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Kyrkoåret

Helgens texter

Första läsningen
Jes 65:1 – 3

Andra läsningen
Ef 2:12 – 16

Evangelium
Luk 13:31 – 35

Just då kom några fariseer och sade 
till honom: ”Skynda dig i väg härifrån. 

Herodes vill döda dig.” Han svarade: 
”Hälsa den räven att i dag och i mor-
gon driver jag ut demoner och gör de 
sjuka friska, och på tredje dagen är 
jag vid målet. Men i dag och i morgon 
och i övermorgon måste jag vandra 
vidare, ty en profet får inte mista livet 
någon annanstans än i Jerusalem.

Jerusalem, Jerusalem, du som dödar 

profeterna och stenar dem som blir 
sända till dig. Hur ofta har jag inte 
velat samla dina barn så som hönan 
samlar sina kycklingar under ving-
arna, men ni ville inte. Nu får ni själva 
ta hand om ert hus. Jag säger er: ni 
kommer inte att se mig förrän på den 
dag då ni säger: Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn.”

Lidandets olösta gåta

Vi går in i den djupa fastan
Lidandets söndag inleder 
den djupa fastan. Söndagen 
får inte plats mellan Marie 
bebådelse och palmsönda-
gen ens vartannat år, så den 
kräver lite extra omtanke.

Evangelieboken säger att 
Jesu samtida inte förstod 
hans väsen och uppgift 
och då passar ”De såg ej 
dig, blott timmermannens 
son” som ingångspsalm. 
Den avskalade liturgin ger 
utrymme åt dagens psal-
tarpsalm, körarrangerad i 

anglikansk stil av det nor-
ska ”fenomenet” Trond 
Kverno, som svarsmusik. 

Andra läsningen och 
evangeliet berör fred, fri-
het och försoning samt Je-
su vandring mot slutmålet, 
så ”Herre du vandrar för-
soningens väg” passar bra 
som dagens psalm, even-
tuellt med en blockflöjt-
diskant uppletad ur göm-
morna.  

”Jerusalem, Jerusalem, 
du som dödar profeterna”, 

klagar Jesus i senare delen 
av evangeliet. Vad kunde 
bättre illustrera det än den 
suggestiva men krävande 
motetten Jeruschalajim 
med judiska intervaller och 
melodislingor av Harald 
Andersén. Svårighetsgra-
den gör dock att ett alterna-
tiv kunde vara Gud har icke 
skonat sin egen son – också 
den molto espressivo – av 
David Wikander. 

Efter predikan förenas 
vi i hyllningen Konung är 

du visst (Psb 78) till Greta 
Dahlströms vackra melodi. 

Nattvardsmusik på orgel 
får bli Lamm Gottes, un-
schuldig och pärlan Herz-
lich thut mich verlangen 
– med anknytning till bå-
de fasta och nattvard – ur 
Bachs Orgelbüchlein. 

Som avslutande musik, 
med blicken vänd mot stil-
la veckan, väljer jag ”Hur 
mörkret tätnar i vår värld” 
(Psb 85) med Sulo Salonens 
fina melodi och avskalade, 

”nysakliga” sättning för 
kör.

Lars Wikström är pensio-

nerad kantor i Sibbo
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1:a sö i advent

2:a sö i advent 
Självständighetsdagen

3:e sö i advent

4:e sö i advent

Julaftonen 
Juldagen 
Stefanidagen 
Nyårsdagen 
2:a sö efter jul

Trettondagen 
1:a sö efter trettondagen

2:a sö efter trettondagen

3:e sö efter trettondagen

4:e sö efter trettondagen

Kyndelsmässodagen

6:e sö efter trettondagen

3:e sö före fastan

2:a sö före fastan

Fastlagssöndagen

1:a sö i fastan

2:a sö i fastan

Marie bebådelsedag

4:e sö i fastan

5:e sö i fastan

Palmsöndagen

Långfredagen 
Påskdagen 
Annan dag påsk 
1:a sö efter påsk

2:a sö efter påsk

3:e sö efter påsk

4:e sö efter påsk

5:e sö efter påsk

Kristi himmelsfärdsdag 
6:e sö efter påsk

Pingstdagen

Treenighetssöndagen

Midsommardagen 
2:a sö efter pingst 
3:e sö efter pingst
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Apostladagen 
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20:e sö efter pingst

Alla helgons dag 
21:a sö efter pingst
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Fastan infaller under den 
tid på året när naturen 
och omgivningen är som 
smutsigast. Skräp, som va-
rit gömt under tjock is och 
snö, sticker oss i ögonen 
längs vägar och i parker. Av-
slöjandets tid är inne.

