med ljus- och 
ljudeffekter.

– Vi riktar oss till en bred 
publik och försöker erbju-
da något för alla ålders-
grupper. Huvudmålet är 
att föra fram påskens bud-
skap klart och tydligt. 

7 dygn i Jerusalem fram-
förs två gånger under påsk-
dagen i festsalen i Vasa öv-
ningsskolas gymnasium. 

– Laddningen är på topp 
och målet är att alla som 
vill ska få plats. Inträdet är 
gratis, men programbladet 
kostar en slant.

7 dygn i Jerusalem framförs i 
festsalen i Vasa övningsskolas 
gymnasium på påskdagen 22.4 
kl. 15 och 19. Gratis inträde.

Sju dygn i gospel-Jerusalem

Passionsberättelsen ”7 dygn i Jerusalem” engagerar över 100 
korister och musiker i österbotten. Niklas Lindvik dirigerar.
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Mosaikkonstnären Minna Floman hittade inspiration 
till sina Mariamosaiker bland annat från musik.  
Verket till höger har inspirerats av Stabat mater  
Dolorosa och guldinslagen i mosaiken följer en del 
av notbilden i kompositionen.
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Vilken 
version?
Häromdagen fick jag 
veta att julkortsfoto-
na med leende ungar 
i tomtemundering kan 
väcka starka aggres-
sioner hos den som är 
barnlös. Jag har själv, 
aningslöst, knäppt de 
där fotona år efter år, 
utan att reflektera över 
vilket budskap jag sän-
der ut. Vill jag skryta? 
Vill jag informera alla 
om hur mina barn ser 
ut, så att mina vänner 
kan hälsa på dem på 
gatan?

Sedan har vi breven 
som många sänder ut 
tillsammans med jul-
korten, brev där man 
rapporterar om famil-
jehögtider och – igen – 
barnens framsteg. Jag 
har själv skrivit sådana 
brev, ofta med tanken 
att mor- och farföräld-
rar ska bli glada och 
tacksamma över sina 
barnbarn.

Men vad ska man 
skriva när livet inte är 
reklam längre? Vad ska 
man skriva när det blir 
skilsmässa och vård-
nadstvist eller när Pel-
le får sin adhd-diagnos 
och Lisa blir på klassen 
och mamma blir de-
primerad? Vad skriver 
man då?

Facebook tvingar 
mig dagligen att stäl-
la de där frågorna. Till 
och med det lustigaste 
lilla gnäll om hur var-
dagen ser ut hemma 
hos oss blir så lätt en 
förklädd rapport om 
lycka eller olycka. När 
jag själv var singel och 
kände mig desperat 
ledsen över det skul-
le jag ha hatat att läsa 
äckliga rapporter om 
hur någon ser snygg ut 
i sin mans skjorta (jo, 
det har jag också skri-
vit). Om jag var barn-
lös och desperat ledsen 
över det skulle jag hata 
att läsa skrytsamt gnäll 
över hur lite man sover 
när barnen är nyfödda, 
får tänder eller har 
oskyldiga små sjukdo-
mar som går om.

Varje statusuppdate-
ring ställer mig inför 
frågan: vilken version? 
Och ändå: jag kan inte 
svara sanningsenligt 
varje gång någon frå-
gar ”Hur står det till?”. 
Alla vill inte veta, och 
jag vill inte att alla ska 
veta.

Det klokaste är att sä-
ga ”sisådär”, balansera 
vidare och försöka vara 
tyst lite oftare. Kanske 
lyssna i stället.

Sofia Torvalds

Kulturnytt

Mats Björklund, mest känd 
som en av Yles bondblogga-
re, gillar inte tanken på dol-
da talanger. 

– Dem ska man väl sätta 
i omlopp till andras glädje 
och nytta, precis som talen-
terna i Bibeln? 

Efter lite funderande 
kommer han ändå på en 
talang som är så hemlig att 
han nästan glömt bort den 
själv. 

– Jag har vunnit tema-
sångstävlingen på Ungdo-
mens kyrkodagar (UK) två 
gånger. Den ena sången 
var Murar, den andra hand-
lade om hopp men jag har 
glömt titeln. 

Björklund har alltid gillat 
att plinka på olika instru-
ment men har enligt egen 
bedömning aldrig lärt sig 
spela något ordentligt.

– Jag tog pianolektioner 
som liten, men tempot väx-
lade enligt styckets svårig-
hetsgrad. Sedan dess har 
jag spelat på gehör i olika 
band, just nu är jag med i 
ett som heter LP.

När han hörde att Mu-

rar fanns med på den nya 
UK-skivan fick han en liten 
chock.

– Jag har inte hört den se-
dan 1991 då den var tema-
sång. Jag trodde den fallit i 
glömska men den tycks ha 
överlevt längs sydkusten. 
Lite småstolt blev jag nog. 

