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Hopp för en ny framtid på frihetstorget i Benghazi.
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Kyrkoåret

”Mycket vill ha mer” och 
”När är människan nöjd?” 
Det här är invanda uttryck 
som vi ofta hör och ännu 
oftare tänker. Nu dyker de 
upp i mina tankar inför 
söndagens evangelietext. 
Jag blir nästan förvånad 
över att människorna på 
Jesu tid verkar ha samma 
karaktärsdrag som jag kän-
ner igen hos den moderna 
människan. Glädjen över 
att ha fått något och fått 
vara med om något ger en 
längtan efter mera. Nästan 
så att det blir ett behov som 
ska näras.

Skaran som söker sig till 
Jesus berättar ingenting 
om sina förväntningar. 
Men Jesus, Mästaren, tycks 
vara medveten om hur 
det är ställt. Som många 
gånger tidigare avslöjar 
han de dolda motiven, de 
som finns allra innerst. De 
behov som människorna 
kanske försökte dölja eller 
kanske inte ens själva var 
medvetna om. Jesus kän-
ner dem som söker sig till 
honom. Det finns en gnutta 
utmaning blandad med ny-
fikenhet när människorna 
frågar efter nya tecken 
som Jesus gärna skulle få 
visa. För att förstärka ut-
maningen påminner man 
om forna tiders storverk 
när fäderna hade fått mat 
som höll dem vid liv under 
ökenvandringen.

Materiell hjälp tas emot 
av de flesta. Mat för dagen 
är en gåva som alltid upp-
skattas. Och den som gett 
hjälpen är alltid beund-
ransvärd. Det är lockande 
att vara bekant med den 
som har.

Jesus ger klar upplysning 
om vem som egentligen 
har de materiella resur-
serna. Allt har kommit från 
Gud Fader själv. Gud för-
såg Israels barn med man-

na i öknen, en mat som de 
inte på förhand kände till. 
Lika klart var det Fadern 
som stod bakom brödund-
ret som människorna fick 
bevittna i sluttningen vid 
Gennesarets strand. En så-

dan Gud vill väl alla känna. 
En Gud som gång på gång 
kan förhindra hungersnöd 
och avhjälpa bristen på 
mat. Kanske finns det mera 
att vinna på kontakten med 
en sådan makt. 

Kan vi på något sätt få va-
ra med när Gud handlar, ja, 
till och med göra något en-
ligt hans vilja? Frågan finns 
hos skaran kring Jesus. 
Visst är det uppmuntrande 
att ha de rätta kontakterna 

och bli känd i goda kretsar. 
Det gällde då och vi känner 
igen resonemanget nu.

Och det är som om Jesus 
ville säga: ”Ni är på rätt väg. 
Ni har sökt er till mig och är 
kallade av Gud själv. Utdel-
ningen är dock av lite annat 
slag än ni tänkt. Se på mig 
och vänta stora ting av mig 
men ge erkännande åt Fa-
dern, som äger all makt.”

I Gamla Testamentet kan 
vi läsa: ”Allas ögon är vän-
da mot dig och du ger dem 
föda i rätt tid.” Det handlar 
om mera än en mätt ma-
ge för dagen. Det handlar 
om svaret och målet för all 
längtan. Det som bär i alla 
nödsituationer och fyller 
all tomhet och hopplöshet 
är att vara viss om vägen till 
hjälpen. När människorna 
på Gennesarets strand 
upptäckte att Jesus inte var 
nära skyndade de genast 
iväg för att hitta honom. 
De ville vara där Jesus var. 
Där fanns den gudomliga 
närvaron, där fanns möj-
ligheterna. Och Jesus beja-
kade deras behov. Han ha-
de ju sagt: ”Sök först Guds 
rike, så skall också allt det 
andra tillfalla er.” Vad det 
kan innebära för var och en 
kan variera stort. Men den 
som tror och litar på Gud 
har fått ett löfte om att ald-
rig sakna det nödvändiga. 
Jesus vill visa oss vägen till 
Guds öppna förråd här i ti-
den och i evigheten.

Gun-Maj Näse är lektor 

i Pedersöre församling

Helgens texter

Första läsningen
Amos 8:11–12

Andra läsningen

1 Petr 2:1–3

Evangelium
Joh 6:24–35

När folket nu upptäckte att Jesus 
inte var där och inte heller hans lär-
jungar steg de i båtarna och for över 
till Kafarnaum för att leta efter Jesus. 
De fann honom där på andra sidan 
sjön och frågade honom: ”Rabbi, när 
kom du hit?” Jesus svarade: ”Sanner-
ligen, jag säger er: ni söker inte efter 
mig därför att ni har fått se tecken 

utan därför att ni åt av bröden och 
blev mätta. Arbeta inte för den föda 
som är förgänglig utan för den föda 
som består och skänker evigt liv och 
som Människosonen skall ge er. Ty 
på honom har Fadern, Gud själv, satt 
sitt sigill.” De frågade då: ”Vad skall vi 
göra för att utföra Guds verk?” Jesus 
svarade: ”Detta är Guds verk: att ni 
tror på honom som han har sänt.” De 
sade: ”Vilket tecken vill du göra, så 
att vi kan se det och tro på dig? Vad 
kan du utföra? Våra fäder åt mannat 

i öknen, så som det står skrivet: Han 
gav dem bröd från himlen att äta.” 
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger 
er: Mose gav er inte brödet från him-
len, men min fader ger er det sanna 
brödet från himlen. Guds bröd är det 
bröd som kommer ner från himlen 
och ger världen liv.”

De bad honom då: ”Herre, ge oss all-
tid det brödet.” Jesus svarade: ”Jag är 
livets bröd. Den som kommer till mig 
skall aldrig hungra, och den som tror 
på mig skall aldrig någonsin törsta.”

3.4.2011

Vi firar fjärde söndagen i fas-
tan. Temat är ”Livets bröd”.

Läs din Bibel
To 31.3  1 Sam 23:1–18, Mark 8:14–21
Fr 1.4  1 Sam 24:1–23, Matt 10:34–39
Lö 2.4  1 Sam 25:1–17, Luk 17:28–33
Sö 3.4  Am 8:11–12, 1 Pet 2:1–3,

Joh 6:24–35
Må 4.4  5 Mos 8:2–10, 1 Sam 25:18–42
Ti 5.4  1 Sam 27:1–28:2, Job 9:14–23, 32–35
On 6.4  1 Sam 28:3–25, Joh 15:9–17
To 7.4  1 Sam 30:1–31, 2 Kor 4:11–18

Psalmförslag
314, 486, 531, 383, 218 (N), 223: 5.

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Jesus Kristus, vår Herre.
Tack för att du har lovat
att den som kommer till dig
aldrig ska hungra.
Tack för att du har lovat
att den som tror på dig
aldrig ska törsta.
Tack för att du är livets bröd,
i all tid, överallt, för var och en
som söker dig.
I ditt namn.

Mera om helgen
Den här helgen har kallats midfastosöndag 
eftersom den är placerad mitt i fastetiden. 
En annan benämning är brödsöndagen. Da-
gens evangelietexter berättar om hur Jesus 
bespisar de femtusen. Men människan be-
höver också andlig föda: Jesus själv är livets 
bröd.

Söndagens liturgiska färg är violett eller blå 
och på altaret står två ljus. Kollekten är fri.

Något att leva av och leva för

På brödsöndagen lättar fastetidens allvar
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Jag gladdes, när man sade 
till mig: ”Vi skola gå till Her-
rens hus.” Så sa kung David 
i psalm 122 när jag var kan-
tor-organist. Ibland har jag 
undrat om det är samma 
glädje jag känner i de mu-
sikaliska förberedelserna 
inför en högmässa. Ivrigt 
kollar jag söndagens plats i 
kyrkoåret. Fjärde söndagen 
i fastan, också kallad mid-
fasto- och brödsöndagen, 
är tacksam att ta itu med. 

I handböckerna hittar jag 
tema, liturgisk färg, mäss-
musik, föreslagna psalmer 
och innevarande årgångs 
texter. I det digra utbudet 
av samlingar letar jag efter 
introitus, psaltarpsalmer, 
bibelspråk med mera, och 
sådant som kan användas 
som svarsmusik. Hittar jag 
inget som är bra så får jag 
gå till orgelhäftena och sö-
ka fram något som passar 
helheten.

Jag kollar om det finns 
användbara alternatim-
satser för kören till dagens 
psalm. Lämpliga förspel till 
psalmerna gäller det ock-
så att hitta. Och det finns 
rika källor att ösa ur också 
för en som inte improvise-
rar. Det är tacksamt att leta 
fram nattvardssånger om 
levande bröd för kören. Så 
gäller det att besluta om 
den avslutande musiken 
ska utföras på orgel eller 

av kören. Vad det än blir får 
fastetidens allvar lättas upp 
en aning just den här sönda-
gen. Nu när ramarna är kla-
ra känner jag mig glad och 
styrkt som av livets bröd 
– som ju faktiskt är sönda-
gens tema – och det känns 
som om jag redan firat 
högmässa en gång. Därför 
känns det nu som att gå och 
öva inför en repris. ”Jag blev 
glad …” säger kung David 
nuförtiden, när jag ”bara” är  

kantor(-emeritus), men jag 
kan fortfarande hålla med.

Lars Wikström är 

pensionerad kantor i Sibbo
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Nina Österholm

När hon bad Gud 

om hjälp körde 

vaktmästaren ut henne 

ur kyrkan. Som tur 

verkar bönen ha blivit 

hörd i alla fall.

Som 19-åring förälskade 
sig Petra Pagels mamma 
i en tysk sjöman som hon 
träffade i Hangö. Trots att 
de tyckte mycket om var-
andra så kom det som en 
överraskning när hon en 
morgon vaknade ombord 
på ett tyskt lastfartyg långt 
ute på Östersjön. Hennes 
föräldrar skickade polisbå-
ten efter fartyget men det 
var för sent att vända om. 
Tyskland blev snart hen-
nes nya hem och en kort 
tid senare föddes Petra Pa-
gels.

– Jag vill gärna börja 
min berättelse med mina 
föräldrar. Mamma är fin-
landssvensk och jag har 
fått det svenska språket 
genom sommarlov och 
barndomsminnen från 
Finland. Fortfarande äls-
kar jag allt som är fin-
ländskt: bastun, tangon – 
jag är den största anhäng-
aren av Finland.

Varför leva?
I dag bor Petra Pagels själv i 
Finland. Hon utstrålar livs-
glädje, skrattar högt och 
har ögon lika intensiva som 
sin livshistoria.

Föräldrarnas dramatiska 
havsromans övergick i ett 
äktenskap där problemen 
med tiden fick övertaget. 
När Petra var femton år 
skilde sig föräldrarna och 
hon flyttade till sin mam-
ma.

– Hela mitt liv gick i bi-
tar. Det kändes som om 
någon hade dragit mattan 
under fötterna på mig och 
allt var förstört. Jag bryd-
de mig inte om något och 
framför allt inte om mig 
själv. Jag gav bara upp och 
tyckte inte att det fanns nå-
gon grund för att existera 
mera.

Under tre års tid var livet 
ett kaos. Genom vänner 
fick hon tag på droger.

– Som tur inte de allra 
tyngsta.

Till slut var det pappan 
som tog tag i hennes liv ef-
ter att han själv genomgått 
en stor livsförändring.

– Han gick i terapi för att 
sluta dricka alkohol. Där 
träffade han sin nya fru 
som var troende och ge-
nom henne blev min sjö-
manspappa, som aldrig 
satt sin fot i kyrkan, som 
52-åring berörd av Gud. 

Han lade nu all sin kraft 
på att få dottern tillbaka på 
en bättre väg.

– Jag trodde först att han 
gått med i en sekt och bli-

vit hjärntvättad, så där som 
tonåringar kan se på sina 
föräldrar. Han hjälpte mig 
att lämna det gamla kom-
pisgänget och livet i hem-
staden. 

Hon fick jobb på en res-
taurang som ägdes av släk-
tingar. Den fanns på en li-
ten ö utanför Tyskland.

– Plötsligt befann jag mig 
långt bort från allt det gam-
la. Jag fick jobba hårt, men 
jag hade också tid att tänka 
och konfronteras med den 
hårda realiteten, med mitt 
liv.

Efter en månad sjönk hon 
ner i den djupaste svackan 
dittills.

– Jag försökte ta mitt liv 
genom att skära upp hand-
lederna. Men jag vågade in-
te slutföra det och jag gick 
ut, vandrade planlöst i byn 
och hamnade utanför en 
kyrka. Jag gick in och sat-
te mig och frågade rakt ut: 
Varför vill du att jag ska le-
va, Gud?

Nu är jag kär

Och så gick det som det så 
ofta går i kyrkan, en vakt-
mästare kom fram och bad 
henne gå eftersom han 
skulle stänga kyrkan för 
dagen.

– Ingen Gudsröst eller 
himlaportar där inte, skrat-
tar Petra Pagels.

Hon skrattar eftersom 
något i alla fall hände.

– Efter den dagen kunde 
jag plötsligt känna gläd-
je igen. Jag hade inte varit 
glad på många år. Och jag 
kände ett nytt slags lugn 
inombords. Jag rörde mig 
mycket i naturen, jag ba-
ra satt i skogen och kände 
mig fridfull. Jag tror det 
var Guds sätt att närma sig 
mig, att tala med mig ge-
nom skapelsen.

När hennes pappa gifte 
om sig återvände Petra Pa-
gels för första gången till 
sin hemstad. Vigseln hölls 
i församlingen där.

– Jag blev imponerad av 
vad jag såg. Människorna 
hade så glada ögon, de ha-
de en sådan frid.

Det var också pappan 
som hjälpte henne att få 
ett nytt arbete, en lägenhet 
och att komma in på en 
vuxenutbildning.

– Vi ordnade allt på en ef-
termiddag. På fem timmar 
hade mitt liv igen föränd-
rats helt och hållet och jag 
sa till min pappa att nu är 
jag verkligen kär.

– Jaha, i vem då? fråga-

de han, så där som pappor 
oroligt undrar när deras 
döttrar talar om kärlek.

– I honom där uppe. Jag 
både såg och förstod att 
Gud måste finnas.

Känn sanningen
Petra Pagels började besö-
ka sin pappas församling, 
några år senare började 
hon på en bibelskola. En av 
lärarna gav henne bibel-
ordet ”Ni skall lära känna 
sanningen, och sanningen 
skall göra er fria”, och det 
var också det som hände.

– Jag hade sett så mycket 
som man inte ska behöva 
se, upplevt så mycket man 
inte ska behöva göra som 
barn. Jag behövde helas.

Hon gick igenom hela 
sitt liv, såg alla bilderna 
framför sig och grät. Om-
given av skolans förståen-
de personal och elever gick 
Petra Pagels igenom krisen 
och kom ut som en helare 
människa.

– Jag tror på de goda or-
den, på att vi säger vänliga 
saker till och om varandra. 
Det vi säger börjar vi också 
se och tro på.

Det värsta är om föräld-
rar eller andra närståen-
de präntar in destruktiva 
självbilder i ett barn.

– Om du som liten hela ti-
den får höra att du är dum 
så tror du på det också som 
vuxen.

Väx upp!
Efter åren i Danmark ledde 
vägen småningom vida-
re till Finland. En oväntad 
finsk förälskelse hjälpte 
henne att sist och slutligen 
ta steget ut och våga flyt-
ta till sommarminnenas 
land.

– Beslut är liksom enk-
lare när man är kär, man 
tänker inte så mycket utan 
följer sitt hjärta.

Väl i Helsingfors gjorde 
han slut.

– Jag började med en kris 
i ett nytt land. Jag förstår in-
te varför det hände men jag 
är okej med det i dag. Jag är 
här i alla fall.

Hon fick jobb på ett hem 
för funktionshindrade och 
började så småningom 
också studera vård.

– Jag trivs perfekt med 
det jobbet. Att hjälpa män-
niskor är väldigt konkret 
och det passar mig, jag är 
praktiskt lagd.

Livet stabiliserar sig sak-
ta. Nu är tid att rota sig, byg-
ga relationer.

– Att leva ett vanligt liv, 
att ta hand om bara mig 
själv. Rutiner och trygghet. 
Det tog lång tid att accep-
tera att jag inte är så bra 
på det. För mig har det all-
tid varit lättare att bara dra 
upp bopålarna och gå vi-
dare. Nu försöker jag hålla 
fötterna på marken och röt-
terna i jorden. Det är tid att 
bli vuxen.

Jag är jag
I framtiden hoppas hon få 
lära sig finska och att dansa 
tango, kanske åka på tango-
marknaden i Seinäjoki.

– Jag älskar musik och 
sång. Nu borde jag gå på 
danskurs och hitta någon 
som vill dansa med mig. 

Hon blir 32 i juni. Fyra 
språk kan hon, tre länder 
har hon bott i. 

– I dag känner jag mig be-
friad. Jag har blivit mig själv 
efter en lång process.

Hon talar om hur bilden 
av ens egen pappa lätt över-
förs på uppfattningen om 
hurdan Gud är.

– Nu har jag förstått 
att jag inte behöver för-
tjäna Guds kärlek. Jag du-
ger sådan som jag är. Livet 
handlar inte om att följa 
en mängd olika regler och 
tvinga sig själv till omöjliga 
saker som inte är ens sanna 
jag. För mig handlar det om 
att bli fri att kunna vara den 
jag verkligen är.

Jag hade sett 
så mycket 

som man inte 
ska behöva se.

En svår barn- och ungdoms-
tid till trots är Petra Pagels 

i dag gladare än tidigare, 
mera hemma än någonsin.

U-sväng mot 
vuxenlivet

Petra Pagels
”Jag är ett bevis på att hoppet alltid 
har det sista ordet i en människas liv.”

• Jobbar och studerar till närvårdare på yrkesskolan 
Prakticum.

• Talar tyska, danska, svenska och engelska flytande.

• Är medlem i lovsångsteamet i sin församling och 
älskar att sjunga. Drömmer om att skriva egen musik.
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Vådan av att vara ”Anni”

Klippet

Vad säger 20-åriga ”Anni” på Yout-
ube? (...)”Anni” kränker strikt ta-

get ingen, hon vittnar om en vänd-
ning i sitt liv som gör att hon själv 
numera ser Guds ord som vägen till 
ett sinnesstadum där man själv inser 
att ”man bör förändras”.

Så här har de bibeltrognas evange-
lium klingat länge redan. De behöver 
inte relativisera, de kan uttrycka for-
mell ”respekt” samtidigt som det de 
säger de facto är naket respektlöst.

De slipper uppfatta klyftan mellan 
ord och attityd eftersom de är under-
kastade Guds ord och de behöver inte 
– ska inte – tolkas.

Den här debatten är en organisk 
del av en kyrka som vill samla alla i 
samma rörelse.

Att kyrkans ledning uttrycker rik-
tiga och varma ord om homosexuel-
la – nu senast ärkebiskop Kari Mäki-
nen – och att kyrkan har gått de ho-
mosexuella till mötes när det gäller 
möjligheten för kyrkans män och 
kvinnor att be för homosexuella par 
ändrar inte på faktum att kyrkan är 
djupt splittrad på ett sätt som starkt 
irriterar stora delar av dem som hör 
till kyrkan med varierande grader av 
religiös intensitet.

(...) Men den som ids gå till källan 
ser att 20-åriga ”Anni” som blivit 
rikskändis för att hon jämfört homo-
sexuella med mördare har hård- och 

vantolkats. (..) Det är ju Guds vilja, sä-
ger ”Anni” på videon. Vi närmar oss 
det ställe – det enda – i hennes berät-
telse som fick ett medialt liv. (...)

Men ”Anni” ska inte stämplas för 
sin berättelse. Man behöver inte dela 
hennes syn på homosexualiteten för 
att inse att hennes berättelse häng-
er ihop. Det finns många ”Anni” där 
ute.

Så länge medierna framhärdar i sin 
metod att inte gå till källan kommer 
vi med jämna mellanrum att få hets-
debatter av det här slaget. Det är me-
ningslöst men tydligen oundvikligt.