I dagens evangelium 
finns många olustiga och 
svårtolkade bitar invävda. 
Jesus har rört sig en längre 
tid på olika orter i Galilèen. 
Han vill föra Guds rike 
med sig i handling och ord. 
Hans ärende är känt. Hans 
person, hans närvaro, hans 
gärningar både roar och 
oroar. Vem är vän, vem är 
fiende? Vem vågar egentli-
gen stå för sin relation till 
Jesus? 

Fariséerna, som många 
gånger blivit föremål för 
Jesu tillrättavisningar vill 
nu plötsligt skydda honom. 
Kanske går de balansgång 
för att vinna någons gunst. 
Den Herodes, som styrde i 
deras landskap, hade svårt 
att tåla sanningen. Dess-
utom var han känd för en 
oberäknelig grymhet. För 
att rädda ansiktet hade 
han redan röjt Jesu förelö-
pare, Johannes Döparen, ur 
vägen.

Men det goda som Jo-
hannes fört med sig, en gu-
domlig närvaro, hade han 
inte kunnat kväva. Skräm-
seltaktiken som fariséerna 
verkar gå med i rubbar inte 
Jesus. Jesus var viss om sin 
livsuppgift och fylld av kär-
lek och omsorg. Tiden var 
knapp. Jesus har en klar 
strategi för hur, när och var 
allt ska ske. Hans målmed-
vetenhet är avundsvärd, li-
kaså hans frimodighet. Nu 
såg han målet och det gav 
honom ännu större inspi-
ration.

Jesus tog vara på varje 
chans att föra en bit av him-
melriket till en ondskefull 
värld.

När vi i fastan sjunger: 
”Se vi går upp till Jerusa-
lem” finns ofta en känsla 

av ”enda gången”. Troligen 
upplevde lärjungarna det 
samma när Jesus plötsligt 

en dag uttalade samma ord 
till dem: ”Se vi gå nu upp 
till Jerusalem”. Jesus följde 

ett gammalt mönster. Han 
gick mot en smärta och en 
död som tidigare drabbat 
andra profeter. Jesus visste 
vad som väntade. Vi anar 
ironin gentemot Herodes 
när Jesus lämnar hans om-
råde med hälsningen att 
han ”måste” vandra vida-
re.

I vår mänskliga nyfiken-
het ställer vi ofta frågor 
som ”Vad tänkte du då?, 
Vad kände du då?” när nå-
got stort har hänt. När Jesus 
nu närmar sig Jerusalem är 
det den kärleksfulla omsor-
gen som tar överhanden. 
Med den vackraste bilden 
av Guds omsorg beskriver 
Jesus hur det kunde ha va-
rit: Hönan som ömt sluter 
vingarna runtom alla kyck-
lingar uttrycker trygghet. 
En sådan trygghet hade 
Gud berett för Jerusalem 
och för alla Israels barn, för 
hela gudsfolket.

På vägen upp till Jerusa-
lem smärtar besvikelsen 
djupt i Jesu hjärta. Sent, 
kanske för sent kommer 
folket att upptäcka vad de 
går miste om. I dag, kan-
ske i morgon, alltså just nu 
sträcker Jesus ut sina hän-
der och bjuder oss med på 
vägen. På den vägen är li-
dandet inte hopplöst. På 
den vägen har Frälsaren 
själv gått före. Nu går han 
med och kan hjälpa den 
som lider.

Gun-Maj Näse är lektor i 

Pedersöre församling

10.4.2011

Vi firar femte söndagen i 
fastan. Temat är ”Lidandets 
söndag”.

Läs din Bibel
To 7.4  1 Sam 30:1–31, 2 Kor 4:11–18
Fr 8.4  1 Sam 31:1 – 13, Joh 10:17 – 26
Lö 9.4  2 Sam 1:17 – 27, Joh 14:15 – 21
Sö 10.4  Jes 65:1  3, Ef 2:12 – 16, Luk 13:31 – 35
Må 11.4  Matt 26:1 – 16, Heb 7:1  3, 24 – 27
Ti 12.4  Job 19:21 – 27, Matt 26:17 – 30
On 13.4 Matt 26:31 – 35, Hebr 9:11 – 15
To 14.4  Matt 26:36 – 46, 1 Kor 2:1 – 5.

Psalmförslag
84, 86, 170:5-6, 76, 216 (N), 80:4.

Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Dagens bön
Gud, vår himmelske Far.
Liksom lärjungarna har vi svårt att förstå
varför Jesus måste lida och dö.
Hjälp oss att förstå
att det skedde för våra synders skull
och att vi nu har en öppen väg
till gemenskap med dig.
Hör oss för Jesu skull.