UK i stort kopplar han 
ihop med en positiv press. 

– Som delegat kunde 
man inte sitta i ett hörn och 
gruffa, utan man var tvung-
en att stiga fram och förkla-
ra vad man menar. 

Sin talang för att uttrycka 
sig i skrift och tal har han 
sedermera använt som lä-
rare och som undervisare i 
sin hemförsamling. Sedan 
februari 2010 har han ock-
så bloggat om sitt jobb som 
uppfödare av biffkor. 

– Att vara jordbrukare är 
ganska ensamt och man 
får ta de flesta besluten 
själv. När folk kommente-
rar det jag skrivit på blog-
gen känns det nästan som 
om man fått arbetskamra-
ter. (MW)

Talangen

med Mats Björklund

Förra veckan ordnades en 
konsultation i barnteologi 
för ett trettiotal utvalda 
personer som jobbar med 
barn och unga i Borgå 
stift. Föreläsarna kom 
från England och Malay-
sia. Men – vad är egentli-
gen barnteologi?

– Det är ett teologiskt 
tänkande kring varför 
Jesus placerar ett barn 
i mitten som svar på en 
teologisk fråga som lär-
jungarna ställer, säger 
Stefan Myrskog, ledan-
de branschsekreterare 
för kristen fostran vid 
Kyrkans central för det 
svenska arbetet.

Det bibelställe den 
barnteologiska diskussio-
nen cirklar kring är Mat-

teusevangeliets aderton-
de kapitel, det stället där 
lärjungarna frågar vem 
som är störst i himmel-
riket och Jesus pekar på 
barnet.

– Barnteologerna frå-
gar sig vad barnet re-
presenterade i det sam-
manhanget och vad det 
bibelstället betyder för 
oss i dag.

Det finns ett globalt 
nätverk för dem som är 
intresserade av barnteo-
logi, Child Theology Mo-
vement. Tanken är att 
när man placerar barnet 

i centrum då man grubb-
lar över teologiska fråge-
ställningar ska det leda 
till förändringar i teologin. 
Men leder det då till nå-
gonting konkret?

– Jag hoppas ju att 
konsultationen ger oss 
mera kött på benen så att 
vi hittar ner till en verk-
lighet. Men det är ju trots 
allt teologi vi sysslar med 
här, säger Myrskog.

Han hoppas ändå att 
konsultationen startar en 
process som småningom 
syns på det konkreta pla-
net också här i Finland.

– En fråga vi till exem-
pel kan ställa oss är vad 
det betyder för guds-
tjänsten om barnet får 
den centrala platsen. (ST)

Vi frågar
Vad är 

barnteologi?

Stor Taizésamling i Helsingfors

En stor ekumenisk Taizésamling för ungdomar och unga 
vuxna ordnas nästa år i Helsingfors. Den ordnas av Tai-
zékommuniteten tillsammans med finländska kyrkor och 
församlingar, skriver Kotimaa24.

Inbjudan har skickats av biskop Irja Askola, metropo-
lit Ambrosius, biskop Teemu Sippo och domprost Matti 
Poutiainen. Den har tagits emot av broder Alois, leda-
re för Taizé, samt bröderna Stephen och Norbert som 
ansvarar för Finland. 

Tillställningen väntas samla 500–2 000 ungdomar och 
unga vuxna även från Norden, Baltikum och Ryssland. 
En ekumenisk grupp som brukar samlas till bönestunder 
i Helsingfors domkyrka ansvarar för de praktiska arrang-
emangen tillsammans med övriga frivilliga.

Nordisk-baltiska träffar har tidigare ordnats i bland 
annat Oslo, Stockholm, Uppsala och Vilnius. (MW)

Frälsningssoldat ger namn 
åt plats i Södertälje

Frälsningssoldaten Christina Sandberg ska 
hedras med att ge namn åt en gata, plats 
eller park i staden, skriver Dagen. 

Inför millennieskiftet utsågs hon till år-
hundradets Södertäljebo av Länstidningen 
Södertäljes läsare. Christina Sandberg avled 

2009. Då hade hon sedan 1965 stått på gåga-
tan med sin insamlingsbössa. 

Nu har kommunstyrelsen bestämt att namnge en lokal 
plats efter henne med motiveringen att ”Hennes långva-
riga ideella arbete för Frälsningsarmén och arbetarrörel-
sen är väl värt att uppmärksammas”. Vilken plats det blir 
är ännu oklart. 

Eftersom det brukar gå minst fem år från att en person 
dött till att han eller hon får en gata uppkallad efter sig 
torde namnbytet dröja till 2014. (MW) 

Kristen musik top 20
Den kristna webbsidan lupaus.net har börjat publicera en 
top 20-lista över kristen musik, rapporterar fleim.fi.