Torbjörn Kevin på ledarplats, 

Åbo Underrättelser 25.3

Kyrkan har tagit lärdom efter den 
omdiskuterade debattkvällen om 

homosexualitet i TV 2 i höstas. Där 
ledde ju framför allt Kristdemokra-
ternas ordförande Päivi Räsänens för-
dömande av homosexualiteten till att 
den evangelisk-lutherska kyrkan för-
lorade tiotusentals medlemmar.

Nu var ärkebiskop Kari Mäkinen 
snabb med att understryka att kyrkan 
inte står bakom och inte accepterar 
det kyrkliga ungdomsmediet Nuot-
tas kampanj där en ung kvinna berät-
tar att hon med trons hjälp har blivit 
”botad” från sin homosexualitet. 

(...) Den evangelisk-lutherska kyr-
kan är långt ifrån tydlig i sin inställ-

ning till kärleken mellan människor 
av samma kön, något som de oänd-
liga diskussionerna om huruvida ett 
sådant parförhållande kan välsignas 
eller inte bara är ett uttryck för. Men 
när det gäller den grundläggande 
människosynen som Nuottas kam-
panj gav uttryck för var ärkebisko-
pen glasklar.

(...) Nuottas kampanj är inte kyr-
kans, även om några av organisatio-
nerna verkar inom kyrkans ram. Kyr-
kan bär i alla fall följderna i form av 
en ny våg av utskrivningar. (...) Det är 
något som kyrkan får leva med, an-
strängningarna för att gå en medel-
väg som ger utrymme för både dem 
som accepterar och dem som tar av-
stånd från homosexuella relationer 
har ett pris.

John-Erik Jansén på ledarplats, 

Västra Nyland 25.3

”Det är motstridigt. Å ena sidan 
vill man ha en kyrka som är 

väldigt bestämmande och dömande 
när något sådant här händer. Å andra 
sidan vill man inte ha en kyrka som 
är auktoritär. Det spelet vill jag inte 
spela med i.”

Biskop Björn Vikström svarar på 

frågan om reaktionen på Älä alistu! 

visar att kyrkans medlemmar tycker 

att detta är viktigt, Österbottens 

tidning 24.3

May Wikström

En sak vore onekligen in-
tressant att få veta.

Vad tänker ”Anni” just 
nu?

Hon har varit den ensam-
ma stjärnan i den sorgliga, 
om än som vanligt blekare 
och mindre slagkraftiga 
uppföljaren, Skriva-ut-sig-
ur-kyrkan II.

Under de senaste dagar-
na har anonyma ”Anni” i 
kampanjen Älä alistu! blivit 
analyserad, demoniserad, 
glorifierad av publikens 
huvudgrupper. Oavsett om 
de sällat sig till fansen eller 
belackarna har hon dugt li-
ka bra som kyrkopolitiskt 
slagträ för bäggedera.

Alltsammans är bara be-
drövligt att skåda. Och det 
”nej, inte nu igen!” som 
Borgåbiskopen Björn Vik-
ström enligt Österbottens 
tidning suckade som en 
spontan förstakommentar 
delas helhjärtat av många.

Var ”Anni” verkligen med-
veten om det spel hon gav 
sig in i?

På sätt och vis är svaren 
”ja” och ”nej” lika illa. Om 
”ja” – så illa för att hon fri-
villigt lät sig utnyttjas till 
något som var mera än det 
såg ut att vara. Om ”nej” – så 
illa för att hon var omedve-
ten om vilken roll hon ax-
lade. Och vad ville arrang-
örerna med hela kampan-
jen?

I den mediestorm som 
följde fanns det många som 
begärligt kastade sig över 
det verbala snasket, och så 

tickade räkneverket på er-
oakirkosta.fi igång igen.

Det fanns också fräna kri-
tiker som inte ens tycktes 
ha gått till den tio minuter 
långa snutten som utgjorde 
källan. Det här är en iaktta-
gelse som Åbo Underrättel-
sers chefredaktör Torbjörn 
Kevin vågar plocka upp i en 
svidande analys av det eg-
na skråets handlande.

Det är modigt gjort av 
Kevin att ta upp den saken. 
Han påpekar att medierna 
i frosseriet i de billiga po-
ängerna missar den verk-
liga dito. Den handlar om 
att ”Annis” berättelse syn-
liggör bara ännu en vari-
ant av den gamla och väl-
kända spänningen om hur 

man ska tolka Bibeln. Den 
spänningen har den evang-
elisk-lutherska kyrkan inte 
blivit av med i och med 
kyrkomötets bönebeslut i 
höstas. Och det är möjligt 
att den faktiskt inte kom-
mer att växa bort. För att 
personifiera: ”Anni” är ba-
ra lite på tjugo, medan de 
som arrangerade kampan-
jen högst antagligen till-
hör en generation som står 
för en sexualetik som kun-
de betraktas som kyrkans  
mainstreamlinje ännu i 
slutet av åttitalet.

Ärkebiskop Kari Mäkinen 
har höjt insatserna i kam-
pen om tolkningen genom 
att låta förstå att kyrkan är 
redo att se över finansie-

ringen av de inomkyrkliga 
organisationer som stöder 
kampanjen Älä alistu!

Fastän han samtidigt 
säger mycket vackert och 
substantiellt som hand-
lar om människans värde 
– viktiga budskap till dem 
som har sårats av kampan-
jen – så levererar han ock-
så ett annat budskap som 
talar den kyrkliga institu-
tionens statsmannaspråk. 
Det låter påskina att teolo-
gi kan styras av pengar och 
att övertygelser kan köpas 
eller svältas ut.

Då känns alltsammans 
plötsligt bara tröstlöst fut-
tigt och fult.

Snälla, kan ingen hjälpa 
oss att vara kyrka tillsam-
mans!
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Det är bättre att visa 
sig liten än gömma sig 
och låtsas vara stor.  

Arnold Nordlind

Stora män känner sig 
aldrig stora. Små män 
känner sig aldrig små.

Kinesiskt ordspråk

Bonjour madame

Våren har kommit till Genève, krokusarna 
blommar, koskällorna klämtar non stop här 
utanför staden, likaså kyrkklockorna – var 
femtonde minut. Folk måste ju veta att ti-
den går. I byns enda lilla butik kan man köpa 
färskt bröd klockan 7 på morgonen.

Jag ser till att barnbarnet Emilia, 8, kom-
mer i tid till skolan och blir avhämtad däri-
från. Inga nyckelbarn i det här landet. Män-
nen ser till att hustrurna hålls hemma; bar-
nen kommer nämligen alla hem och äter 
lunch. Ingen skolmat. Mamma kokar. På ons-
dagarna slutar skolan redan tolv. Den mor 
som har ett jobb får lov att skaffa hemhjälp 
för dyra pengar eller anlita släktingar.

Det var en överraskning att se hur låst vid 
regler landet är. VW-garaget tar inte in din 
Golf som stannat mitt i rondellen i morgon-
rusningen eftersom madame inte har regist-
rerat sig vid just det här garaget. Barnbarnet 
har svårt att få ID-kort eftersom det krävs 
underteckning av båda föräldrarna.”Fadern 
finns och arbetar i Pakistan”, säger min frus-
trerade dotter. ”Varför är då inte ni och barnet 
hos honom?” frågar ämbetsmannen. ”För att 
jag arbetar här, för FN!” svarar dottern. Äm-
betsmannen ser sur ut. Reglerna har ändå en 
tendens att smälta bort om det finns tillräck-
ligt med pengar att investera.

Men det finns också mycket som förgyller 
vardagen i Genève: strandbulevarden, chok-
ladbutikerna, osthallarna och S:t Petrus ka-
tedral, som har varit reformationens vikti-
gaste gudstjänstplats sedan 1536. Staden är 
den europeiska protestantismens högborg 
och Jean Calvins stad. Calvin ombads att för-
vandla Genève till den rätta trons stad och 
utövade ett djupt inflytande på stadslivet. 
Under katedralen finns otroliga arkeologis-
ka utgrävningar. Det internationella refor-
mationsmuseet är en unik upplevelse.

En sak gör mig glad varje dag. Människorna 
hälsar genuint vänligt på varandra på gator, 
i väntsalar, hissar, på konditionsstigar, i bu-
tiker, på busshållplatser … Till och med den 
förbifräsande cyklisten ropar Bonjour mada-
me. En hälsning gör det lättare att fortsätta 
med ett vänligt ord. Varför är det bara hund-
ägare i Finland som hälsar på varandra och 
växlar några ord med sin medmänniska?

Ann-Christine Marttinen
är filosofie magister 

och tidigare missionär

Inkast
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”Att kristendomen i stora delar av 
världen går framåt med stormsteg  
hör ihop med synen på Bibeln.”

Gunnar Weckström
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Jämlikhet, rättvisa och samband

Ett människonära 
samhälle ger alla 
lika möjligheter 
att blomma

I Kp 7 är Ulf Särs färdig att 
omtolka Bibeln för varje ny 
tid. Redan som informa-
tör i Borgå stift på 1980-ta-
let var han inne på samma 
linje. Han får i Kp 10 flank-
stöd av Rune Paro som glä-
der sig år att ”… också präs-
ter vågar börja slita sig från 
Bibeln”.

Jag kom just hem från 
en tre veckors resa i Israel 
där jag träffade pastor Pe-
ter Tsukahira, en av grun-
darna till Carmel Assem-
bly. Hans bok Guds Tsuna-
mi (2003) utkom på finska 
för litet över en månad se-
dan under en Israelkonfe-
rens i Åbo, där han var en 
av talarna. Vid en föreläs-
ning i Haifa i mars fortsat-
te han på det han skrivit 
om i boken och gav några 
fakta om situationen i Asi-
en. Tsukahira refererade 
bland annat till ett num-
mer av The South China 
Morning Post som är Hong 
Kongs största engelsksprå-
kiga tidning som läses av 
miljoner i Hong Kong och 
södra Kina. Pärmbilden 
var den välkända porten 
på Himmelska fridens torg 
i Peking, men Maos bild var 
utbytt mot Kristus. Texten 
på pärmen lydde ”Kristus 
är uppstånden”. Tidning-
en konstaterar att med 125 
miljoner kristna i Kina är 
antalet kristna i dag fler än 
medlemmarna i kommu-

nistpartiet. Tsukahira kon-
staterade också att antalet 
kristna i Kina ökar med 30–
40 000 personer per dag!

Under 2010 hade Tsu-
kahira besökt en försam-
ling i Madras i Indien som 
då hade ca 60 000 med-
lemmar. Pastorn berättade 
att medlemmarna under 
det året har ökat med ca 
4000 per månad. När Tsu-
kahira frågade hur de gör 
det svarade prästen små-
skrattande: Det frågar alla! 
Jag vet inte, jag har predikat 
evangeliet på samma sätt i 
tjugofem år men nu är An-
den här. Samma tillström-
ning upplever många kyr-
kor i Afrika och Sydame-
rika. Gemensamt för alla 
kyrkor där det sker tillväxt 
är att de håller Bibeln för 
Guds Ord och får se att Gud 
verkar genom sitt Ord. 

I Europa, sa Tsukahira, är 
det som om kristendomen 
skulle trängas undan ur det 
offentliga livet och i enskil-
da människors liv. En av or-
sakerna till det här är onek-
ligen den ateistiska huma-
nism som breder ut sig. En 
annan orsak har varit den 
dyrkan av det mänskliga 
förnuftet som bland an-
nat upplysningstiden för-
de med sig. Inom kyrkorna 
har det lett till att Bibelns 
auktoritet har ifrågasatts. 

Under resan stiftade 
jag också bekantskap med 

Låt Bibeln vara Bibeln
bestsellerförfattaren Joel 
C Rosenbergs böcker. I bo-
ken Epicentrum (2006) 
granskar han, som själv är 
kristen men kommen från 
ett judiskt ortodoxt hem, 
situationen i Mellanöstern. 
Som tredje lins när han 
granskar händelserna har 
han Bibeln. I motsats till 
hans övriga böcker är Epi-
centrum en faktabok där 
han lägger fram en hel del 
bakgrundsfakta till inne-
hållet i sina övriga böcker. 
Ett genomgående drag är 
hans förundran över hur 
Gamla testamentets pro-
fetior har gått i uppfyllelse 
i vår tid. Han lyfter fram 
bland annat bildandet av 
staten Israel och hur Gud 
fört sitt egendomsfolk ju-
darna tillbaka till det land 
som han lovat dem för evig 
tid. 

Att kristendomen i stora 
delar av världen går fram-
åt med stormsteg hör ihop 
med synen på Bibeln. Där 
den får förbli Guds Ord gi-
vet åt oss människor som 
ett uttryck för Guds kär-
lek, där visar Ordet sin san-
ningshalt och kraft. Kris-
tendomen är en religion 
som bygger på den perso-
nifierade sanningen. Jesus 
säger i Joh 14:6: ”Jag är vä-
gen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.” För vårt 
eget bästa har vi all orsak 
att låta bli att omtolka Bi-
beln utan låta den förbli 
Guds Ord och leva så som 
den lär oss. 

Gunnar Weckström 

Karis

Guds kärlek 
”krävde” 
inte offer!
Torsten Onnela använder 
sig i Kp 24.3 av en tvivel-
aktig debatteknik. Att först 
förvränga vad motparten 
verkligen har sagt och se-
dan påpeka att det är fel 
och obegripligt.

Det står faktiskt inte: ”Ty 
så älskade Gud världen att 
han krävde …”, utan Bibeln 
berättar om att Gud i sin 
stora kärlek gav detta oer-
hörda offer, sin egen enföd-
de Son. Sonen blev inte hel-
ler tvingad att offra sig. Av 
kärlek till dig och mig off-
rade Han sig frivilligt. 

Vår rättskänsla gör att vi 
inte kan bli lyckliga om in-
te vår skuld blir betald. Vi 
kan till exempel inte bara 
gå in i butiken där vi står 
i skuld och säga: Jag tycker 
att ni bara kan förlåta mig 
och stryka över min skuld. 
Men om en god vän går in 
och betalar mig skuld, då 
är det ok.

Jesus gick in och led vårt 
straff och betalade vår 
skuld, därför kan Han er-
bjuda oss full förlåtelse.

Så en bibelvers på det 
hela: ”Bryr du dig inte om 
Guds oändliga godhet, för-
dragsamhet och tålamod? 
Förstår du inte att hans 
godhet vill föra dig till om-
vändelse?

Kurt Allen

50-år  
fyller den 4 april 2011,

Lärkkullastiftelsens  
direktor, PeM, TM 

Greger J Englund.
Mottagning fredagen  

den 8 april 2011 kl. 14-17,  
på Lärkkulla, Karis

I stället för eventuella  
blommor eller gåvor,  

vänligen befrämja resan  
till bibelns länder.

Jubileumskonto  
i Ekenäs Sparbank.

Anm. och förfr.   
info@larkkulla.net   
eller 019-2757212.
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Marina Wiik

Kyrkostyrelsen föreslår 

att kyrkoherdar i 

första hand ska väljas 

genom indirekta 

val, det vill säga av 

kyrkofullmäktige eller 

församlingsråd. 

Våren 2006 föreslog en 
kyrkomötesdelegat att val-
sättet vid kyrkoherdeval 
skulle försnabbas. Initiati-
vet gick vidare till utskotts-
behandling.

– Vi fick i uppgift att ge 
utlåtande i frågan till lag-
utskottet. Vi understödde 
tanken om att kyrkoher-
den i allmänhet ska väljas 
genom direkta val, men att 
församlingen kan ansöka 
om indirekta val, säger He-

lene Liljeström, medlem 
i kyrkomötets konstitu-
tionsutskott. 

Förra veckan godkändes 
förslaget av Kyrkostyrel-
sens plenum med rösterna 
8–2. Fyra var frånvarande 
och en röstade blankt.

Freja Häggblom röstade 
emot förslaget.

– Jag tycker att det är vik-
tigt att bevara församling-
en som grundenhet. Röst-
rätt är ett av de få synliga 
tecknen på medlemskapet i 
församlingen. I beslutet be-
tonades kyrkoherdens ad-
ministrativa roll och man 
tog inte hänsyn till hans 
andliga roll eller kontakten 
till församlingsborna. 

”Avskaffa 
provpredikningarna”
Indirekta val har motive-
rats bland annat med att 
deltagandet i kyrkoherde-

valet ofta är lågt och att re-
sultatet därför inte är re-
presentativt. 

– Men också församlings-
råden väljs ju med lågt rös-
tetal, så är det inte bara 
att flytta problemet att ge 
makten till dem?

Häggblom gav ett mot-
förslag om att direkta val 
borde vara normen och in-
direkta val ett undantag, 

alltså tvärtemot vad Kyrko-
styrelsen föreslog. 

– Skulle medlemmarna 
i församlingsråd och kyr-
kofullmäktige frivilligt ge 
ifrån sig makt om de inte 
blev tvungna? Vid valet av 
elektorer till biskopsvalet 
har de i första hand nomi-
nerat varandra.

Häggblom tycker att val-
processen i stället kunde för-
snabbas genom avskaffan-
det av provpredikningar. 

– Provpredikningarna 
ska ske under likbördiga 
helger, vilket drar ut på pro-
cessen. Jag skulle i stället gå 
in för kandidatutfrågning-
ar, kanske det till och med 
skulle aktivera fler väljare? 

”En grundrättighet”
Helene Liljeström ser för-
delar med två alternativa 
valsätt.

– Jag tycker att det är bra 

att valsättet kan anpassas 
enligt församlingens behov. 
Församlingsmedlemmar-
na är inte alltid så insatta i 
kandidaternas möjligheter 
och resurser. De väljer kan-
ske sin kandidat på ganska 
lösa boliner, medan förtro-
endevalda kan veta bättre 
vad som behövs.  

Hon tycker ändå att di-
rekta val är motiverade i 
många församlingar. 

– Ett allmänt val aktiverar 
diskussionen om försam-
lingens linje och ger för-
samlingen synlighet. Även 
för dem som inte är så ak-
tiva i församlingen kan det 
vara av stor betydelse vem 
som leder den. 

Henrik Perret, stiftets 
mest långvariga kyrkomö-
tesdelegat, ser det som en 
principiell grundrättighet 
för församlingen att få väl-
ja kyrkoherde. 

– Det är också teologiskt 
riktigt att kyrkoherden ska 
ha förtroende och gott an-
seende bland församlings-
medlemmarna. Allmänna 
val är också det enda sättet 
att bryta klickbildning.

I motiveringarna för in-
direkt val har man förutom 
snabbhet också framhållit 
att det valsättet stöder va-
let av den bästa kandida-
ten. Perret anser att kandi-
datens lämplighet kan säk-
ras på annat sätt.

– Redan i ansökningsske-
det kan man ställa krav på 
att den som söker kyrko-
herdetjänsten ska ha gått 
bestämda kurser och kun-
na påvisa att han har de 
insikter i ekonomi och ad-
ministration som tjänsten 
kräver. 

Kyrkostyrelsens förslag 
går nu vidare till kyrkomö-
tet. 

Kyrkostyrelsen föreslår förändrat valsätt

Vem ska välja kyrkoherde?

Christa Michelsson 

& Rolf af Hällström

Biskop Björn Vikström 

tar avstånd från 

”Älä-alistu”-kampanjen 

(Stå på dig!) men 

vill inte heller sätta 

munkavle på folk.

– Det är ingen nyhet att det 
finns människor i vår kyr-
ka som uppriktigt tror att 
man kan förändra sin sex-
uella läggning. Jag tycker 
inte att vi ska likrikta folk, 
men vi måste absolut ta av-
stånd från stämplande ut-
talanden, säger Björn Vik-
ström.

Kontroversiella åsikter 
ska inte tystas ner, men 
Vikström vill göra en klar 
markering om hur man ut-
trycker sin åsikt:

– De som är ansvariga för 
kampanjen borde ha för-
stått hur negativt det upp-
fattas när kvinnan i videon 
jämför helande av homo-
sexuella med rehabilite-
ring av mördare.

Tusentals personer har 
lämnat kyrkan via sajten 
eroakirkosta.fi trots att 
kampanjen går emot kyr-
kans officiella linje när det 
gäller homosexualitet. Kaj 
Torrkulla på eroakirkosta.
fi säger att utträdet inte är 
lika stort som efter Yles ho-
modebatt i höstas.

– Däremot är det många 
som nu motiverar sitt ut-
träde med just ”Älä alistu”-
kampanjen  

En mänsklig rättighet
Teologie doktor Mikael 
Lindfelt vid Åbo Akademi 

Björn Vikström om ”Älä alistu”-kampanjen:

”De borde ha vetat bättre”
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Om  
kampanjen
”Älä alistu”-kampan-
jens mest uppmärk-
sammade inslag är 
en elva minuter lång 
video där 20-åriga 
”Anni” berättar om 
hur hon efter att ha 
kommit till tro upp-
fattar sin bisexuella 
läggning som felaktig. 
Som ett bönesvar har 
hon nu heterosexuell 
läggning. Bakom kam-
panjen står ungdoms-
magasinet och webb-
sajten Nuotta som 
ges ut av ungdoms-
organisationerna i tre 
väckelserörelser. Bland 
rörelsernas moder-
organisationer finns 
både SLEY och Folk-
missionen, bägge två 
kyrkans officiella mis-
sionsorganisationer.

Svenska lutherska 
evangeliföreningen i 
Finland (SLEF) deltog 
inte i kampanjen.

säger att det ur medialogi-
kens synpunkt är ett tack-
samt utgångsläge med en 
kyrka som är splittrad i en 
sexualrelaterad fråga.

– Det räcker som dra-
matik, det är bara att dra 
igång.

Lindfelt säger att det se-
dan tio år råder konsensus 
bland medierna om att ho-
mosexualitet är en fråga 
om mänskliga rättigheter. 
Den som säger något annat 
blir genast torpederad.
– Det finns en komplett 
oförståelse för att försöka 
förklara homosexualitet 

som någon form av stör-
ning som man kan bli ”he-
lad” från. Det går inte hem 
som argument. Man blir 
tillplattad med en gång.

Men till de individuella 
friheterna hör också att fö-
ra fram ideal.

– Var och en ska ha rätt att 
göra sina egna val. Till ex-
empel att genom bön eller 
på annat sätt sträva att bli 
heterosexuell eller avhålla 
sig från att utöva sin homo-
sexualitet. Det är fullt legi-
timt och för det borde det 
finnas utrymme på ett in-
dividuellt plan, säger Lind-

Den 20-åriga ”Annis” berättelse finns apå adressen www.nuotta.com/kampanja

felt. I den frågan har medi-
erna reagerat för kraftigt.

Men Lindfelt tillägger att 
rätten att göra sina egna val 
förlorar helt sin trovärdig-
het i en kampanj där målet 
är att ”så här ska alla egent-
ligen agera”. Då är det inte 
längre ett individuellt val:

– Det finns ett grupp-
tryck. Trovärdigheten för-
utsätter att det finns en 
pluralism också när det gäl-
ler sexualitet.

Björn Vikström säger att kyrkan ska visa respekt för människor 
som kämpar med sin sexuella identitet.
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Regeringspartierna 
för religionsundervisning
Alla ordföranden för regeringspartierna vill beva-
ra religionsundervisningen i skolorna, rapporterar 
Kyrklig tidningstjänst. Det framkom under en värde- 
diskussion som ordnades av Kyrkostyrelsen och 
Helsingfors församlingar förra veckan. 

Enligt Jyrki Katainen (saml) är det viktigt att un-
dervisningen i egen religion bevaras, eftersom den 
gör det enklare att gestalta en komplex värld. 

Stefan Wallin (sfp), Jutta Urpilainen (sdp) och 
Mari Kviniemi (c) ansåg att Den blomstertid hör till 
den finländska kulturen. Wallin påpekade att det 
minskar fördomarna om man också får bekanta sig 
med andra religioner. Päivi Räsänen (kd) framhöll 
vikten av att känna sin egen trosbakgrund för att 
kunna förstå andra religioner.

Pentti Oinonen (sannf) påpekade att främman-
de religioner inte får åsidosätta undervisningen i 
den egna religionen. Det är också viktigt att säkra 
kristna skolors framtid. 

Anni Sinnemäki (gröna) och Paavo Arhinmäki 
(vf) ansåg att religionsundervisningen borde be-
varas, men önskade att undervisningen kunde vara 
mera allmän så att elever från olika religiösa sam-
fund tillsammans kan studera olika religioner och 
etiska frågeställningar. (MW)

Äktenskapsstrejk kritiseras 
av riksdagskandidater
De gröna har startat en kampanj som utmanar fin-
ländare att låta bli att gifta sig eller registrera sitt 
parförhållande innan äktenskapslagen är jämställd. 
Kampanjen går under namnet Naimalakko (unge-
fär äktenskapsstrejk) och på kampanjens hemsidor 
på nätet kan de som vill skriva under en förbindel-
se att delta i strejken.

Pastor Kari Kanala är uppställd i riksdagsvalet 
för De gröna. Trots att han är för en jämställd äk-
tenskapslag gillar han inte kampanjen.

– Äktenskap är ett förbund. Att låta bli att sluta 
det förbundet driver inte saken vidare, säger Ka-
nala till Kotimaa24.

Jouni Lehikoinen är kyrkoherde i Mikaelförsam-
lingen i Åbo och uppställd i riksdagsvalet för Cen-
tern. Han tycker att kampanjen är löjeväckande 
och provocerande.

– Det här visar att Sannfinländarna har fått 
mycket uppmärksamhet och att de traditionella 
partierna känner sig tvungna att hitta på sätt att 
nå över nyhetströskeln, säger Lehikoinen till Koti-
maa24. (CM)

Unik tavla såldes för GA
En kopia av 
glasmålning-
en i Karleby 
stadskyrka 
har sålts till 
förmån för in-
samlingen Ge-
mensamt an-
svar i Karleby.

Det var före-
tagarfamiljen 
Harald som 
driver Karleby 
Begravnings-
byrå som gjor-
de det bästa 
och enda 
budet för kopian av Urpo Vainios glasmålning.

Kopian gjordes i höstas, med anledning av kyr-
kans 50-årsjubileum, av Rödsö lågstadieskolas 
femte- och sjätteklassister under ledning av Johan-
na Granbacka. Glasmålningen bär namnet Jag är 
med er alla dagar. (CM)

Åbo och Sjundeå söker 
herde
Åbo svenska församling och Sjundeå svenska för-
samling söker en ny kyrkoherde. I Åbo går nuva-
rande kyrkoherden Eero Sepponen i pension till 
hösten. Likaså går nuvarande kyrkoherden i Sjun-
deå Eimer Wasström i pension i september.

Både Esbo svenska församling och Korsholms 
svenska församling söker kaplaner. Ansöknings-
tiden för alla dessa tjänster går ut den 26 april 
klockan 15. (CM)

Jag minskar på tv-tittande och nätanvändning

Jag fastar på annat sätt

Jag ändrar mina matvanor

Jag fastar inte alls 71

24

19

7

Fasta på flera sätt 
Att fasta genom att ändra sina matvanor är det tra-
ditionella sättet att förbereda sig för påsken. Det är 
också det populäraste fastesättet bland dem som 
svarade på frågan ”Hur fastar du?” på Kyrkpressens 
webbplats. 

Majoriteten av dem som röstat, 71 personer av 121, 
uppger att de inte fastar alls. 

Sju personer minskar på tv-tittande och nätan-
vändning medan 19 fastar på annat sätt. (MW)

Johan Sandberg

Pastorskanslierna 

måste nu dela upp sina 

arkiv i offentliga och 

inte offentliga delar. 

Kanslisterna kan också 

få mera arbete i att 

assistera släktforskare 

som inte själva får gå in 

i de nyare delarna.

Det är konsekvenserna av 
Högsta förvaltningsdoms-
tolens beslut i november 
att endast över hundra år 
gamla kyrkböcker är of-
fentliga. Förra veckan sän-
de Kyrkostyrelsen ut direk-
tiv om hur beslutet ska til-
lämpas i församlingarna.

– Det blir att separera de 
nyare kyrkböckerna från de 
äldre. Den största föränd-
ringen för vår samfällighet 
är att vi måste hålla strikta-
re på hundraårsgränsen än 
vi gjort tidigare, säger kyr-
koherde Bo-Göran Åstrand 
i Jakobstad. I det här sam-
manhanget uttalar han sig 
som direktör för samfällig-
hetens centralregister. 

Centralregistret i Peder-
söre kyrkliga samfällighet 
bildades för tre år sedan för 
att avlasta de fem försam-
lingarna. För församling-
arna får de nya direktiven 

inga större konsekvenser. 
Förutom kyrkböckerna har 
centralregistret hand om 
all registrering, hinders-
prövningar och ämbetsbe-
tyg. Centralregistret syssel-
sätter tre personer varav en 
arbetar heltid med släkt-
forskning.

Regel blev lag
– Hundraårsregeln har 
funnits redan tidigare och 
den har tillämpats också 
i våra församlingar, säger 
Åstrand. Men församling-
arna har haft olika prax-
is på olika orter. En del 
har dragit offentlighets-
gränsen vid 1962. Men nu 
har HFD cementerat hun-
darårsregeln.

År 1962 frångick försam-
lingarna kyrkböckerna till 
förmån för kartotek. År 
2005 digitaliserades regist-
ren och kan bara användas 
av personalen. Ännu på 
sjuttiotalet hade kyrkan an-
svar för befolkningsregist-
ret. I registret antecknades 
också personuppgifter om 
hälsotillstånd, eventuella 
kopplingar till straffregis-
ter och annan känslig in-
formation.

– Nyordningen är inget 
som kyrkan beställt, under-
stryker Åstrand. Den är en 
konsekvens av HFD:s beslut. 
Vi vill betjäna släktforskar-
na också i fortsättningen. 
Vi har ett tiotal släktforska-
re som regelbundet besöker 

arkivet och dem har vi inga 
problem med.

Forskare vet 
vad de söker
Beställer släktforskarna 
uppgifter eller söker de ba-
ra på måfå?

– Oftast vet de vad de är 
ute efter, säger Marianne 
Ketomäki som tillsam-
mans med Ulla Storbjörk 
och Matti Tikka utgör per-
sonalen på centralregist-
ret. Men det händer att ny-
börjare kommer och är lite 
osäkra på vem de söker.

– Vi är så pass rutinerade 
att också de får något med 
sig när de går hem, säger 
Storbjörk.

Som bäst jobbar persona-
len vid centralregistret med 
att digitalisera kyrkböcker-
na. Mikrofilmerna har inte 
hållit måttet eftersom fil-
merna är oskarpa. Det bety-
der att man tills vidare mås-
te bläddra i kyrkböckerna. 
Håller de gamla böckerna?

– Papperskvaliteten har 
varierat under åren, sä-
ger Åstrand. Böckerna från 
1930-talet har den sämsta 
kvaliteten.

Inom Borgå stift finns 
centralregister endast i Ja-
kobstad och Närpes. Enligt 
Åstrand har man bjudit in 
församlingarna i hela Pe-
dersöre prosteri att kon-
centera registerfunktio-
nerna till Jakobstad.

Nya kyrkböcker 
förbjuds för släktforskarna

I Pedersöre samfällighets centralregister i Jakobstad finns kyrkböckerna från 1692. Marianne Ketomäki, Matti Tikka, Bo-Göran 
Åstrand och Ulla Storbjörk tillåter att utomstående bläddrar enbart i böcker som är äldre än hundra år.
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Konstverket överräcktes åt Matilda 
Harald-Wikberg (t. h.) och Majvor Ha-
rald av kaplan Jan Nygård som är 
ansvarig för insamlingen Gemensamt 
Ansvar i församlingen.

E
ija

 A
h

o
k
a
n

g
a
s

Detta har hänt:
• En släktforskare ville leta efter information om 
specifika personer i kyrkböcker som var äldre än 
100 år. Centralregistret i Päijänne-Tavastland gav 
inte tillåtelse till det. 
• I november ansåg HFD att centralregistret agerat 
lagenligt. Kyrkostyrelsen valde att betrakta fallet 
som ett prejudikat med hänvisning till medborgares 
dataskydd. 
• Släktforskare befarar att seriös forskning lider av 
att nyare kyrkböcker inte är offentliga. Roy Sjö-
blom, styrelsemedlem för Genealogiska samfundet i 
Finland, anser att Kyrkostyrelsen medvetet försöker 
försvåra släktforskarnas arbete (se Kp nr 4/2011). 
• Genealogiska samfundet i Finland har 5 774 med-
lemmar. Antalet hobbyforskare antas uppgå till 
cirka 15 000. (MW)
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Sofia Torvalds

I FN jobbar folk 

stenhårt och det blir 

resultat. Det lärde 

sig Nina Österholm 

efter ett två veckors 

arbetspass i New York.

Nina Österholm, till var-
dags redaktör på Kyrkpres-
sen, deltog för några veck-
or sedan i FN:s kommission 
för kvinnors rättigheter, 
som i år samlades för 55:te 
gången. Hon är själv med-
lem i KFUK:s lokalförening 
i Helsingfors men prakti-
serade nu två veckor för 
Världsförbundet KFUK. 
– Det var en viktig erfarehet 
för mig att titta ut från det 
lilla fönster som KFUK är i 
Finland och se vilken viktig 
och stark organisation den 
är ute i världen.

Lobbning 
för egna frågor
Kristliga föreningen av 
Unga Kvinnor grundade 
lokalavdelningar i Finland 
redan på 1800-talet. På den 
tiden jobbade organisatio-

nen till exempel med att 
stöda kvinnor som flyttade 
från landet till staden. 

Det arbetet görs fortfa-
rande på många håll i värl-
den, men i Finland sysslar 
KFUK i dag mest med an-
nat, till exempel med att 
erbjuda konsultation vid 
krisgraviditeter. Målet är 
fortfarande att jobba för 
flickor och kvinnors rättig-
heter.

KFUK finns i 120 länder 
och har 25 miljoner med-
lemmar – alla är kvinnor. Då 
FN:s kommission för kvin-
nors rättigheter samlades 
i New York var KFUK:s 30 
kvinnor starka delegation 
där för att lobba. För vad?

– Temat för årets möte 
var utbildning: vad ska vi 
göra för att kvinnor i hela 
världen ska få möjlighet till 
utbildning och jobb? KFUK 
lobbade också för sexual-
undervisning och för att in-
formation om HIV ska fin-
nas med i skolornas under-
visningspaket om hälsa. 
Om information inte kan 
ges i skolan ska den ske in-
formellt.

Dessutom driver KFUK-
delegaterna givetvis lokala 
frågor. Generalsekretera-

ren för Finlands KFUK, Pir-
jo-Liisa Penttinen, passade 
på att träffa finländska po-
litiker och diskutera de frå-
gor organisationen driver 
här hemma. En aktuell fråga 
är till exempel hur samhäl-
let kan uppmuntra kvinnor 
att välja mer tekniska eller 
”manliga” utbildningar för 
att få jämlik kunskap också 
kring teknik.

Stenhård arbetstakt

Vad blir då resultatet av 
en FN-konferens med så 
många deltagare. Blir det 
något resultat?

– Vi har ett slutdokument 
som säger att kvinnor ska 
ha rätt till utbildning och 
arbete. Det gynnar samhäl-
let på alla sätt, både gällan-
de mänskliga rättigheter, 

ekonomiskt och vad gäl-
ler människors fysiska och 
mentala hälsa.

Det som är nytt är att FN 
numera har ett organ som 
heter UN-Women, ett starkt 
organ som också kan följa 
upp besluten.

– Det låter flummigt med 
FN-institutionen, men sät-
tet att arbeta är gammalt 
och etablerat.

Arbetstakten var sten-
hård. Programmet började 
klockan åtta på morgonen 
och KFUK-delegationen 
samlades till sin egen brie-
fing redan klockan 6.30. 
Åtta på kvällen var det offi-
ciella programmet slut och 
efter det satt Nina Öster-
holm och skrev rapporter.

– Det jobbas hårt i FN, 
att driva frågor där är ing-
et vilsamt jobb. Många av 
dem som lobbade gjorde 
det dygnet runt. Jag har stor 
respekt för dem som gör 
det där jobbet. Du måste 
verkligen brinna för det du 
gör, annars orkar du inte. 
Du har inte en chans.

Kommunikation 
är svårt
Att det blir beslut också är 
inte fy skam. Kulturskillna-

derna gör att kommunika-
tionen inte alltid är så enkel 
som man skulle tro.

– Det som slog mig som 
jobbar med kommunika-
tion är hur lätt vi trots allt 
har att kommunicera i Fin-
land. Att ha liknande his-
toria är en grundförutsätt-
ning för att man ska kunna 
förstå varandra.

När människor har olika 
tidsuppfattning och sam-
ma ord kan betyda många 
olika saker måste man job-
ba mer medvetet på hur 
man kommunicerar.

– Jag lärde mig att förkla-
ra mig ordentligt, att vara 
tydlig och lyhörd. Det gäll-
de att lyssna och se sig om-
kring hela tiden.

Men erfarenheterna i 
New York var också mycket 
personliga.

– För mig som är upp-
vuxen med starka kvin-
nor som varit fina förebil-
der var det omtumlande 
att sitta i samma rum som 
kvinnor som helt konkret, 
i sin vardag, inte är värda 
lika mycket som männen. 
Det var en skrämmande 
insikt.

Intensivt jobb för världens kvinnor

Nina Österholm jobbade för KFUK då FN:s kommission för kvin-
nors rättigheter samlades i New York. Veckorna lärde henne att 
uppskatta de starka kvinnor hon fått ha som förebilder då hon 
växte upp.

8 Aktuellt

Johan Sandberg

Den lackerade åttiotal-

spanelen som gulnat 

och småningom blivit 

brun är borta. Likaså de 

gröna stolarna. 

I stället har ljusa mönster-
tapeter, lila stolar och nya 
blyinfattade glasmålning-
ar flyttat in. Man känner 
bara igen krucifixet i Vörå 
församlingshem som in-
vigdes på söndagen.

Egentligen är ingreppen 
större än så. En vägg med 
skjutdörrar är borta och 
församlingssalen och ser-

veringsutrymmet flyter in 
i varandra. Köket har också 
fått en ny plats och ny köks-
utrustning.

– Det är lite trångt och 
vi hade önskat att få byg-
ga ut, säger projektledaren 
Christer Öhman. Men Mu-
seiverket sa nej. Det enda 
ingreppet vi fått göra på 
fasaden är att ta upp en ny 
dörr för varutransporter 
till köket.

Men genom att omdis-
ponera utrymmet inom 
de befintliga väggarna räk-
nar man med att få in 200 
personer. Tidigare var det 
trångt om det var 100 per-
soner i församlingshem-
met.

Nytt altare
Det kanske synligaste in-
greppet är trots allt altar-
uppsättningen. Krucifixet 
som Albin Svenlin, i dag 
95 år, gjort och donerat till 
församlingshemmet 1984 
hänger kvar. Jesusstatyn 
som italienaren Augusto 
Branketti gjort 1974 har 
fått en ny upphöjd plats, 
infälld i predikstolen. Tidi-
gare stod den på golvet och 
var mera undanskymd.

Det nya blickfånget ut-
görs ändå av de blyinfat-
tade glasmålningarna som 
Susanna Tekoniemi gjort.

– Duvan i målningen 
symboliserar den heliga 
Anden, säger kaplan To-
mas Klemets. Ringen sym-

boliserar det eviga evang-
eliet och ljusstrålarna Gud 
som skaparen av ljuset och 
livet. Tillsammans med 
krucifixet finns hela treen-
igheten på fondväggen.

Nya utrymmen 
på vinden
På vinden där ungdomar-
na håller till har man också 
omdisponerat utrymmet. 
Ungdomsutrymmet har 
fått en ny aula och ung-
domsarbetsledaren och 
kantorn förnyade arbets-
rum. Dessutom har man in-
rett ett nytt förrådsutrym-
me. Dagklubben i källaren 
har fått en ny reservutgång 
och golvvärme. Dagklubbs-
utrymmet förnyades 2004 
då vatten trängde in i käl-
laren då Vörå å svämmade 
över. 

Även tekniken är för-
nyad, armaturen är också 
signerad av Susanna Teko-
niemi. Elsystemet är nytt, 
brand- och inbrottsalar-
men likaså. Ventilationen 
samt ljudanläggningen är 
ny och en hörselslinga har 
också installerats. 

Hela renoveringen har 
kostat 860 000 euro. Reno-
veringsbeslutet togs av den 
tidigare Vörå församling 
och betalas också av den. 
Vid årsskiftet växte Vörå 
församling då den slogs 
ihop med Oravais som en 
följd av att också kommu-
nerna gick samman.