Topplistan produceras i samarbete med tre skivhand-
lar som säljer kristen musik. Listan har nu publicerats två 
gånger och uppdateras i fortsättningen med två veckors 
mellanrum.

Portalens uppgift är att ge information om kristna artis-
ters uppträdanden och konserter samt om andra kristna 
evenemang. På lupaus.net finns också bandpresentatio-
ner och recensioner. (MW)

Jag har en ovana. Kal-
la det missbruk, om du 

vill. Likt spelmissbruka-
ren som lovar sig själv att 
nästa slant blir den sista 
som rasslar in i den enar-
made banditen kan jag på 
kvällarna sitta med datorn 
i famnen och bedyra mig 
själv att nästa sidladdning 
är den absolut sista. Varpå 
jag inte kan låta bli att än-
nu en gång surfa in på de 
oändligt många webbplat-
ser och bloggsidor jag kän-
ner mig tvungen att besö-
ka för femte gången den 
dagen.

Jag behöver dagligen da-
tor och internet i mitt ar-
bete. Och så finns det var-
je dag en rad ärenden som 

jag lärt mig att sköta snab-
bast och smidigast på nä-
tet, också på fritiden. Knap-
past problematiskt. I mej-
len droppar det in bilder 
på vänners nyfödda barn, 
närmast livsviktiga påmin-
nelser och mindre viktiga 
konversationer. Det är ock-

så bra. Men slösurfandet – 
vad ger det mig?

Så jag längtar. Efter den 
där boken som blir bra först 
på sida 83, efter gnistor 
som föds efter lite möda, 
efter tystnaden som lägger 
sig när Surret upphör. 

Och jag tackar. För av-

brottets gåva och den paus 
som ibland är självpröv-
ning men aldrig självplå-
geri. Gud är inte intresse-
rad av min självspäkelse, 
men nog av min uppriktiga 
längtan.

Jag sållar. Jag googlar 
varken fasterecept eller bi-
belord men skriver vila i 
adressfältet.

Jag ersätter. Mina tim-
meslånga sessioner fram-
för skärmen blir en prome-
nad, musik eller en stund 
av stillhet (pretentiöst, jag 
vet). Utan ovanorna blir 
kvällarna långa – prova så 
får du se.

Min paus gör mig gott. 
Jag förvånas av den känsla 
som drabbar mig först – 

lättnad. Jag är inte nitisk. 
Jag läser någon blogg och 
surfar lite ibland men upp-
täcker att jag egentligen 
ingenting varken missat 
eller saknat.

Och jag är tacksam. Tack-
sam för kyrkoåret, regel-
bundenhetens och mång-
faldens gåva. Min fasta in-
leddes inte i min egen kraft, 
inte i första hand som en 
följd av mitt eget beslut. 
Fastan pågår oberoende 
av mig och mina ansträng-
ningar. Den dag jag inte vill, 
kan eller orkar fastar någon 
annan. Många tusen, miljo-
ner kristna. Jag vilar i den 
vetskapen.

Christa Mickelsson
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Redaktionen 
fastar: 

Christa Mickelsson  

fastar från slösurfande

Den franska Taizékommuniteten är speciellt känd för sin sång-

tradition. 
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Riksdagskandidat i Nyland

Stig Kankkonens stödgrupp

Riksdagsvalet handlar om många och stora frågor. 

Den röda tråden är att vi i allt högre grad måste välja vad vi ger förtur. Därför är detta val sist 
och slutligen ett värdeval. 

I många år har jag skrivit om och arbetat för ett samhälle där vi har balanserad tillväxt och där 
alla ges möjlighet till ett tryggt och människovärdigt liv. Det förutsätter en rättvis fördelning av 
välfärden. Detta vill jag fortfarande prioritera.

Stig Kankkonen – känd, erkänd, kristen värdedebattör

stig@kankkonen.net
www.kankkonen.net

50

Stig in.

Prenumerera på den allt mer 
populära finlandssvenska 

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

och är nu uppe i

–tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

Nr 5–20 för 51euro (inom Norden).
Tre (3) provnummer för endast 12 euro.
Ett halvt år för endast 34 euro.

NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

SÄND KURIREN TILL:

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

X JAG DELTAR I UTLOTTNINGEN AV 
TRE HACKMAN ROTISSER STEKPANNOR 
 (värde ca 99 euro/st)

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

Kupongen bör skickas in senast den 6 april 2011

Prenumerera och delta 
i utlottningen

50.000!

Nu har du möjlighet att vinna en praktisk 
stekpanna av hög klass. Kuriren lottar ut tre 
stekpannor med lock av märket Hackman 
Rotisser. Stekpannan är 26 cm i diameter och 
har ett värde på cirka 99 euro.

VI LOTTAR UT TREHACKMAN STEKPANNOR

KP 24/3

KP 24/3
KP 31/3