Bara krucifixet  
är sig likt i Vörå
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Susanna Tekoniemi har gjort 
de nya glasmålningarna i Vörå 
församlingshem. Christer Öhman, Barbro Öhman och Tomas Klemets vid det nya altaret. 

Johan Sandberg
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Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 1.4
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Hörnan, Högbergsg. 10 via 
gården. Ollberg
Sö 3.4 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Djupsjöbacka, Enlund. 
Kyrkkaffe 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Busck-Nielsen, Böckerman. 
Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Ray, Djupsjöbacka, 
Enlund, Löfman. Manskören 
Manifestum. Kyrkkaffe
kl. 18 Konsert i Johannes-
kyrkan. Cherubini: Requiem. 
Medv. ÅSMA, Pargas Manskör, 
Manskören Raseborg, Åbo 
Kammarorkester. Dirigent R.W. 
Ahlberg. Fritt inträde, program 
20 euro.  
Må 4.4
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Tomas kyrka. Ingång via ne-
dre våningen. Frände
kl. 11-12.30 Cellverksamhet 
i S:t Jacobs kyrka. Gertrud 
Strandén 
kl. 13 Diakonikretsen i Hög-
bergsgården. Lindblom   
Ti 5.4
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Enlund
kl. 13-14.30 Träffpunkt för 
seniorer och daglediga i Hög-
bergsgården. Sixten Enlund: 
”Ord och inga visor – vi sjunger 
ur vår första psalmbok 1695”.
On 6.4
kl. 14 Sjötorpet i Högbergsgår-
den. Lindblom
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t 
Jacobs kyrka. Salenius
kl. 15-16.30 Mariakretsen i To-
mas kyrka. Frände
kl. 17 Fastegruppen i Gamla 
kyrkan. Kristin Olsoni om Av-
ståendets teologi och fadder-
barn i Tjetjenien. 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund, 
Henricson 
Sorgegrupp med inledning 
28.4 kl. 17-18.30. Ta kontakt 
med diakonissan Karin Salenius 
t. 050-3800867 eller karin.sa-
lenius@evl.fi
VÄLKOMMEN MED till Sjö-
mansro i Lappvik/Hangö tors-
dagen den 19.5.2011. Vi firar en 
rekreationsdag för ande, själ 
och kropp kring temat ”Inre 
frid, lugn och ro”. Med oss 
har vi sjukhuspräst Ann-Sofi 
Storbacka som håller bibelstu-

och kyrkan är stängd 1.april - 
2.oktober 2011.
Våra gudstjänster/högmässor 
firar vi under tiden i Finlaysons 
kyrka.

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård 
fre 1.4 kl. 14-22, Jan ”Sege” 
Lindqvist m.fl.
Veckomässa fre 1.4 kl. 14 på 
Folkhälsanhuset, Vallmovägen 
28. Niemelä Røed.
Högmässa sö 3.4 kl. 10  i Hel-
singe kyrka S:t Lars. Fagerudd, 
Wikman.
Högmässa sö 3.4 kl. 12 i S:t 
Martins kapell, Fagerudd, Wik-
man.
Söndagsskola sö 3.4 kl. 10 i 
Bagarstugan, Pia Valtonen.
LARSKÖREN övar må 4.4 kl. 18 
i S:t Lars kapell.
ViAndakören övar ti 5.4 kl. 
13.30 i Dickursby kyrka.
Drop in  i Bagarstugan ti 5.4 kl. 
15-19. Ungdomskväll med Sege 
och Kaj.
Veckomässa on 6.4 kl. 8.30 i 
Dickursby kyrkas kapell, Nie-
melä Røed. 
Besök våra hemsidor www.van-
dasvenskaforsamling.fi
Kansliet är stängt 1.4 p.g.a ut-
bildning

Raseborgs prosteri

Bromarv
Skriftskolans lägerdag lö 
2.4. på Ramsdal lägergård 
start kl.8.30 från kyrkan,retur 
ca.kl.16.30.
Sö 3.4.kl.13 högmässa, Salmi-
nen, Lindgård
Ti 5.4.kl.13.30 andakt 
på Bromarfhemmet,  
Salminen,Lindroos
Biskop Björn Vikström förrät-
tar visitation i Tenala-Bromarv 
7-8.4. och 10.4.:
To 7.4.kl.18 samling med för-
troendevalda i Bromarvs nyre-
noverade församlingshem
Fre 8.4.kl.13 samling med de 
anställda i Tenala församlings-
hem
Fre 8.4.kl.16 andakt på Bro-
marfhemmet, biskopen
Fre 8.4.kl.18.30 församlings-
fest med visitationsstämma i 
Bromarvs kyrka,biskop Björn 
Vikström m.fl,sång- och mu-
sikprogram. Kyrkkaffe/te i för-
samlingshemmet.
 Sö 10.4.kl.10 högmässa i 
Tenala kyrka,Björn Vikström, 
Staffan Söderlund. Missions-
lunch i Tenala församlingshem 
efter mässan.Taxi start kl.9.30 
från kyrkan.
Ingen pensionärsträff onsdag 
6.4.

Ekenäs
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.
Lö 2.4 kl.9.30 Gemensam bön 
i Pingstkyrkan.
Sö 3.4 kl.10 Högmässa, A-S.
Storbacka, N.Burgmann.
- kl. 16 Familjeguds-
tjänst, 4-åringarna 
får boken Bibel för 
barn som dop-
dagsgåva. Väl-
komna med 
hela fa-

dium och mässa. Tillsammans 
njuter vi också av god mat och 
vacker natur. Start kl. 9 från 
KIASMA (Lundströms grön-
vita buss) med retur till samma 
plats kl. 18. Anmäl dig senast 
måndagen 9.5 till församling-
ens kansli, t. 09-23407700. 
Glöm inte nämna ev. matal-
lergi. 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 3.4 kl. 12 högm, Hallvar, 
Henri Hersta. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Sö 3.4 kl. 18 psalmkväll. 
Välkommen med att sjunga 
önskepsalmer & sånger. Med-
verkande: Matteus Brass & 
musiker, Henri Hersta, Helena 
Rönnberg.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Ka-
pellvägen 65
Sö 3.4 kl. 10 högm, Hallvar, 
Henri Hersta. Kyrkkaffe i va-
penhuset.
Dagläger för barn (3-5 år) 
6-10.6 dagligen kl. 9.30-12.30. 
Plats: Sjökortsgränden 6 (dag-
klubbens utrymmen), Nordsjö. 
Egen matsäck och självtran-
sport. Ansvarig ledare Mari-
anne Bergström. Pris 15 euro. 
Anm. till kansliet tel. (09)2340 
7300.
Barnläger (7-12 år) 8-12.6 Sjö-
mansro lägergård (Lappvik, 
mellan Ekenäs och Hangö) 
Pris: 50 euro / barn. Anm. till 
kansliet tel. (09)2340 7300 
senast 15.5. Mera info: Catarina 
Bärlund-Palm, tel. 050-380 
3936,  catarina.barlund-palm@
evl.fi 

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 1.4 
- kl. 10 Mamma-pappa-
barngrupp i Kårböle kyrka. 
Rebecka.
- kl. 13 Sopplunch i Månsas 
kyrka. Bingolotteri – ta med 
minivinster. Anmäl gärna till 
Tove Monnberg tfn 2340 7228 
/ 050 358 9310.
Sö 3.4 
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Lassus, Söderström. 
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Gudstjänst i Åggelby 
gamla kyrka. Bonde, Hilli. Kyrk-
kaffe.
- kl. 12 Högmässa i Kårböle 
kapell. Maria Sten, Söderström. 
Sångare från Petruskören med-
verkar. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa i Malms kyr-
ka. Bonde, Hilli. Kyrkkaffe. 
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst i 
Månsas kyrka. Björk, Kass, 
Perret m.fl. Pizzamingel och 
barnkyrka.
Ti 5.4 
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik 
i Malms kyrka. Bodil och Sussi
- kl. 10.30 Mamma-pappa-
barngrupp i Lukascentret i 
Södra Haga. Rebecka.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka 
för åk 1–2 och förskolan. Sussi 
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms 
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och 
Rebecka.
- kl. 19 Litteraturkväll i Månsas 
kyrka. Aicka och Micke Ny-
ström. Tema ”Ortodoxi” av G 
K Chesterton. Inledning av Ola 
Byfält.
On 6.4 
- kl. 13 Stick-café i Baggis. 
Monnberg.
To 7.4 
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik 
i Seuris. Sussi, Bodil och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barn-
grupp i Lukasgården i Munks-
näs. Rebecka.

Helsingfors prosteri
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. 
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En web-
baserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour. 
Användaren behöver inte upp-
ge 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 3.4. 11.00 Uhr Abendmahls-
gottesdienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Lö 2.4 kl. 16 Knattekyrka i Lilla 
kyrkan, S Lindgård, Söder-
ström, dagklubbsbarn.  
Sö 3.4 kl. 10 Gudstjänst i 
Svartbäck-Spjutsund skär-
gårdskyrka, Puska, Helenelund.
Kl. 12 Högmässa i domkyrka 
med välsignelse av hjälpledare, 
M Lindgård, Anderssén-Löf, 
Söderström. Kl. 13.30 Lunch i 
församlingshemmet till förmån 
för Gemensamt Ansvar. kl. 15 
Gudstjänst i Mikaelskapellet i 
Fagersta, Anderssén-Löf. Kl. 19 
Salvat 1701 - koraldrama som 
berör, framförs av Tapiola kam-
markör med solister i dom-
kyrkan
Ti 5.4 kl. 12 Andakt och lunch 
i församlingshemmet. Kl. 13.30 
Männens samtal i församlings-
hemmet, M Lindgård. 
On 6.4 kl. 13 Temasamling om 
årets psalmdiktare i försam-
lingshemmet, Gaudeamuskö-
ren, Helenelund. Kl. 14.30 När-
stående vårdarna samlas i Café 
Ankaret, Lemberg, Eriksson. 
Gäst Anna-Lisa Nyström
To 7.4 kl. 9.30 Veckomässa i 
Lundagatans kapell, M Lind-
gård, Söderström. Kl. 18 Bastu-
kväll för män på Karijärvi. Obs: 
Familjerådgivningen flyttar 
från 1.4 till Brobacksstugan, 
Mellangatan 19, vån. 2, ingång 
från Kyrkbrinkens sida.

Lappträsk
Sö 3 kl. 10 Mässa i kyrkan, Esa 
Siljander, Tollander. Reidar Tol-
lander, sång
Ti 5 kl. 18 skriftskola i ung-
domslokalen
On 6 kl. 9.30 vuxen-barngrupp 
i fh
- kl. 13 pensionärsträff med 
Vera Tollander som gäst
- kl. 18 Cantando övar i kyrkan

Liljendal
Sö 3.4 kl 12.00 Gudstjänst i 
Sävträsk kapell. H Weckström, 
A Jokinen 
Ti 5.4 kl 10-12 Vuxen-Barn-
gruppen i Kantorsgården

Lovisa
To 31.3. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva
Lö 2.4. kl 14-17 Vinterskrift-
skola i Tikva
Sö 3.4. kl 10 Högmässa i ka-
pellet Henrik Weckström, Paula 
Jokinen
-14.30 Vinterskriftskola i Tikva

fredsbevarare i Afghanistan. 
Barn- och ungdomsmusikalen 
African Madonna i Esbovikens 
kyrka, Skepparg.  8, to 7.4 kl. 
19 (premiär) och sö 10.4. kl. 
19. Musikinstitutet Kungsvä-
gens körer och Esbo svenska 
församlings barnkör. Program 
5 euro.
Reserveringar av vigseltider 
i Esbo domkyrka för tiden 
1.11.2011-30.4.2012 tas emot 
per tfn 09-8050 3209 fr.o.m. 
4.4.2011 kl. 9. Vigseltider för 
tiden 1.5-31.10.2012 bokas 
elektroniskt från 3.5 kl. 9 till 
13.5.2011 kl. 15. Tiderna bekräf-
tas senast 10.6. Förfrågningar 
om lediga tider kan göras 
fr.o.m. 13.6 kl. 9. Vigslarna sker 
på lördagar vid jämna klock-
slag kl. 12-17. Esbo domkyrka 
kan i första hand reserveras av 
medl. i Esbo svenska försam-
ling och Espoon tuomiokirk-
kosrk eller tidigare medl. vars 
föräldrar fortfarande är för-
samlingsbor. Medl. i andra förs. 
i Esbo kan önska tid för vigsel 
på lördagar endast kl. 17.
Pastorskansliet stängt on 6.4 
p.g.a. personalutbildning.

Grankulla
To 31.3 kl 18.30 Bibelkväll i Se-
bastos, Byfält.
Fr 1.4 kl 10.30 Samtal kring tro 
i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
Sö 3.4 kl 12 Högmässa, 
Tonberg-Skogström, Peitsalo, 
Talus-Puzesh. Konfirmanderna 
medverkar. Kyrkkaffe i övre 
salen.
- kl 12 Söndagsskolan i övre 
brasrummet.
Må 4.4 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet.
Ti 5.4 kl 9.30-12 Familjelyktan 
i Sebastos. Musiklek, sång, 
rytmik och rörelse, Peitsalo, 
Fransman. Kort morgonandakt 
i kapellet. Påskpyssel. Kaffeser-
vering och fri samvaro.
On 6.4 kl 13.30 Syföreningen i 
övre brasrummet.
Utfärd tisdag 12.4 för dag-
klubbens och Familjelyktans 
barn och mammor till barn-
kapellet Arken i Sello köp-
centrum. En påskvandring på 
svenska börjar kl 10.45 och 
pågår till kl 11.15. Vi samlas 
där just innan. Efteråt bjuder 
församlingen på smörgås, saft, 
kaffe. Tilläggsinfo ger Yvonne 
Fransman, tfn 050-443 0045.

Kyrkslätt
Sö 3.4 kl. 10 Högmässa i Haa-
pajärvi kyrka, Heikel-Nyberg, 
Stewen. Kl. 12 Högmässa i 
Kyrkslätts kyrka, Heikel-Ny-
berg, Stewen.
Må 4.4 kl. 18.30 Sång och bön i 
Kyrkslätts kyrka.
On 13.4 kl. 19 Konsert i Kyrk-
slätts kyrka. Susann Joki, sång. 
Henrico Stewen, piano och 
orgel. Programblad 7 euro vid 
ingången, till förmån för In-
samlingen Gemensamt Ansvar. 

Tammerfors
Sö 3.4. Gudstjänst 10.30 i 
Finlaysons kyrka, Hanne von 
Weissenberg, P Sirén och kvar-
tetten Anoia
Ti 5.4. Mammor o barn 10 SvG, 
Mammaprat
Ti 5.4. Tisdagsklubben, SvG 
grupp 1 kl 12.15-13.30,  grupp 2 
kl 13.30-14.30 och grupp 3 kl 
14.30-15.30
Ons 6.4. Diakonikretsen 13 
SvH, konstnärinnan Helene 
Schjerfbecks liv och konst; 
Marianne Hesthammer och 
Paula Sirén
Ons 6.4. Ungdomskväll 
i Mooria, 18-21 Kyttä-
länk. 1.
OBS! Vår kyrkas 
fasad renoveras 
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kalendern 1.4-7.4

Må 4.4. kl 18 Samkristen för-
bönstjänst i Församlingsgår-
den
Ti 5.4. kl 13 Pensionärssamling 
i Församlingsgården, vi be-
kantar oss med blommor och 
blomskötsel tillsammans med 
Anne-Maj Winqvist från Esbo
To 7.4. kl 8.30 Morgonkaffe i 
Tikva
Lö 9.4. kl 9-12 försäljning av 
GA-limpor på torget

Pernå
To 31.3
- kl. 10-12 Isnäs vuxen-barn-
grupp i Isnäs servicehus, Erica 
Wallén
- kl. 13-16 After School i Arken, 
Erica Wallén
Fr 1.4 
- kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-
barngrupp i Prästgården, Erica 
Wallén
- kl. 12 Sarvsalö pensionärs-
samling i Byagården, Robert 
Lemberg
Sö 3.4
- kl. 10 Högmässa i kyrkan, Ro-
bert Lemberg
- kl. 13 Tvåspråkig andakt i 
Isnäs servicehus, Robert Lem-
berg
Ingen verksamhet i Arken i 
Forsby v. 14 (4-10.4) p.g.a. 
flyttning till nya utrymmen
Våra nya utrymmen öppnas v. 
15 Jorvasvägen 1. Välkommen!
Må 4.4
- kl. 9-12 Isnäs lekverksamhet i 
Isnäs servicehus, Erica Wallén
- kl. 13-16 Isnäs juniorklubb i Is-
näs servicehus, Erica Wallén
On 6.4
- kl. 10-12 Kuggom vuxen-
barngrupp i Axxell, Erica Wal-
lén
- kl. 13 Pensionärssamling i 
Forsby pensionärshus
To 7.4 
kl. 10-12 Isnäs vuxen-barn-
grupp i Isnäs servicehus, Minna 
Silfvergrén
kl. 18 Ungdomssamling i Präst-
gården

Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
med hjälpledarvälsignelse 
Heidi Jäntti, Lauri Palin. Sär-
skilt för konfirmander. Kaffe i 
kyrkan.
Bibelserie i Bykyrkan Tabor i 
Box sö kl 16. Fjalar Lundell: Ge 
mig tid. Matt 18:29. I samarbete 
med Allan Lindqvist.
Diakonisyförening Må kl 18.30 
hos Mia Welroos, Östra Stor-
kärrsgr 5 B.
Äldre i Söderkulla träff i för-
saml.salen on kl 13. Katja Korpi.
Drogtunnel, öppen för allmän-
heten on kl 15-18.30 i gamla 
förvaltningsbyggnaden i Öst-
anåparken.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 3.4. 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15, Ahlbeck, A.Kronlund. 
Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kapell, Månskivan 4, kl. 
10.30, Rönnberg, Malmgren. 
Kaffe 9.30-12.
Karabacka kapell, Karabackav. 
12, kl. 10, Kanckos, A.Kronlund. 
Kyrkkaffe.
Gröndalsafton i Gröndals ka-
pell, Grönbackav. 2, må 4.4. kl. 
18, Pia Mantila.
Familjeklubbar:
Mattby kapell, Lisasgr. 3, Imse-
Vimse, on och fre 9.30-11.30. 
Köklax kapell, Handelsbacken 
1, må 10-11.30.
Sökö kapell, Sökögr. 3, sång 
och lek, ti 9.30-11. 
Männens bastukväll på Mata-
skärs lägercentrum, Mataskärv. 
3,  on. 6.4 kl.18. Tema: ”Dö för 
freden?” Kvällens gäst är mili-
tärpastor Markus Weckström, 

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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miljen! T.Wilman, N.Burgmann, 
C.Knuts.
Må 4.4 kl. 15 Kenya-missions-
kretsen i förs.h. Missionärs-
besök av Heidi Orori (f.d. Ny-
gård). Alla varmt välkomna!
- kl. 18 Kyrkobröderna i förs.h. 
Ti 5.4 kl. 12 Tisdagslunch (5 
euro) i förs.h.
On 6.4 kl. 19 Livskällan i kyr-
kan, vardagsmässa till inre 
styrka och sinnesfrid. T.Wilman, 
M.Danielsson.
To 7.4 kl.19 Kyrkoherdens 
kolumn i förs.h. Anders Lind-
ström för ett samtal med kväl-
lens gäst Stan Saanila. Hus-
duon Niels Burgmann och Kjell 
Wikström medv. Servering.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
To 31.3 Psalmafton i Lappvik 
kyrka kl. 18, A. Laxell, R. Näse. 
Kaffeservering.
Sö 3.4  Högmässa i kyrkan kl. 
12, A. Laxell, T. Sjöblom, R. Nä-
se. Baltic Gospel Singers och 
vår egen Gospelkör medv.
Sö 3.4 Tuulia – ljusets bilder, 
Kaya Brandts utställning om 
dottern Tuulias öde öppnas kl. 
17 i församlingshemmet med 
ett diskussionstillfälle. Utställ-
ningen är öppen 4-6.4 kl. 16-19.
Sö 3.4 Vuxna emellan kl. 19 
(obs. tiden!) i församlingshem-
mets brasrum, Parkg. 7. Kyr-
koherdens frågetimme – din 
chans att ställa små och stora 
frågor om kyrkan och försam-
lingen. Kaffe- och teservering.

Ingå
Fre 1.4. klo 18.00 grundkurs 
i israelisk folkdans i försam-
lingshemmets källare. Viveca 
Unnérus.
Sö 3.4, 4 s. i fastan, kl 10.00, 
högmässa i Ingå kyrka. Han-
nele Harju, Marianne Gustafs-
son Burgmann.
Inskrivning till församlingens 
dagklubb för verksamhetsåret 
2011-2012 sker i dagklubbens 
utrymmen torsdag 28 april 
2011 kl 9.00-11.00 Bollstavägen 
2A, tel 09-2219 0318. Inskriv-
ningen gäller barn i åldern 
3-5 år, som fyller 3 år före 
30.6.2011. Välkommen!
Verksamhet på finska:
Su 3.4 klo 12.00, 4. paastona-
jan s., messu Inkoon kirkossa, 
Hannele Harju, Marianne Gus-
tafsson, Gaudete-kuoro.
Su 3.4 klo 12.00 pyhäkoulu 
seurakuntatalon kellarissa. Ul-
rika Toivola.
Tii 5.4 klo 13.00 suomenkie-
linen laulutuokio seurakunta-
talolla. Mira Neuvonen.
Ke 6.4 klo 18.00 raamattupiiri 
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
Sö 3.4  kl. 10 Högmässa  i  
S:ta Katarina kyrka. Terlinden;  
Bonacci. 
Må 4.4 kl. 15-16.30 Närstån-
devårdarträff i Jumboparken, 
Centralgatan 62.
Ti 5.4 kl. 13-15 Tisdagens mis-
sion på Köpmansgatan 20.
On 6.4 kl. 13 Onsdagsträff i 
Församlingshemmet  i samar-
bete med föreningen Stöd för 
de äldre i Karis och Pojo. Ulla 
Grönvall-Streng berättar om 
kvinnobanken.  Andakt, serve-
ring och lotteri. Pensionärskö-
ren uppträder. Karis  svenska 
Marthaförening står för trak-
teringen.
kl. 19.30 Kvällsbön i fastetiden 
i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Bonacci. Vi funderar en liten 
stund kring liv och livsstilar 
och vårt ansvar för jorden. Där-
efter ber vi kvällsbön. Tema för 
kvällen: Konsumtion; Markna-
den styr, sägs det. Men mark-
naden är väl vi. Vart vill vi styra 
vår konsumtion? Hurudana va-
ror vill vi ha? Spelar det någon 
roll, vad de är producerade av 
och hur och var och av vem?
To 7.4 kl. 13 Andakt i service-
huset, Klädesfabriksgatan 6; 
Terlinden; Bonacci. 
Församlingens sommarläger, 
närmare information på hemsi-
dan under rubriken läger www.
karisforsamling.fi.

Pojo
Torsdagar kl 18.30 Försam-
lingskören i förs.hemmet. Fr 
01.04 kl 13.45 Pensionärskören 

i förs.hemmet. Lö 02.04 kl 
9.15-14 Sångkretsens samöv-
ning i Karis kyrka. Sö 03.04 kl 
12 Ungdomsvänlig högmässa. 
Välsignelse av hjälpledarna. 
Kyrkkaffe. Taxi. Ti 05.04 kl 14 
Missionsklubben i diakonikans-
liet. On 06.04 kl 14 Pensionärs-
samling i förs.hemmet. Åsa 
Westerlund berättar om retre-
atgården Snoan.

Sjundeå
To 31.3 kl. 18 Veckans text – bi-
belstudium i församlingshem-
met, Eimer Wasström.
Sö 3.4  kl. 12 Mässa i kyrkan, 
kyrkkaffe i församlingshem-
met, Eimer Wasström, Svante 
Forsman.
Ti  5.4 kl. 18.30 ABC Trons 
grunder – familjär vuxenskrift-
skola i församlingshemmet 
med liten matbit. Närmare 
information Eimer Wasström 
040 596 0343 eller Gun Venä-
läinen 040 533 6946.
Lö 9.4 kl. 10-14 Familjejippo i 
Capella.

Snappertuna
To 31.3 kl 18-21 Ungdomskväll i 
Langansböle
Sö 3.4 kl 10 Högmässa med 
Elsa Tenhonen och Pia Nygård
Må 4.4 kl 19 Snappertuna kö-
ren övar
Ti 5.4 kl 16.30-17.30 tisdags-
klubb i Langansböle
Ti 5.4 kl 17-18 juniorklubb i 
Snappertuna
To 7.4 kl 16.30 Skribaträff i 
Langansböle
To 7.4 kl 18-21 Ungdomskväll i 
Langansböle

Tenala
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! 
Lö 2.3 Skriftskolan på Rams-
dal. Se utskickat brev!
4 sönd i fastan, 3.4 kl. 10, 
Gudstjänst, Uolevi Salminen/
Sofia Lindroos. 
Ti 5.4 Missionskretsen i för-
samlingshemmet.
On 6.4 kl. 18.30-21.00 Försam-
lingsträff hos Ulla-Maj och Ran-
dolf Gottberg, Gropmorsvägen 
77.  Välkommen! 
BISKOPSVISITATION i Tenala 
och Bromarv 7-8.4 och 10.4. Se 
utskickat infoblad och nästa 
annons!

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.

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 3.4 kl 12 Gudstjänst. Björk-
gren, Sundroos
Dragsfjärd:
To 31.3 kl 18 Önskepsalmkväll i 
Dbruks kyrka
Sö 3.4 kl 18 Högmässa i 
Dfjärds kyrka. Backström, Sö-
dergård
Hitis:
Sö 3.4 kl 13 Gudstjänst. Kuok-
kanen

Åbo
To. 31.3 kl. 9.30-11.30 Familje-
café i Aurelia (2 vån.)
kl. 18-20 Student ALPHA på 
Arken. Hur kan jag stå emot 
det onda?
anmälningar: Rebecka Stråhl-
man, rebeckavikstrom@hot-
mail.com, 040-746 95 82.
kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Bäck
Fre. 1.4 kl. 18-23 Café aderton i 
Aurelia (2 vån.)

Lö. 2.4 kl. 11.30-13 Kyrkans 
barntimme i Aurelia (2 vån.)
kl. 20 Gospelkonsert med 
His Master’s Noise och KU:s 
gospelkör i Mikaelskyrkan. 
Frivillig kollekt uppbärs till för-
mån för insamlingen Gemen-
samt Ansvar.
Sö. 3.4 kl. 10.30 Gudstjänst i 
Aurelia, Bäck, Forsman. Kyrk-
kaffe efter gudstjänsten.
kl. 12 Högmässa i Henriks-
kyrkan, Bäck (pred), Mullo 
(lit), Forsman, Ellfolk. 
His Master’s Noise medverkar. 
Kyrkkaffe efter högmässan.
kl. 14 Konsert med Amigo 
Choral i Betelkyrkan (Universi-
tetsgatan 29 a). Frivillig kollekt 
uppbärs till förmån för insam-
lingen Gemensamt Ansvar.
Må. 4.4 kl. 14 Missionskretsen 
samlas i Aurelia (3 vån.)
Ti. 5.4 kl. 13.30-15 Café ader-
ton (åk. 3-6) i Aurelia (2 vån.)
kl. 18 Changemaker filmkväll i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 18 Lovsångskören övar i Au-
relia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i Au-
relia (1 vån.), Ingvar Dahlbacka: 
Jesus lider, dör och uppstår.
Ons. 6.4 kl. 10-12 Familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben för 
herrar på Svenska Klubben 
(Aurag. 1), Peter Nynäs: Heliga 
rum i ny tappning.
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia 
(1 vån.)
kl. 13.30-15 Café aderton (åk. 
3-6) i Aurelia (2 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
3 april Fjärde söndagen i fas-
tan gudstjänst i Hammarlands 
kyrka kl 12.00 Mårten Anders-
son, Carl Micael Dan.
Marthaföreningen har sedvan-
lig middag i Catharinagården 
kl 13.00-17.00. Lotteri – Utställ-
ning

Jomala
Söndag 3.4 kl. 18.00 Förböns-
mässa 4 söndagen i fastan ”Li-
vets bröd” (Obs tiden!) Roger 
Syrén, Kaj-Gustav Sandholm 
samt solister från Ålands Mu-
sikinstitut. Kollekt: Stiftelsen 
Hemmet i Lemland. Servering, 
Jomala diakoniförening bjuder 
på kaffe.

Sund-Vårdö
Sö 3.4 Gudstjänst i Sunds 
kyrka kl 11.00 – Mathias Junell, 
Anders Laine
- 3.4 Kafégudstjänst i Vårdö 
församlingshem kl 13.00 – Ma-
thias Junell, Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs
To 13.00 Molpe missionssyför-
ening i Bykyrkan.
To 19.00 Kyrkokören i Ankaret.
To 19.00 Baltikumvännernas i 
Korsnäs församling rf årsmöte 
i Korsnäs Andelsbanks klubb-
rum. Stadgeenliga ärenden. 
Kaffeservering.
Fre 18.30 Fredagscafé för 
kvinnor i alla åldrar i Ankaret.
Sö 11.00 Högmässa i kyrkan, 
Cay-Håkan Englund, Deseré 
Granholm.
Må 13.00 Korsbäck missions-
syförening i byagården.
Må 13.00 Vänstugan i Ankaret.
Ti 13.00 Taklax missionssyför-
ening i bönehuset.
Ti 19.00 Träffpunkt i Taklax 
bönehus.
On 13.00 Silvergruppen i An-
karet. Gäst: pastor Cay-Håkan 
Englund. Sångprogram, kaffe-
servering m.m.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Sö 3.4 kl 12 Gudstjänst, Saari-
nen, Nilsson
Ti 5.4 kl 12.30 Missionsstugan 
öppen
Lappfjärd
Lö 2.4 kl 18 Nattvardsmässa 
i Dagsmark bönehus, Eklöf, 

Nilsson
Sö 3.4 kl 18 Obs tiden! Musik-
gudstjänst, Eklöf, Nilsson, Kaj-
Håkan Gullans saxofon
Sideby
Sö 3.4 kl 10 Högmässa, Saari-
nen, Nilsson

Närpes
Kyrkan 4 sö i fastan 3.4 kl 10 
Gudstjänst. 
Församlingshemmet sö 3.4 kl 
10 Ortodox liturgi.
Arken fr 1.4 kl 12.30 Träffpunk-
ten. On 6.4 kl 18 Tillverkning 
av påskkort.
Kaskö kyrka lö 2.4 kl 18 Afton-
musik. 
Töjby skola må 4.4 kl 19 Mis-
sionsmöte. 
Det finns matpaket att hämta 
från diakonissorna. Ring 050 
3364216 el. 050 3695997.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Fredag 1.4 sista dagen för in-
lämnande av Estlands-paket.
Lördag kl 10 Kvinnofrukost 
i förs.hemmet. Heidi Orori: 
”Mission bland kenyanska 
barn” –Anm. 31.3. till Heddy 
0500-163701. kl 16 lastning av 
Estlands-bilen. Serv.
Söndag kl 10 Gudstjänst Björk-
strand, Lidman. Duettsång, 
Legato-medverkan. 
Måndag kl 12.45 Junior.
Onsdag kl 9 Föräldra-barnträff.

Övermark
Fr 1.4 kl. 19 Missionscafé i 
förs.h., missionär Solveig Mik-
konen.
Sö 3.4 kl. 12 Gudstjänst, Björk-
strand, Lidman.
On 6.4. kl. 13 Symöte i Frönäs 
hos Inga-Lill Holtlund.

Korsholms prosteri

Bergö
Lö kl 18 Ekumenisk konsert i 
kyrkan: Kören Good News från 
Närpes (dir. Benita Lidman), 
Bergö kyrkokör (dir. Kristoffer 
Streng), solister, inledning med 
bön (Eira Norrby), tal (Cay-
Håkan Englund). Kollekt för 
Gemensamt Ansvar.
Sö kl 14 Högmässa, Englund, 
Streng
Ti kl 13 Missionssyföreningen
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
Högmässa sö kl 10 i kyrkan, 
Bergström, Kaski, Nordqvist-
Källström.

Kvevlax
Högmässa sö kl 18 (OBS-
tiden), Östman, Andrén. Pro-
sterikören, dir. Andrén, piano 
Katri Lax
Gemensam träff för syfören-
ingsgrpperna ti kl 12.30 i fh. 
Gäst; Solveig Mikkonen. Ser-
vering.
Missionslunch sö 10.4 kl 11–14 
i fh.

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.
Ionainspirerad mässa sö 3.4 kl 
10 i kyrkan. Norrback, Lax.
Ekumenisk bön ti 5.4 kl 18 i KH.

Petalax
Sö 3 4 kl 11 Högmässa, Eng-
lund, Streng, taxi

Replot
Högmässa i Replot sö kl 10. 
Göran Särs, Michael Wargh. 
Kyrktaxi. OBS! ingen guds-
tjänst i Björkö.
Bibelsamtal i Björkögården ti 
5.4 kl 18.30. Göran Särs.

Solf
Högmässa sö kl. 10, Henrik 
Östman, Peter Brunell.
Cafékväll sö kl. 19 i fh.
Pensionärssamling on kl. 13, 

Ingmar Weckström. Sundom-
pensionärer inbjudna.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Janne Hän-
ninen, Mikael Heikius, sångare 
ur Blessed Mess. Katekume-
nerna medv.
Morgonbön to 7.4  kl. 9, Heidi 
Mäkelä, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Heidi Mä-
kelä, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Konfirmationsmässa sö kl. 10, 
Siv Jern, Monica Heikius, Anna-
Karin Lärka.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer at 1 pm.
ROPARNÄS KYRKA
Högmässa kl. 12. Leif Erikson, 
Niklas Lindvik. Arr. Slef.

Vörå
Vörå

Vi över 60 i Fh idag kl.13.
Dagar kring Ordet i Koskeby 
bönehus lördag-söndag
Lö kl 19 Möte. T. Klemets, 
Bengt Forsblom, Solveig Mik-
konen, sång Samuel Erikson.
Sö kl 14 Möte. I KLemets, 
Bengt Djupsjöbacka, Berg. 
Sång Rolf Hjort och Ingmar 
Heikius.
Högmässa i kyrkan sö kl. 10. T 
Klemets, Granholm. 
Läsmöte i Rejpelt skola. Berg, 
Granholm. 

Oravais
Gudstjänst i kyrkan sö kl. 10.  
Berg, Malmsten-Ahlsved.
Café Öppet Hus för vuxna i 
Amigo må 13-15.
Kyrkosyföreningen on kl. 13 
i Fh.

Maxmo
Gudstjänst i kyrkan sö kl.12. 
Berg, Bäck. Solveig Mikkonen 
medverkar. 
Symöte on kl. 13 i Fh. 
Varmt tack till alla som bidrag-
it till missionslunchen i Särkimo 
20.3. Inkomsten till missionen 
och GA blev 1040,65 euro.

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Församlings-
stugan, T. Forsblom.
Fr 20 Ungdomssamling i För-
samlingsstugan, C. Snellman.
Sö 10 Högmässa, T. Portin, 
Diana Häggblom, pred Per-Erik 
Häggman. Textläsare Riitta 
Sandbacka, ansvar konfir-
mandgrupp 6.
On 13.30 Symöte i vävstugan i 
Bäckby. Solveig Mikkonen be-
rättar om sitt arbete.
To 7.4 kl 13 Symöte i Lappfors 
byahem.
Fr 8.4 kl 9-12 Öppen dagklubb 
i Församlingsstugan för barn 
0-5 år. Anmälningar på onsdag 
tel 040-3100456. 
Anmälningar till höstens dag-
klubbar (barn födda 2006 o 
2007) tas emot på tel 040-
3100456 före 20.4.

Jakobstad
Fr-Lö Försäljning av hembakt i 
Citymarkets aula till förmån för 
Gemensamt Ansvar.
Lö 18.30 Sångkväll i FC, drag-
spel och sång Yngve Dahlin, 
Pär Granbacka, Kerstin Gran-
vik, Lena Westerlund, Englund. 
Servering. Arr.: KU-kretsen i 
Jakobstad.
Sö 12 Gudstjänst i kyrkan, Salo, 
Södö, Östman, Cantate.
18 Fokus med Betakurs 9 i FC. 
”Att älska sina fiender”, Jan-
Gustav Björk.
Ti 13 Tisdagssamling på Sta-
tion I, Åstrand.
On 9 Morgonmässa i kyrkan, 
Turpeinen, Östman.
To Öppet Hus för daglediga i 
FC. Inleds med lunch kl. 12. Pris 
8 euro. Anm. för maten senast 
4.4 tel. 040-3100410. Program-
stund kl. 13. Gäst: ”Min väg”, 
Erik Sjöberg.
18 SLEF:s missionsafton i FC. 
Hedbergs sånger i Sionshar-
pan, kantor Henrik Östman.
19 Kvinnocafé i FC. ”Livs-
glädje”, Birgitta Strandberg-
Rasmus.

Jeppo
To 31.3. kl 13 Missionssymöte i 

klubblokalen.
Sö 3.4. kl 10 Högmässa, pred. 
Håkan Djupsjöbacka, Klingen-
berg, Johansson.
- Kl 14 Välgörenhetskonsert 
i kyrkan till förmån för Ge-
mensamt Ansvar. Medv. Linda 
Andtbacka, Simon Granlund, 
Gunnel Nybyggar, Erik Ny-
gård, Caj och Kati Nordström, 
m.fl. Ord på vägen med Bo-
Göran Åstrand. Efteråt serve-
ring i fh. Fritt inträde - kollekt.
Ti 5.4. kl 18.30 Finska kvinno-
gruppen i församlingshemmet.
On 6.4. kl 17.30 Scout -verk-
samheten startar.
- kl 18 Läsmöte hos Märta och 
Börje Slangar för Västra nedre 
läslaget.
To 7.4. kl 13 Missionssymöte i 
klubblokalen.
Anmälan till höstens dagklubb 
för barn födda 2006-2007 bör 
göras inom april månad. Ring 
förshemmet 7642120 ti el to kl 
9.30-12.30 el pastorskansliet 
7642153 el till Gunilla Jungarå 
050-4656569.

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i socken-
kyrkan, sång Simon Granlund 
och kvartett. Kl 12 Gudstjänst 
i stadskyrkan. Konfirmanderna 
deltar. Kyrkfarstukaffe. Kl 18 
Sånggudstjänst i Öja bykyrka. 
Församlingskören. I övrigt se 
Kokkola tidningen.

Kronoby
Fr 17.30 Säsongens sista 
sportdax i idr.h.
Lö 19.00 Taizémässa i kyrkan, 
Häggblom, Salumäe, Wiklund, 
Koralkören, solister
Ca 20.00 Ungdomssamling i 
fh, Häggblom, Wiklund m.fl.
Sö 9-9.45 Skriftskollektion i 
kyrkan om nattvarden
10.00 Högmässa, Ventin, Sa-
lumäe, Emma Kruegle – violin, 
Libäck-Huggare-Norrpåras 
läslag.
Må 19.00 Kvinnocafé inbjuder 
till en kväll med prästen, parte-
rapeuten Karl-Johan Oljelund 
Eriksson. Välkommen med 
partner eller ensam... 
Ti 19.00 Samtalsgruppen för 
män i församlingssalen

Larsmo
To 31.3 kl. 19.00 Karagruppen 
samlas vid Baltic Yachts i Ja-
kobstad, Laukkovägen 1, Alhol-
men. (Obs platsen!). Andakt: 
Bertel Häger.
Fre 1.4 – 3.4 Hjälpledarweek-
end vid Inremissionshemmet.
Fre 1.4 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling vid Xodus.
Sö 3.4 kl. 10.00 Högmässa 
(sk), Sjöblom, Wiklund, För-
samlingskören. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Risöhäll.
To 7.4 kl. 18.00 KU:s årsmöte i 
Holm bönehus.
En ny Samtalsgrupp för kvin-
nor har startat och samlas 
varannan tisdag kl. 19.00. För 
mer information, kontakta Be-
nita Östman (050 546 6281) 
eller Ann-Mari Ekstrand (0500 
561 797). Välkommen med!

Munsala
Fr kl 19 Nätet; bak- o filmkväll 
i prästg.
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan; 
khden, kantor Martin Klemets. 
- kl 10 Söndagsskola i pg.

Nedervetil
Ikväll kl 19.30 finska bibel-
gruppen i fh.
Lö kl 9.30 – 12 skriftskola i fh
Sö kl 10 högmässa, Häggblom, 
L-E Ahlskog
Må kl 12 finskt symöte i fh.
Ti kl 10 Infotillfälle för besöks-
vänner i fh. Alla intresserade 
välkomna!

Nykarleby
Lö kl 21.30 Mässan ”Människa 
kom fram” i kyrkan. Sing in från 
kl 21 (KU)
Sö kl 10 Högmässa, Sandvik, 
Ringwall, Sebastian Back, 
saxofon
kl 10 söndagsskola i fh, Markby, 
kl 10.30 Socklot, Forsby
kl 16 Knattegudstjänst i fh, 
sång av barnkören, 
Må kl 13 Missionssyförening 
i fh
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lediga tjänster

Vanda svenska församling lediganslår en befattning som 

Barnarbetsledare
att sökas senast fredagen den 8 april 2011 kl. 15.00. 
Utbildning enligt biskopsmötets beslut. 
Person utan specialiseringsutbildning, men med 
giltig grundexamen kan också komma i fråga. 
Information ger kyrkoherde Martin Fagerudd 050-
4661183. Information finns också på församlingens 
webbplats www.vandasvenskaforsamling.fi. 

Ansökningar riktas till Församlingsrådet i 
Vanda svenska församling, PB 69, 01301 Vanda.

Luleå domkyrkoförsamling söker

SVERIGEFINSK  
DIAKON 100%

Läs om tjänsten på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/lulea 
Du kan även kontakta:  
Peder Jonson, domprost, tel. 0046920264839
Birgitta Grönlund Berg, diakon och arbetsledare,  
tel. 0046920264849
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april 2011
via e-post till: lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!

Ett journalistikstuderande och 
delvis arbetande par vill hyra 
en trea i Helsingfors som ligger 
i centrum eller på cykelavstånd 
från centrum. Hyrestak 1 000 
euro. Vi är både rökfria och 
skötsamma. 040 832 3924.

Ungt skötsamt par söker stor 
tvåa / liten trea i centrala Vasa 
för inflyttning i april, kon-
takta Anne Lindgren på 050 
3447758 efter 19.00.

Ungt rökfritt par önskar hyra 
liten tvåa i närheten av Vik 
i Helsingfors. Ring Tomas 
0503670483.

Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 
Strandgatan 21-22, 65100 VASA  

| tfn: (06) 317 4913 | www.efo.fi | info@efo.fi

Du kan även studera 3 dagar i veckan

Många studerande upplever Efö som sitt andra hem. Det 
märker Du när Du besöker oss.  Vi ger Dig kvalitativ under-
visning samtidigt som Du får möta nya vänner och många 
olika nationaliteter i en kristen miljö där medmänniskan 
står i centrum.

Välkommen till en annorlunda miljö!

cre@tiv dat@fotoWebmusic@ språk@

EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN  
I ÖSTERBOTTEN

marknad
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Till Er tjänst med mångårig erfarenhet
Herrholmgatan 14, Jakobstad

Tel. 06-7231 730

domkapitlet
Tf kaplanen i Houtskärs kapell-
församling Arto Kaarma har 
förordnats att fortsättnings-
vis sköta samma tjänst 1.5  - 
30.6.2011.

Kyrkoherden i Åbo svenska 
församling Eero Sepponen har 
beviljats begärt avsked från 
1.8.2012, varefter han avgår 
med pension.

Kyrkoherdetjänsten i Åbo 
svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
26.4.2011 kl. 15.

Kaplanen i Korsholms svens-
ka församling Glenn Kaski har 
beviljats begärt avsked från 
15.8.2011.

Kaplanstjänsten i Korsholms 
svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
26.4.2011 kl. 15.

Kyrkoherden i Sjundeå svens-
ka församling Eimer Wasström 
har beviljats begärt avsked 
från 1.9.2011, varefter han avgår 
med pension.

Kyrkoherdetjänsten i Sjun-
deå svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
26.4.2011 kl. 15.

Tf kaplanen i Kimito kapell-
församling Paul Amper har 
förordnats att fortsättningsvis 
sköta 50 % av kaplanstjänsten 
1.4 - 30.6.2011.

Pastor Anna Lindén har för-
ordnats att sköta en försam-
lingspastorstjänst i Mariehamns 
församling 25.3 - 31.7.2011.

Lektorn i Karleby svenska 
församling Anna Candelin har 
beviljats begärt avsked från 
1.7.2011, varefter hon avgår med 
pension.

Fullmakt på kyrkoherdetjäns-
ten i Grankulla svenska försam-
ling har utfärdats åt kaplanen i 
Esbo svenska församling Ulrik 
Sandell från 1.4.2011.

Församlingspastorn i Esbo 
svenska församling Jarmo Jun-
tumaa har förordnats att sköta 
en kaplanstjänst i samma för-
samling 1.4 - 31.8.2011.

Tf kaplanen i Grankulla svens-
ka församling Ola Byfält har 
förordnats att sköta en försam-
lingspastorstjänst i Esbo svens-
ka församling 1.4 - 31.8.2011.

En kaplanstjänst i Esbo 
svenska församling har för-
klarats ledig att sökas senast 
26.4.2011 kl. 15.

http://sanktjohannes.info
3.4 kl 10 Gudstjänst i Hotel 
Polaris, Pedersöre. 

Lediga tjänster i stiftet
Kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling
Kyrkoherdetjänsten i Åbo svenska församling 
Språkkraven för kyrkoherdetjänsterna är utmärkta muntliga 
och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att 
förstå finska.

En kaplanstjänst i Esbo svenska församling
Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och finska. 
Kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och 
skrift.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterla-
gens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
26.4.2011 klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

önskas hyra
Tvåbarnsfamilj söker bostad 
(3:a/4:a) i lugnt och trivsamt 
område i Helsingfors. Rökfria 
och skötsamma. Kontraktet 
på nuvarande bostad går ut 
31.5.2011. Max hyra 1300 e. 
Ring Rasmus 0407429523.

uthyres 
LÄGENHET I CENTRALA VASA 
UTHYRES! Stor färdigt möb-
lerad etta (40m2) med havs-
utsikt på Strandgatan uthyres! 
Tiden för uthyrningen skulle 
passa fr.o.m 1.5.2011-31.8.2011, 
men går även att diskuteras! 
För mera information, ring eller 
sms:a 045 639 57 31.

kl 19 Kenyamission i fh, Tomas 
Klemets
kl 19 Läsmöte i Ytterjeppo 
skola, värdar Ann-Marie och 
Glenn Koski, Carina och Timo 
Saari, Sandvik
Ti kl 19 Misssionsträffen i fh, 
Nina Plogman berättar om sin 
praktiktid i St Clara kyrka
To kl 14 Dagledigas eftermid-
dagskaffe i Kovjoki bönehus, 
gäst U-B Gustafsson-Pensar

Pedersöre
To 19 Bönegrupp i Kyrkhem-
met
Fr 19.30 Forsby sångkör övar i 
bykyrkan
Lö 18 Helgmålsbön i kyrkan, 
orgel Karolin Wargh, andakt 
Sundqvist
- 18 Helgmålsbön i Kyrkhem-
met, årsmöte
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Frantz, Manskören, 
textläsare Anders Salo, dörr-
värdar Forsby
- 10.30 Familjesöndag i Forsby 
bykyrka, Mats Björklund, ser-
vering
- 19 Välgörenhetskonsert i kyr-
kan, Roy Mikal Pettersen, Anne 
Britt Sara, för familjearbetet 
inom Laestadiansernas frids-
förening
On 14 Andakt i Pedersheim, 
Näse
Symöten i veckan:
Ti 13.30 i Bulderbackagården, 
Eklund
To 13 i Lövö bönehus

Purmo
To 14 Andakt i Purmohemmet.
- 19.30 Läsmöte i Åvist bykyr-
ka,  J-E & M Sandström
Fr 9 Minigudstjänst i Lillby 
förs.h.
Sö 10 Högmässa i kyrkan, 
khden
- 14 Hangöringen i Åvist, Alf 
Lönnqvist
- 19.30 Shalomkören övar i 
Åvist
Må 12.30 Missionssamling i Sis-
backa pensionärshem
Ti 13.30 Kenya-symöte hos 
Gertrud Sundstedt 
To 14 Andakt i Purmohemmet

Terjärv
SÖ 3.4 kl 10 Gudstjänst, khden, 
kantorn. Pensionärernas kyrko-
söndag. Efteråt mat vid Duo.
- kl 15 Knattegudstjänst, kh-
den, kantorn.

radio och tv

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fre 1.4 Sofia Torvalds, Esbo Lö 
2.4 8.54 Familjeandakt. Lars 
Collmar läser ur sin bok Helga 
Hund och Nospussaren. Må 4.4 
Raimo Mattson, Åbo Ti 5.4 Mo-
nika Winberg-Nikkola, Nåden-
dal Ons 6.4 Fred Wilén, Hel-
singfors To7.4 Ann-Christine 
Marttinen, Helsingfors.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 1.4 Musikandakt, Öivind 
Nyquist, Helsingfors Lö 2.4 
17.58 Ett ord inför helgen, 
Pargas kyrka. Sö3.4 Bernice 
Sundkvist, Åbo Må 4.4 Åsa 
Westerlund, Ekenäs. Ti 5.4 
Bror Träskbacka, Esbo Ons 
6.4 Barbro Näse, Karis (repris 
från14.1.2011) To 7.4 Erik och 
Kerstin Vikström läser ur boken 
Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 3.4 Spelmansgudstjänst 
med Väståbolands svenska för-
samling. Predikant och liturg: 
Oili Sepponen. Spelmän: Spe-
lamnslaget Trinda och Berg-
mans spelmanslag. Organist 
och kantor: Virpi Metsätähti. 
Textläsare: Birgitta Sjöblom 
och Rea Lindholm. Psalmer: 
581 (Det finns en väg till him-
melen), 275 (Jesus för världen 
givit sitt liv), 274 (Det finns 
djup), 576 (O hur saligt att få 
vandra). Gudstjänsten spelade 
in i Pargas församlingshem  
den 20 mars 2011.

Tv-gudstjänst 
Sö 3.4 kl 12.00 på FST5.  
Se Aktuellt i media.

- kl 19 Läsmöte med Kolam 
läslag i byahemmet. Värd: Bya-
hemsföreningen.
MÅ 4.4 kl 19 Missionsafton 
med film fr Kenya, J-E Widje-
skog o. Alf Lönnquist.
TI 5.4 kl 18 Finsk bibel- o. sam-
talsgr. förs.h, Osmo. 
TO 7.4 kl 17 Möte för kollekt-
bärare, förs.h.

aktuellt i media

Mitt i fastetidens ökenvandring 
finns det en uppfriskande oas 
kallad midfastosöndagen eller 
brödsöndagen. Den senare be-
nämningen hör ihop med sön-
dagens tema Livets bröd och 
bibeltexten om hur Jesus ger 
mat åt femtusen.

FST5:s tittare får denna sön-
dag ta del av en dialogpredi-
kan mellan kyrkoherde Lars-
Johan Sandvik och pastor 
Maria Sundblom Lindberg. 
Temat för deras predikan är  
Livets bröd. Som textläsare 
och förebedjare medverkar 
Olof Jern.

I gudstjänsten sjunger Psal-
litekören bland annat sången 
’Hunger’  till musik av Georg 
Riedel och text av Margareta 
Melin.

Gudstjänsten bjuder på psal-
merna Gud, ditt folk är vand-
ringsfolket,  Du som gick före 
oss samt När du med en hung-
rig broder delar med text av 

Olof Jern tillsam-
mans med Lars-
Johan Sandvik och 
Maria Sundblom 
Lindberg i midfas-
tosöndagens guds-
tjänst från Brändö 
kyrka i Vasa.

 Lucas Snellman

Tv-gudstjänst på midfastosöndag
Hjalmar Krokfors. Vid orgel 
och piano sitter kantor Ann-
Christine Nordqvist-Källström.

Gudstjänsten sänds 3.4 kl. 
12.00 i FST5 med repris 6.4 
kl. 16.15

på gång
Tre manskörer – Åbo Sång-
arbröder Musices Amantes 
(ÅSMA), Pargas Manskör samt 
Manskören Raseborg – framför 
ackompangerade av Åbo Kam-
marorkester Luigi Cherubinis 
Requiem i d-moll. Cherubini 
skrev två dödsmässor, först 
en i c-moll för blandad kör. 
Men historien berättar att han 
blev tvungen att skriva en till 
för manskör för att biskopen i 
Paris inte ville acceptera damer 
i kyrkan. Cherubinis andra Re-
quiem är följaktligen skrivet för 
manskör och stor orkester. Åbo 
kammarorkester framför också 
Samuel Barbers himmelskt 
vackra Adagio for strings. Diri-
gent är dir. cant. R. W. Ahlberg
Konserten ges söndag 3.4 kl. 18 
i Johanneskyrkan. Programblad 
vid dörren.

Stan Saanila i Kyrkoherdens 
kolumn torsdag 7.4 kl. 19.00 i 
Ekenäs församlingshem. För-
utom frågor kring jobbet kom-
mer kvällens samtal med Stan 
Saanila att handla om kristen 
tro och på vilka sätt de kristna 
värderingarna kan omsättas i 
praktiken. Stan Saanila är en 
frispråkig kristen med glimten 
i ögat. Samtalet varvas med 
musik av husduon Kjell Wik-
ström och Niels Burgmann. 
Kvällen avslutas med gemen-
samt kvällskaffe eller te under 
vilket publiken kan ställa frågor 
till gästen.
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RÖSTA FÖR ETT RIKARE FINLAND

En konstruktiv  
diskussion kan  

föras på alla språk.

Finlandssvensk samling rf arrangerar

RIKSDAGSVALSDEBATT om finlandssvenska 
frågor söndagen den 3 april kl. 18 på  
Kulturhuset Grand, Borgå.  
Föreningens årsmöte samma dag kl. 15.

Mer information: Verksamhetsledare Carl-Gustaf Aminoff, Borgå,  
tel. 050-573 1684, styrelsemedlem Anna Ritamäki-Sjöstrand, Kimito,  
tel. 050-379 3146, anna.ritamaki@kolumbus.fi
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Vårt gemensamma ansvar
Alla bör vi ha rätt  och möjlighet 
ti ll ett  gott  liv. Ett  socialt rätt vist samhälle 
förutsätt er stärkande av grundtryggheten. 
Solidaritet, tolerans och företagsamhet 
är grunden ti ll välfärden i Finland.

 www.olavjern.fi
olav.jern@obotnia.fi

Landskapsdirektör, viceordförande 
i kyrkofullmäkti ge i Vasa
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Tel. 06-318 4000

TITTA I
POSTLÅDAN...

ELLER RING 𝄢𝄢SÄG DET I TONER 
SANO SE SÄVELIN

21.4 – 16.10.2011
ti-sö| ti-su 11-17 

www.raseborg.fi | www.raasepori.fi  

5€ | 3€  | Under 18 år gratis | Alle 18 v. ilmaiseksi
Tisdagar fritt inträde | Tiistaisin vapaa pääsy

EKTA
Ekenäs museicentrum
Gustav Wasas gata 11 
Tammisaaren museokeskus
Kustaa Vaasan katu 11

Annonsen betalad av Enat Österbotten r.f.

Livet är ett lagspel - jag 
kan vara din medspelare.

Är du beredd? 

MIKKO OLLIKAINEN

Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.

Trebarnsmamma,
stadsfullmäktig och 
församlingsaktiv
Maria Björnberg-Enckell, 
Helsingfors
Träffa mej:  
fredag 12-13 vid Tre smeder 
lördag 11-12 i Forum

Nya tankar behövs!

www.sfp.fi

annonsen betald av stödgruppen

149

Helsingfors valkrets Nylands valkrets

Vasa valkrets

Vi stöder våra kandidater

149

76

50

77

Maria  
Björnberg-Enckell

Carola Lithén

Stig Kankkonen

Michael Luther

Skicka in ditt manus!
Har du ett manuskript eller en idé till en 
barnbok? Hör av dig till oss! 

SKRIV TILL: 
redaktionen@fontanamedia.fi eller 
Fontana Media/förlagsredaktionen, 

Mannerheimvägen 16 A 9, 
00100 Helsingfors

Eller ring 09-612 615 46! 

Serien Salt & Peppar – Glada 
böcker för barn i 9–12-årsåldern!
Den unika finlandssvenska serien med 
kapitelböcker för barn har i ett decennium 
tagit oss med till främmande världar och 
vanlig vardag. Böckerna väcker eftertanke, 
bjuder på spänning och är samtidigt rena 
skratterapin! 
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Monica Vikström-Jokela

– Vad är det mellan dig och Daniel? frågar Janina.

– Vi har en duell på gång, säger jag. Vem som vågar mer, �ickor mot 

pojkar, jag mot Daniel. Det bara blev så, och nu måste jag klara av hans 

utmaning för att allt det här ska ta slut.

Ellen utmanar Daniel – och plötsligt be�nner hon sig i en utma-

ningskarusell! Där får man inte vara rädd för att uppträda i tiger-

trikåer eller klä ut sig till pojke. 

 Den stora festen som Ellen ska ordna blir inte heller riktigt som 

hon tänkt. Det är svårt att få festa i fred med en lillasyster som 

Mirre, en granne som Daniel och till råga på allt en barnvakt –  

faster Anna, som testar sin strålande tvärtom-terapi i tid och otid.
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ISBN 978-951-550-737-2
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FEST

Vår senaste 
Salt&Peppar-bok! 

Ellens annorlunda fest 
av Monica 

Vikström-Jokela



i  Finlands riksdag jobbar vi För:

• lagstiftningen ska bygga på kristen värdegrund

• religionsundervisningen ska bestå i Finlands skolor

• äktenskapslagen bör bibehållas i dess nuvarande form

• inför totalförbud på imagereklam av alkoholprodukter

• avdragsrätt för donationer till biståndsorganisationer

rösta på kristdemokraterna!
rik sdagsvale t  17 .4 ,  Förhandsröstning 6-12 .4 .2011

Mer inForMation och hel a valprogr aMMe t på w w w.kd.F i/svensk a
 

niklas andersson
polit isk  sekre ter are

w w w. n i k l a s a n d e r s s o n . F i

ros-britt kangas
specialsjuk skötare

k ang aro.puheenvuoro.uusi -
suoMi .F i

outi Mcdonald
läkare

w w w. o u t i M c d o n a l d . F i

321 332 338

kristdemokraternas kandidater i vasa valkrets:

kristdemokraternas kandidater i 
nylands valkrets:

kristdemokraternas kandidater i 
Helsingfors valkrets:

andreas Forsberg
huM.  k and.

w w w. k d . F i / a n d r e a s F o r s b e r g

191

leif Tast
speciall är are
w w w. l e i F ta s t. F i

joel salmela
tr aFik tjänsteMan
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partisekre ter are
w w w. p e t e r o s t M a n . F i

113 117
Päivi isuls
projek tledare
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106 115

197
kenneth lönnqvist
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• svenskans ställning i Finland ska garanteras

• höj kapital-, alkohol- och tobaksskatten, inför börs- 

   och bankskatt, större andel till kommunerna

• tillväxt genom satsningar på små- och medelstora företag

• trygga jämlika hälsovårdstjänster för alla medborgare
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Den anglikanske biskopen 
Bill Musk leder antagligen 
ett av de hetaste stiften 
just nu. Ansvarsområde: 
Tunisien, Algeriet och Li-
byen, ett relativt nytt stift i 
den världsvida anglikanska 
kyrkan.

– Kyrkan i Libyen är en 
intressant blandning av 
araber, indier, pakistanier 
och afrikaner. Men nästan 
alla är borta nu. En egyptisk 
präst var den sista medar-
betaren som stannade kvar 
i Tripoli, suckar han.

Någon officiell lokal kyr-
ka finns det inte.

Lögnen i dagen
I Tunis, där han själv är 
stationerad, ser försam-
lingen helt annorlunda ut 
och majoriteten av med-
lemmarna är afrikanska 
arbetare söderifrån. Den 
lokala kyrkan är helt inof-
ficiell, liten och underjor-
disk. Den anglikanska för-
samlingens expatriotis-
ka prägel hindrar inte att 
kontakten till tunisierna 
är nära. När Jasminrevol-
ten i december tvingade 
president Zine El Abidine 
Ben Ali från makten drog 
demonstranterna bokstav-

ligt talat förbi församling-
ens knutar.

– Jag är stolt över tuni-
sierna. De exponerade lög-
nen om en autokratisk re-
gim som den lögn den är 
för hela världen. Ingen an-
nan än de själva kan ta äran 
åt sig för revolten, det var 
en helt och hållet tunisisk 
affär, säger biskop Musk.

Däremot är han orolig 
för Libyen, där utveckling-
en kan leda till ett långdra-
get lidande för civilbefolk-
ningen. 

Försoning nödvändig
När det gäller framtiden för 
Tunisien konstaterar han 
att kampen för jobb och 

dagligt bröd handlar om 
man mot man, fördel mot 
fördel.

– Här kommer min oro 
in. Nu finns det massor av 
människor som kräver jobb 
och vill ha det bättre ställt. 
Samtidigt vill man sopa ut 
allt det gamla. Den förra re-
gimen i Tunisien leddes av 
ett parti som trots allt stöd-
des av två av landets åtta 
miljoner invånare. Det går 
inte att bygga ett nytt sam-
manhang utan dem.

På frågan om den revolt 
som inledde vågen var re-
ligiöst betingad svarar han 
nej.

– Men samtidigt är den 
allmänna förväntningen 

May Wikström

Ungt och gammalt möts i 
en het sammandrabbning i 
den arabiska världen. Lokala 
analytiker uppmanar de kristna 
att finnas med i smältdegeln.

De kristna måste ta plats bland sitt folk

när världen på arabiska skrivs  om 
Jag hoppas de 

kristna axlar sin 
roll som medbor-
gare. Står de vid 
sidan av det hela 
kommer de att 

uppfattas  
som förrädare.

Caroline Tautz,  
arabisk journalist
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början. En av de kristna tu-
nisierna refererade minnet 
av havet av människor som 
gick, ibland barfota, över 
gränsen. Det var hans fö-
delsedag. Jag glömmer ald-
rig hans ord. ”Det var den 
bästa födelsedagen någon-
sin. I dag har jag sett Jesus 
ansikte 17 000 gånger.”

Konstitutionerna 
avgör
I östra delen av arabvärl-
den bor Caroline Tautz, 
en arabisk journalist med 
26 års arbetserfarenhet. 
Till hennes jobb hör att 
följa med de sociala medi-
erna och hon var den som 
trots kollegernas skepsis 
envisades med att något 
var på gång i Tunisien. I 
dag följer hon med kartan 
över arabländerna i sitt ar-
betsrum och konstaterar 
att hela regionen kokar, 
också i områden som inte 
är så omskrivna – ”därför 
att medierna kräver blod”. 
Tautz pekar ut det som hon 
uppfattar som unikt i ske-
endet.

– De unga brukade be-
traktas som samhällets 
börda. Nu var det de som 
ville förändra regimer och 
ge folket rättigheter. De 
lyfte upp tabubelagda frå-
gor som den om konstitu-
tioner.

Samtidigt som de unga 
blev revoltens stora hjältar 
ser Caroline Tautz också 
svagheten i ovanan att han-
tera demokratiska uttryck.

– Det finns en stor benä-
genhet för humörsväng-
ningar bland folket nu. 
Och nu har man lärt sig att 
gå ut och demonstrera ifall 

man är missnöjd med nå-
got. Men för en del har det 
rentav blivit en slags dag-
ligt nöje.

Enligt Tautz är det här en 
dålig frukt av den tidigare 
frånvaron av demokrati.

– Revolten var folkets för-
sta demokratiska uttryck 
någonsin.

Hon uppfattar de nya 
konstitutioner som nu 
skrivs som avgörande.

– Där räcker det inte med 
att ändra några artiklar, 
alltsammans måste skrivas 
om för att trygga minori-
teternas rättigheter – däri-
bland de kristnas, menar 
hon.

Kristna 
som medborgare
Enligt Caroline Tautz måste 
de kristna aktivera sig.

– Vad som än händer är 
de en del av sina samhäl-
len. Jag hoppas de axlar sin 
roll som medborgare. Står 

de vid sidan av det hela 
kommer de att uppfattas 
som förrädare.

Hon ger de egyptiska 
kristna godkänt betyg och 
betonar Egyptens roll, sär-
skilt ur de religiösa mino-
riteternas synvinkel, där-
för att det är det land som 
har den största kristna mi-
noriteten.

– Egypten kommer att 
vara modellandet för alla 
andra i regionen med en 
kristen minoritet, menar 
hon.

Sedan intervjun med 
henne gjordes har egyp-
tierna gått till referendum 
och godkänt den konstitu-
tion som tagits fram främst 
av militären och det mus-
limska brödraskapet. Ung-
domsrevoltens företrädare 
och kopterna hade krävt att 
punkten som binder staten 
till sharialagarna skulle 
strykas och ersättas med en 
sekulär statsmodell. I det 

antagna förslaget står den 
gamla punkten nu kvar. 

I november efter kyrk-
massakern på 70 guds-
tjänstdeltagare i Bagdad 
uppmanade den syrisk-or-
todoxe ärkebiskopen Atha-
nasios Dawood i London 
alla kristna irakier att fly ur 
Irak hellre än att bli slakta-
de en efter en. 

Alla skriver inte under 
hans uppmaning. Det finns 
en åsiktsklyfta mellan de 
lokala kristna när det gäl-
ler frågan om att stanna 
eller bryta upp. Caroline 
Tautz är frispråkig och me-
nar att kristna ofta inte är 
några fighters. Hon beskri-
ver frankt västnationerna 
som blöthjärtade.

– Kommer jag till Finland, 
Sverige eller Norge och be-
rättar om hur förföljd jag är 
för min tros skull står tio fri-
villigorganisationer på rad 
för att hjälpa mig och skaf-
fa visum. Men på det sättet 
töms de flyendes hemlän-

der på kristna. Irakierna är 
olyckliga och utspridda 
överallt. De ska stanna, inte 
flytta. De borde få stöd som 
hjälper dem att bli kvar, sä-
ger hon bestämt.

Syntes för mycket
Caroline Tautz är själv upp-
vuxen som etnisk kristen 
i ett land som erkänner 
gamla kristna samfund och 
ger dem en minoritetsställ-
ning.

Hon har en motpol 2400 
km västerut i tunisiern 
Imed, som i drygt tio år 
varit en av de lokala ny-
kristnas ledare. Han har 
dragit andra slutsatser. 
Hans medborgarengage-
mang i Jasminrevolten ex-
ponerade honom så pass 
i egenskap av kristen att 
situationen blev ohållbar. 
Förutom pastor är Imed 
historiker och framträdde 
flera gånger på franska te-
vekanaler och BBC.

– Min bön i allt gällde 
hur de kristna kan ses som 
delaktiga i det nya politis-
ka system som växer fram. 
Aldrig tidigare har jag fått 
så mycket stöd från mina 
muslimska bröder. Men 
vissa gillade inte att en 
postmodern kristen med 
muslimsk bakgrund blev 
ett ansikte utåt i revolutio-
nen. Jag har fått tusen sup-
portmejl, men också tusen 
hatmejl, säger Imed.

Familjen lämnade bråd-
skande hem, leksaker och 
personliga prylar för en tid 
sedan. 

– När dödshoten inte 
längre gällde bara mig själv 
utan också mina barn mås-
te vi ut ur landet.

De kristna måste ta plats bland sitt folk

när världen på arabiska skrivs  om 
på en tunisier att han är 
muslim. Att någon kan vara 
kristen, än mera med mus-
limsk bakgrund, är otänk-
bart. Frågan är nu om det 
finns tillräckligt mycket 
nåd för både olikheter och 
gamla bindningar.

Handlingar är ofta den 
bästa dialogen. Bill Musk 
har ett lysande exempel 
på hur kristna har gjort en 
uppskattad insats vid den 
libyska gränsen.

– Frivilligorganisatio-
nen ACT samarbetade som 
enda kristna organisation 
med den tunisiska armén 
och UNCHR och serverade 
varma mål mat vid grän-
sen mot Libyen ända från 

Jag har fått tusen 
supportmejl,  

men också tusen 
hatmejl.

 
Imed, tunisisk pastor  

och frihetskämpe

Bill Musk är stolt över det tunisierna fick till stånd.

Frihetstorget  
i Benghazi sjuder  

av libyernas  
förväntningar.

Vardag i Marrakesh. Kungen i Marocko har lovat författningsreformer och folkomröstning för att föregå revolter. Men också här växer protesterna.

Tino QahoushTino Qahoush
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Marina Wiik

Viking Pentzin har varit 

volontär i Palestina där 

maskingevär, hot och 

arresteringar tillhör 

vardagen. Nu ser han 

annorlunda på tillvaron 

också i hemlandet.

Som 63-åring kände sig Vi-
king Pentzin redo att pröva 
på något nytt. Efter en lång 
karriär som domare och 
jurist ville han göra något 
konkret för sina medmän-
niskor.

– Jag ville arbeta på gräs-
rotsnivå i stället för att stu-
dera lagparagrafer på ett 
kontor. Jag ville dels se om 
jag kan ge någon hjälp åt 
dem som har det illa ställt 
och dels ta reda på om pa-
lestinier åtnjuter mänskli-
ga rättigheter. 

Hans ögon föll på Kyr-
kans Utlandshjälps annons. 
Organisationen sökte män-
niskorättsobservatörer till 
Palestina och Israel. Efter 
att ha gått en förberedel-
sekurs och läst flera böcker 
om Mellanöstern blev han 
utsänd till Hebron i okto-
ber 2010.

– I min ålder vill man in-
te gå med skygglappar utan 
ser världen ur ett mera glo-
balt perspektiv. Jag trodde 
jag var förberedd, men vål-
det i den palestinska varda-
gen kom som en chock för 
mig. 

Tryggade skolvägen
Hebron ligger 35 kilometer 
sydväst om Jerusalem och 
är den största staden på 
Västbanken. Staden ingick i 

bibliska Judeen och uppfat-
tas som helig av både judar, 
muslimer och kristna. Däri 
ligger också problemet.  

– Palestinierna vill ha en 
egen stat men Israel anser 
sig ha rätt till marken på 
Västbanken eftersom den 
tillhör det heliga landet. 
Förhållandet mellan folk-
grupperna är inflammerat 
och så har det varit redan i 
40 år. 

1997 ingick palestinier 
och Israel ett avtal om He-
bron. Den palestinska myn-
digheten övertog kont- 
rollen av den större delen 
av staden, men 20 procent 
av stadens centrum för-
blev under israeliskt styre. 
40 000 palestinier blev 
kvar på israeliskt område 
och måste visa sina id-kort 
för soldater varje gång de 
skulle in eller ut ur sina 
hem.

På det israeliska området 
finns också en grundskola, 
Cordoba school. En av Vi-
king Pentzins och de andra 
människorättsobserva-
törernas huvuduppgifter 
under vistelsen i Hebron 
var att trygga de palestin-
ska barnens skolväg. 

– Vi såg till att bosättarna 
inte kastade sten på barnen 
och att israeliska soldater 
inte betedde sig felaktigt 
mot dem. Det hände att de 
ville söka igenom elever-
nas väskor i jakt på bom-
ber, men enligt humanitär 
lag är det förbjudet att stö-
ra civilbefolkningen. När vi 
påpekade det för soldater-
na var de inte längre lika iv-
riga att tränga sig på. 

Anhölls för 
olaga intrång
Kyrkans Utlanshjälp re-
presenterar Finland i Eap-
pi, som är ett ekumeniskt 
program som initierats av 
kyrkorna i Jerusalem. Pro-
grammet administreras av 
Kyrkornas världsråd och 
har deltagare från tretton 
olika länder. 

Pentzin ingick i ett eku-
meniskt observatörsteam 
på fem personer. De övri-

ga medlemmarna var från 
Sydafrika, Schweiz, Norge 
och USA. Teamet delade 
bostad och patrullerade ga-
torna i Hebron i par. 

– Om det skedde arres-
teringar i gamla staden blev 
vi ditskickade för att se till 
att allt gick rätt till. Polisen 
beslagtog ofta palestiniers 
id-handlingar och då för-
sökte vi reda ut orsaken. 

Det gällde att inte bli 
aggressiv och låta sig pro-
voceras. 

– Eappi är ett neutralt 
program, men i sitt sinne 
kan man inte vara opar-
tisk. Jag känner med dem 
som far illa och förtrycks, i 
det här fallet palestinierna 
som helt saknar mänskliga 
rättigheter på Västbanken. 

Oftast gick det bra att 
prata sig ur konflikterna, 
men en gång blev Pentzin 
anhållen tillsammans med 
en presbyteriansk präst 
från Florida. 

– Vi var i Beit Omar-di-
striktet för att övervaka att 
palestinska jordbrukare 
fick utföra sitt arbete i fred. 
Kolonisatörernas bilar bör-
jade köra runt åkrarna och 
efter en halvtimme kom 
två jeepar med soldater. De 
tog fast oss och förde oss till 
polisstationen. 

Pentzin och hans präst-
kamrat misstänktes för in-
trång på militärt område. 

– Jag förklarade att vi 
inte hade något emot Isra-
els lagar, utan bara var där 
för att övervaka. På kväl-
len kom polischefen och 
sa att vi fick gå. Som jurist 
var jag aldrig speciellt rädd, 
jag visste ju att vi inte riske-
rade dödsdom. 

Tungt att leva 
i alarmberedskap
När Pentzin beslutade sig 
för att åka iväg som volon-
tär var det många i bekant-
skapskretsen som höjde på 
ögonbrynen. 

– Min hustru är frilans-
journalist. Hon åkte med 
och jobbade från Jerusalem 
och Hebron när jag var vo-
lontär. Våra två vuxna barn 
förstod inte riktigt vad det 
handlade om och de jag 
brukar jogga med tänkte 
nog att jag blivit galen. Men 
när jag i efterhand har be-
rättat om mina upplevelser 
och visat foton tycks de ha 
uppskattat det jag gjort. 

Med facit på hand ser 
Pentzin de tre månaderna i 
Hebron som det intressan-
taste han gjort under hela 
sin karriär.  

Jurist sadlade om efter fyllda 60

Volontärskap  
öppnade ögonen

– Det var tungt att bo så 
nära inpå varandra som 
vi gjorde i mitt team, man 
hade ingen egentlig inte-
gritet och var ledig bara en 
dag i veckan. Tuffast var 
det ändå att leva i konstant 
alarmberedskap: våldet låg 
hela tiden i luften, solda-
ter patrullerade på gatorna 
och det fanns en reell risk 
att bli skjuten. 

Upplevelserna har också 
ändrat hans syn på bland 
annat de romska tiggarna 
i Finland. 

– Tidigare var jag av den 
åsikten att man inte ska ge 
pengar åt dem. Nu ger jag 
en slant ibland: de är trots 
allt fattiga även om de skul-
le vara en länk i brottslig 
verksamhet och oberoende 
av vad som orsakat deras si-
tuation.

Krishantering lockar 
Många av Viking Pentzins 
vänner jobbar inom bank- 
eller företagsvärlden. Själv 
är han nuförtiden mer in-
tresserad av människor än 
pengar. 

– Jag har alltid varit in-
tresserad av internationel-
la humanitära och män-
niskorättsliga frågor, men 
intresset har blivit starkare 
med åren. Jag är frisk och 
har energi, så nu vill jag sät-
ta tiden på något jag verkli-
gen brinner för. 

Under de senaste fem 
åren har Pentzin studerat 
internationell lag. Han har 
anmält sig till Kyrkans Ut-
landshjälps beredskaps-
grupp, vilket betyder att 
han på kort varsel kan bli 
skickad som hjälparbetare 
till någon krishärd.  

– I framtiden skulle jag 
helst jobba med krishan-
tering inom till exempel 
FN eller EU. Jag upplever 
att min erfarenhet som do-
mare och rättssalsjurist ger 
mig en fördel i att diskute-
ra med olika parter och til-
lämpa lagen.

Hur ser du på den ak-
tuella krisen i Mellanös-
tern? 

– Jag tror den kan påver-
ka Israels villighet att nå 
en tvåstatslösning. Landets 
värsta farhåga är att bli om-
gärdad av islamistiska regi-
mer.

Tuffast var det att 
leva i konstant 

alarmberedskap.

Viking  
Pentzin
• 64 år, bosatt i Hel-
singfors. 
• Gift, två vuxna barn.
• Har jobbat i Kauha-
joki härad, Helsingfors 
hovrätt och högsta 
domstolen. 
• Advokat sedan 
1990, specialiserad på 
människorättsfrågor 
och humanitär rätt.
• Intresserad av löp-
ning och gym. Har 
löpt 25 maratonlopp 
på olika håll i världen.  

Arresteringar och våld är  
vardag på Västbanken. En  
av människorättsobservatö-
rernas viktigaste uppgifter  
i Hebron var att trygga de  
palestinska barnens skolväg.  
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Presentation

Evangeliet 
på djupet

Tom 
Wright, 
teolog och 
biskop 
inom Ang-
likanska 
kyrkan, har 

skrivit en kommentar 
till Johannesevangeliet 
som riktar sig till lek-
män, Johannesevang-
eliet för alla (Markus 
förlag). I boken serve-
ras först en bibeltext 
ur Bibel 2000, sedan 
en förklaring av tex-
tens innebörd.

Wright påpekar i för-
ordet att många män-
niskor föredrar Johan-
nesevangeliet framför 
de andra evangelierna. 
Det är på en nivå det 
enklaste av dem alla, 
på en annan det mest 
djuplodande.

”Det tycks vara skri-
vet av någon som 
var nära vän till Jesus 
och ägnade resteran-
de delen av sitt liv åt 
att, allt mer ingåen-
de, grubbla över vad 
Jesus hade gjort och 
sagt och åstadkom-
mit … ”, skriver Wright.

Tom Wrights bibel-
kommentarer är ofta 
personliga och för det 
mesta lättillgängliga. 
(ST)

Ekologisk 
kvinnlighet

Den 
finska 
ekojour-
nalisten 
Noora 
Shingler 
har skri-

vit en guide till ”ett liv 
med färre gifter”. Ling-
on & läppstift (Schildts 
2011) handlar om de 
val vi dagligen gör då 
vi köper mat och kos-
metika.

Boken börjar med 
en livlig skildring av 
den tarmundersök-
ning Shingler tvingas 
genomlida på grund 
av sina ständiga mag-
problem och hur den 
leder till att hon be-
stämmer sig för att 
förändra sina matva-
nor. Hon säger hejdå 
till all slentrianmässig 
konsumtion av mjölk, 
socker, bröd, jäst och 
kött och kastar sig 
sedan in i en kamp 
mot tillsatsämnen. 
Sedan är det ekolo-
giskt som gäller.

Sedan tar hon sig 
an kemikaliecocktailen 
kvinnor får i sig i form 
av hårfärg, smink och 
så vidare. Hon bjuder 
också på intressant 
forskning gällande 
kopplingen mellan ke-
mikalier och den allt 
tidigare puberteten. 
Lingon & läppstift är 
provokativ och rolig 
läsning. (ST)

Marina Wiik

Heidi Lunabba vill 

med modebilder 

som utgångspunkt 

väcka diskussion om 

könsroller och sexuali-

sering av barn. 

En tuff flicka i grön tröja 
spexar ivrigt framför ka-
meran medan hennes poj-
kiga alter ego står stilla i 
bakgrunden. Bredvid dem 
är två flickor och två pojkar 
på åktur i en bil. En av poj-
karna, han som sitter på fö-
rarplats, räcker provokativt 
ut tungan.

– Det var ursprungligen 
tänkt att en av flickkarak-
tärerna skulle köra, men 
pojkfrisyren var så spänd 
att jag lät pojkkaraktären 
få platsen vid ratten för att 
missnöjet skulle glömmas 
bort. Annars skulle det inte 
ha blivit någon bild överhu-
vudtaget, säger fotografen 
Heidi Lunabba. 

Uppslaget till det som 
sedermera blev fotoutställ-
ningen Tvillingar kom från 
forskaren Annamari Vän-
skä.

– Annamari höll på med 
en bok om modebilder och 
barn och ville att jag skulle 
göra en fotoserie som skulle 
publiceras i boken. Jag har 
tidigare behandlat uppkom-
sten av könsroller i mitt ar-
bete och nappade genast.

Sexuell spänning
Lunabba studerade mode-
bilder av barn i tidningar 
och gav sig sedan ut i buti-
ker för att skaffa könstypis-
ka kläder och accessoarer. 

– Som små har flickor 
och pojkar nästan samma 
kroppsbyggnad, ändå vet 
man genast vilket kön de 
har utgående från frisyrer, 
kläder och poser. Jag ville 
ge barn möjlighet att spela 
båda rollerna.

I fotosituationen fick hon 
hjälp av proffsfrisörer och 
-sminkörer. 

– Jag ville att bildspråket 
skulle likna det som finns i 
modetidningar, men sam-
tidigt vara ärlig mot mig 
själv och inte göra barnen 
för sexiga, utan låta dem ha 
roligt och få vara barn. 

Enligt Lunabba fram-
ställs också småbarn som 
minivuxna.

– Speciellt flickor bär klä-
der som på vuxna uppfat-
tas som sexiga. Barnen ser 
oskuldsfulla ut samtidigt 
som den sexuella spän-
ningen finns där. Det här 
gäller i högre grad flickor 
än pojkar. 

Begränsande 
reklambilder
Lunabba berättar om en re-
klambild med barn i tvåårs-
åldern där pojken körde bil 
medan flickan satt bredvid 
med en hand på hans axel.

– Det här var en bild i 
franska Vogue Bambini, i 
våra postorderkataloger 
är könsrollerna ändå mer 
nedtonade. Ändå har de en 
begränsande verkan: om 
barnen får en stark bild av 

hur flickor eller pojkar bor-
de se ut eller fungera är de 
mer måna om att utveckla 
just de sidorna av sin per-
sonlighet. 

Hon påpekar att det inte 
är så att flickor inte ska få 
leka med dockor eller ha ro-
sa kläder, men att de ska ha 
valmöjligheter. 

– Pojkar behöver också få 
höra att de är söta och snäl-
la. Jag märkte att de yngre 
pojkarna som fotografera-
des bokstavligen sken upp 
när de fick leka lite prin-
sesslekar. Vuxna borde 
fundera mer på vad barnet 
är intresserat av än vad det 
presterar. 

Ska det inte få finnas 
skillnader mellan flickor 
och pojkar?

– Jag tycker att det ska få 
finnas skillnader mellan 
människor. Det är inget fel 
med att en flicka gillar ty-
piska flicksaker, men det 
blir problem om hon inte 
utvecklar andra sidor än 
de förväntade. Också flick-
or bör kunna ta för sig och 
klara av tekniska sysslor, 

medan en man inte ska be-
höva skaffa en flickvän ba-
ra för att få mat på bordet.

Okej att vara 
pojkflicka
Utställningen består av ett 
hundratal ensambilder och 
åtta förstorade gruppbil-
der. Modellerna är mellan 
ett och tolv år.

– De har deltagit i work-
shopar som jag hållit på 
fotografiska museet och 
i min ateljé tillsammans 
med teatergruppen Blau 
frau. En del av dem fotogra-
ferade jag på nytt i grupp-
bilderna.

Hur reagerade barnen 
på att bli utklädda?

– Det varierade. En del 
tyckte det var konstigt, 
andra gillade det så myck-
et att de fortsatte med roll-
spelet hemma. För de allra 
yngsta gällde det mest att 
få dem att le mot kameran, 
men redan fyraåringarna 
började ha en bild av hur 
flickor och pojkar borde 
vara. 

När Heidi Lunabba hål-

lit dylika workshops i hög-
stadieskolor har hon lagt 
märke till att det är okej att 
vara pojkflicka men inte 
tvärtom. 

– När barnen själva fick 
välja kläder till sina pojk- 
och flickroller valde pojkar-
na kläder som var så över-
drivet kvinnliga att flick-
orna i deras klass aldrig 
skulle använda dem. Flick-
orna valde mer vardagliga 
pojkplagg, såsom jeans och 
munkjackor. 

Lunabba växte upp i Pe-
dersöre i början av 80-talet. 
Hon tycker att skillnaden 
mellan flick- och pojkklä-
der var mindre då.

– I dag ska flickjeans vara 
snäva och glittriga, medan 
pojkjeans är säckiga och 
har tydliga sömmar. Jag 
upplever att medvetenhe-
ten om könsroller är större 
i dag än tidigare, vilket le-
der till överbetoningar av 
olika slag. 

Utställningen Tvillingar visas på 
Finlands fotografiska museum 
fram till 22.5.

Flicka eller pojke – 
spelar det någon roll?

I Heidi Lunabbas fotografier finns samma barn med två gånger, som stereotyp representant för en flicka och för en pojke. Med hjälp 
av digitalteknik har karaktärerna klippts in i samma bild. 

BOK Islossning av Julia 
Dahlberg. Söderströms 
2011.

Det är alltid lika spännande 
att få en debutroman i sin 
hand. En ny röst, ett nytt 
ansikte, ett nytt namn som 
kanske kommer att åter-
komma på pärm efter pärm 
i många år och utvecklas åt 
olika håll och tänja på sina 
egna, och läsarnas, grän-
ser. Därför drar ett snabbt 
stråk av besvikelse genom 
mig när jag märker att Julia 

Dahlbergs 
första ro-
man hand-
lar om en 
ö i den öst-
nyländska 
skärgården, 
Ängö. En 

bygdeskildring, suck, tän-
ker jag.

Sedan blir det ju klart att 
Islossning ingalunga är en-
bart bygdeskildring. Boken 
handlar om en ung kvinnas 
och en gammal mans vän-
skap. Den osäkra tonårs- 

tjejen Sofia möter grann- 
gårdens exentriska William 
som gillar att svetsa ihop 
båtar och lyssna till Mo-
zarts Requiem för att driva 
spökena på flykt – och nå-
gonting som aldrig riktigt 
får ett namn händer mel-
lan dem.

Kärleken mellan dem 
två är en stark berättelse, 
den fungerar och berör. 
Jag hade gärna läst mera 
om den. För även om Wil-
liams barndomsberättelse 
har sina poänger är den 

trots allt en berättelse jag 
läst tidigare: en berättelse 
om Kriget och Hemgården 
och Fadern och Den stora 
kärleken. Sofias berättelse 
plågas av existentiella ste-
reotypier från en annan 
generation: att sitta ensam 
i skolbussen, att känna sig 
ensam i tillvaron, att känna 
sig skamfylld och osäker.

Det som känns fräscht 
är Sofias längtan efter Wil-
liam. Där finns romanens 
lysande smärtpunkt, den 
som gör boken värd att läsa, 

den stämning som stannar 
kvar efter läsningen. Men 
det ljuset försvinner lite 
grann, det drunknar i an-
tydningar och en lite pratig 
textmassa och så alla dessa 
anekdoter. Jag hade gärna 
sett Sofia och William bli 
en berättelse lite större än 
livet och slå alla Ängöbor 
(och läsare) med bestört-
ning. Lite mindre Svensk-
finland och lite mer Broke-
back Mountain, liksom.

Sofia Torvalds

En liten skandal på en liten ö
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För alla  
mina systrar
Jag har alltid varit lika 
mycket värd som poj-
karna på klassen, kil-
larna i studiecirkeln 
och männen på job-
bet. Visst känner jag 
till glastak och orättvi-
sor men jag har aldrig 
personligen känt mig 
särskilt förfördelad el-
ler åsidosatt för att jag 
är kvinna. Naiv, blåögd 
eller bara lyckligt lot-
tad? Nu är jag arg. Inte 
för min egen skull men 
för mina systrars.

Att få följa med den 
två veckor långa konfe-
rensen som FN:s kvin-
nokommission sam-
las till årligen var en 
omtumlande upple-
velse på många plan. 
Att ställas öga mot öga 
med kvinnor som levt 
på gatan, blivit tortera-
de, HIV-smittade av si-
na egna män – kvinnor 
som i sina hemländer 
och fysiska hem inte 
betraktas som fullvär-
diga människor – gör 
mig ödmjuk och arg.

Jag är oändligt tack-
sam över mitt relativt 
grundmurade självför-
troende och de starka 
kvinnliga förebilder 
som lärt mig att gå 
fram genom en vanli-
gen synnerligen trygg 
vardag. För de allra 
flesta kvinnor ser li-
vet helt annorlunda 
ut. Trots att kvinnor-
na odlar 70 procent av 
världens mat och ut-
för 60 procent av allt 
arbete så är kvinnor 
mottagare av endast 
10 procent av världens 
inkomster globalt sett. 
Orsaken till att kvin-
nor och flickor lever i 
fattigdom är oftast att 
deras grundläggande 
rättigheter inte upp-
fylls. De diskrimineras 
inom utbildning och 
hälsovård, i arbetslivet 
och gällande rätten att 
förvalta egendom.

– Jag tror att man be-
höver ha ett personligt 
engagemang, något 
man brinner och käm-
par för av hela sitt hjär-
ta, för att ha ett riktigt 
meningsfullt liv, sade 
en av KFUK-rörelsens 
grand old ladies Mild-
red Persinger som ar-
betat för kvinnofrågor 
hela sitt liv.

Jag tror det är här 
som ilskan kommer in. 
Både som kvinna och 
kristen är det min upp-
gift att förvandla min 
”heliga vrede” till nå-
got konstruktivt – för 
mina systrars skull.

Nina Österholm

Kulturnytt

Skämt åsido

Kring vårdagjämningen 
byter finländarna riktning 
på sina semestermål. 

– I stället för att resa 
till Thailand åker man på 
stadssemestrar i Sydeu-
ropa där det börjar bli 
behagligt varmt redan i 
april, säger ekonomidirek-
tör Minna Tuorila vid Fin-
lands resebyrå. 

En del väljer att åka 
till Italien eller Spanien 
enkom för att uppleva 
det katolska påskfirandet 
med parader och mid-
nattsmässor. 

– Resor av den typen 
lockar speciellt dem som 
är intresserade av andlig-
het och främmande kul-
turer. I Grekland firas påsk 
med byafester, vilket pas-
sar barnfamiljer.

Pilgrimsvandringar och 
retreater blir populärare 
för varje år. Säsongen 
börjar på våren. 

– Det finns efterfrågan 
på resor till Santiago de 
Compostela och andra 
vallfartsorter. Kanske har 
intresset med Paulo Co-
elhos bok att göra? 

Påsken är traditionellt 
en familjehögtid som 
många vill fira hemma. De 
som åker bort reser hellre 
inrikes än utrikes.

– Speciellt i år när pås-
ken är så sen vill få missa 
vappen i hemlandet. I 
stället åker folk till Lapp-
land där skidföret är gott 
ända in i maj. (MW)

Vi frågar
Vart reser finländare 

på påsken?

Tomas Sjödin 
blir romanförfattare
Den svenska författaren och pastorn Tomas Sjödin ger 
ut sin första roman till hösten, rapporterar Dagen. ”Tusen 

olevda liv finns 
inom mig” 
kommer boken 
att heta.

– Berättel-
sen handlar 
om en försam-
lingspastor i en 
småstadsför-
samling som 
kommer till en 
punkt då han 
vill komma bort 

och pröva ett annat liv, avslöjar Tomas Sjödin som är en 
av de kristna författare som säljer mest böcker. 

Han är också välkänd som föreläsare och talare, i Fin-
land senast på diakonidagarna och Keswickmötet hösten 
2010. För den stora publiken är Sjödins böcker om hans 
två utvecklingsstörda söner mest kända. Den nya roma-
nen ges ut av Libris förlag. (NÖ)

Ungdomlig gudstjänstkultur fick 
egen tidning

Tidningen Selebrantti, som är en ny 
finskspråkig webbpublikation om 
gudstjänstliv och liturgi, utkom med 
sitt första nummer i mars. Målet 
med tidningen är att berätta om 
innehållet och betydelsen av 
gudstjänsten på ett ungdomligt 
och fräscht sätt.

– Tidningen är en följd av 
gudstjänstförnyelsen som gav 

nya möjligheter till en mer mångsidig 
gudstjänst. Vi vill nu erbjuda kunskap och 

tips på hur man kan förverkliga det här och uppmuntrar 
till att prova olika möjligheter, säger chefredaktör Heikki 
Repo.

Tidingen publiceras av Myrskykallio-Filmi och utkom-
mer två gånger om året. Du kan ladda ner det första 
numret på adressen http://www.selebrantti.net/ (NÖ)

Präst säljer ost för fastan
På söndag eftermiddag efter 
gudstjänsten säljer prästen 
Lena Budh prästost på Kon-
sum. Det är frågan om en 
gentjänst eftersom affären 
sponsorerar församlingen 
med korv och bröd, rappor-
terar Kyrkans tidning.

– Vi säljer korv och dryck utanför kyrkan på söndag. 
Pengarna går oavkortat till fasteinsamlingen, berättar 
Budh.

Som tack för hjälpen säljer hon sedan prästost, en slags 
hårdost, i Konsum under söndag eftermiddag.

– Det blir en trevlig gest tillbaka. Samtidigt får Svenska 
kyrkan bra uppmärksamhet. Det är viktigt att visa att det 
här är ett samarbete mellan flera parter. Det har till och 
med anmält sig folk som vill baka och skänka pengarna 
till fasteinsamlingen, säger hon. (NÖ)

Dagen före fastlagstis-
dagen gör jag en sista 

shoppingtur: jag köper en 
blommig scarf. När jag står 
vid kassan med bankkortet 
förväntansfullt darrande 
i handen vet jag att scar-
fen är det sista jag shoppar 
på åtta veckor, och tanken 
känns ganska förkrossan-
de. Ett par dagar senare går 
jag håglöst omkring i ett 
varuhus medan jag väntar 
på att dotterns danslektion 
ska ta slut. Saldo: en bok 
och hålfotsinlägg. Hålfots-
inläggen väcker inga pas-
sioner hos mig, men boken 
ger mig dåligt samvete. Får 
man shoppa roliga böcker 
när man shoppingfastar?

Fastan bryts traditio-
nellt på söndagen, men när 
man, som jag, fastar från 
nöjesshopping gäller det 
att stå fast i åtta hela veck-
or. De första veckorna är 
värst. Sedan vänjer jag mig 
och inser att allt går bra så 

länge jag inte utsätter mig 
för frestelser. Den svåras-
te stunden är då min sys-
ter och en vän tvingar mig 
med på en tur i några inred-
ningsaffärer. Mitt hjärta 
gråter då jag måste lämna 
den sötaste lilla sockerskål 

kvar på hyllan och då jag 
avstår från blommiga på-
slakan trots att vi faktiskt 
skulle behöva påslakan.

Min shoppingfasta sam-
manfaller med en period 
då min privatekonomi in-
te riktigt är i balans. Sam-
tidigt är jag plågsamt med-
veten om att de pengar jag 
vanligen skulle lägga på 
shopping borde jag nu läg-
ga i en insamlingsbössa. 
Poängen med min fasta är 
inte att jag ska spara peng-
ar för att kunna shoppa 
med förnyade krafter efter 
påsk.

En dag shoppar jag en 
skjorta åt min dotter. Får 
man göra så? Eller är det 

som att shoppa för sin Bar-
biedocka?

När jag shoppar jagar 
jag efter den undflyende 
drömmen att vara person-
ligt välklädd. När jag går i 
klädaffärer ropar plaggen 
till mig, och jag granskar 
dem noggrant: är den där 
blusen jag? Om jag ska ge 
upp mitt shoppande före-
ställer jag mig att jag små-
ningom blir en person som 
går omkring i kläder som 
inte verkar vilja sända ut 
ett endaste budskap av nå-
got slag.

– Och skulle det vara så 
farligt då? undrar du.

Jaja. Jag vet nog. Jaja.
Sofia Torvalds

redaktionen 
fastar: 
Sofia Torvalds  

avstår från att shoppa
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Du missade väl inte ...

Vörå fick nytt  
församlingshem sid 8

Kreditkortet på hyllan 
i 40 dagar sid 19

Släkt-
forskare 

stängs ute
sid 7

Får medlemmarna 
välja herde? sid 6

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 31/3

KP 24/3
KP 31/3

Johan Sandberg

I dag är det viktigare än 

någonsin att rustas för den 

turbulenta tid vi lever i, 

säger Hans Weichbrodt.

Hans Weichbrodt är inspiratör 
för Oasrörelsen i Sverige och 
var huvudtalare under Våroa-
sen som ordnades i Jakobstad 
under helgen. Temat för Oasen 
var Rustad för denna tid. Weich-
brodt tycker att temat är pas-
sande, men vill ändå inte över-
dramatisera den tid vi lever i 
just nu.

– Kyrkan har genom hela his-
torien genomgått stora kriser. 
Djävulen är inte hänsynsfull 
och nöjer sig inte med att röra 
sig utanför kyrkväggarna, tvärt-
om. Finns det nån plats han vill 
attackera och pervertera så är 
det kyrkan. Att han gör det är 
inget nytt, även om frågorna va-
rierar. Men äktenskapet mellan 
man och kvinna har inte varit 
lika ansatt tidigare under kyr-
kohistorien, säger han.

Enligt honom är de kristnas 
uppdrag att vara lyhörda för vil-
ken central punkt i Bibeln som 
är mest ansatt i dag. Han lyfter 
fram tre punkter: Bibeln som 
Guds ord, Jesus som Herre och 
unik frälsare och enda vägen till 

Gud och slutligen äktenskapet 
mellan man och kvinna.

– Men man kan vända attack-
en till en välsignelse, säger han. 
Eftersom relationerna är i ropet 
kan man undervisa om äkten-
skapet mellan man och kvinna. 

Den finska Oasrörelsens leda-
re Bengt Lassus är inne på sam-
ma linje.

– Nu är det frågan om kam-
pen för biblisk kristendom, att 
rusta oss när striden börjar. Men 
samtidigt vill vi peka på de möj-
ligheter vi har i Gud. Herren för 
oss till seger och Han kan öppna 
dörrar. Det fokuserar vi starkt 
på i denna Oas.

Tiotusentals 
manifesterar Jesus
Även om Svenska kyrkan är me-
ra aggressivt liberal än kyrkan 
i Finland, ser Weichbrodt att 
mycket positivt sker i Sverige. 
Han nämner Jesusmanifestatio-
nen i Kungsträdgården i Stock-
holm som ett exempel.

– Det är en samling för kristna 
från olika samfund där man tyd-
ligt lyfter upp Jesus som Herre, 
slår ett slag för Bibeln som Guds 
ord och för klassisk kristen tro. 
Det är andligt starkt när man 
ber tillsammans öppet och fri-
modigt på ett positivt sätt. Ma-
nifestationen föregås av evan- 
geliserande möten på flera 
torg.

Första året deltog femtontu-
sen, andra året tjugotusen och 
senaste år tjugofemtusen per-
soner.

– Den sanna kyrkan som vill 
hålla fast vid Jesus som Herre 
har inte råd att föra interna krig. 
Vi behöver ödmjuka oss för Her-
ren. Tjugofemtusen är många 
människor i Sverige.

Oas lyfter fram 
heliga Anden

Enligt Lassus vill Oasrörelsen 
låta den heliga Anden inspi-
rera och utrusta oss. Tidigare 
hölls Höstoaser också i södra 
Finland. Några planer på att 
återuppliva dem finns enligt 
Lassus inte.

– Där satsar vi på sporadiska 
medarbetaroaser för anställda 
och medarbetare inne veckan. 
I Österbotten hålls den stora 
inspirationsoasen för allt Guds 
folk.

Oasrörelsen är en fristående rörel-
se som arbetar för andlig förnyelse 
inom den lutherska kyrkan i Svensk-
finland.

Oasrörelsen vill kämpa för klassisk tro

Lovsång och flaggor är de synligaste kännetecknen för Oasröreselns sammankomster. Oasrörelsen samlades i Ja-
kobstad under veckoslutet.

J
o

h
a
n

 S
a
n

d
b

e
rg