Mera om helgen
Med denna söndag inleds det som traditio-
nen kallar den djupa fastan, som sträcker sig 
till slutet av stilla veckan. De som levde på 
Jesu tid kunde inte förstå hans väsen och 
uppgift och att Jesus är förmedlaren av ett 
nytt förbund. Med påskveckan och Jesu upp-
ståndelse träder det nya förbundet fram.
Söndagens liturgiska färg är violett eller blå 
och på altaret står två ljus. Det finns ingen 
påbjuden riks- eller stiftskollekt.

S
to

c
k
.x

c
h

n
g



Kyrkpressen torsdag 7.4.2011 • nr 14
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi Profilen 3

Nina Österholm

Hon har alltid vetat 

att hon ska bli präst – 

någon gång. När hon 

väl fattat beslutet 

åkte prästkragen runt 

halsen på rekordtid.

Sex veckor efter att Ma-
rith Leppäkari-Lindberg 
av nyfikenhet ringde upp 
domkapitlet i Åbo blev hon 
prästvigd. För själva beslu-
tet att låta prästviga sig fick 
hon tre dagars betänketid.

– Jag ringde min man som 
just då befann sig i Spanien 
och frågade vad han skulle 
säga ifall jag blev präst. Ef-
ter en stunds tystnad kon-
staterade han att han länge 
undrat varför jag inte re-
dan prästvigt mig.

Okej att vara tant
Mest för att kolla läget, se 
ifall hennes examenspap-
per i teologi ännu dög, ring-
de bibliotekssekreterare 
Marith Leppäkari-Lindberg 
upp domkapitlet i Åbo. Att 
hon trots sitt svenska mo-
dersmål valde en finsk för-
samling berodde på att hon 
ville stanna i Åbotrakten. 
Sedan gick allt så snabbt att 
hon knappt hann reagera.

– Men det var väl me-
ningen. När jag gav Gud 
chansen så fixade han det 
på rekordtid.

Det visade sig att försam-
lingen i Pikis var i omedel-
bart behov av en präst och 
man ville inte vänta särskilt 
länge. Psykologiskt test och 
ordinationsretreat gick av 
bara farten, ett gammalt 
språkprov visade sig fort-
farande vara giltigt. Dagen 
efter prästvigningen höll 
hon sin första predikan.

– Visst var det spännan-
de, men beslutet hade mog-
nat inom mig så länge att 
allt sist och slutligen gått 
rätt lugnt till.

Lugnet beror också på 
livserfarenhet. Det är inte 
längre så farligt att göra 
bort sig eller vara lite “tan-
tig” som Leppäkari-Lind-
berg säger.

– Jag har svårt att bedöma 
hur jag skulle ha fungerat 
som ung präst. Med tiden 
lär man sig förstås mer om 
hur människor fungerar, 
att det oftast finns mer bak-
om fasaden och att jag inte 
behöver ta elakheter per-
sonligt. Det kan hända så 
mycket i en människas liv 
och jag behöver inte hänga 
upp mig på någon annans 
dåliga humör.

Finlandssvensk sisu
Hon kunde ha blivit präst-
vigd för över tio år sedan, 
efter studier i religionsve-
tenskap och teologi, men 
familj, forskning, jobb och 
olika engagemang fyllde 
effektivt livet.

– Jag är en organisatör 
och gillade engagemang-
et med Höstdagarna, Stu-
dentmissionen och Radio 
Dei men också arbetet vid 
Donnerska institutet där 
jag jobbade i flera år.

Institutet, som hör till 
Stiftelsen för Åbo Akade-
mi, är ett privat forsknings-
institut som arbetar för att 
främja religionshistorisk 
och kulturhistorisk forsk-
ning. Deras bibliotek är 
Nordens största religions-
vetenskapliga specialbib-
liotek och bibliotekarierna 
bör ha religionsvetenskap-
lig och biblioteksveten-
skaplig utbildning.

– Bland annat ordnade 
vi kongresser och jag fick 
träffa människor från hela 
världen.

Samarbetet med främ-
mande kulturer gav pers- 
pektiv också på det egna 
hemlandet.

– Jag märkte att jag oftast 
betraktar omvärlden ur ett 
minoritetsperspektiv. Jag 
har växt upp i ett tvåsprå-
kigt hem och är gift med 
en finsk man så jag känner 
båda kulturerna. Erfaren-
heten av att som svensk-
språkig vara i minoritet 
präglar ändå min inställ-
ning till livet. Jag tror vi 
finlandssvenskar har lite 
extra kämpaglöd, lite mer 
sisu, eftersom vi är vana att 

stå på oss och kämpa för att 
synas och höras.

Religiös feng shui
Att först studera och se-
dan forska flera år kring 
religion och Gud kan va-
ra utmanande för den 
personliga vardagstron. 
Men det störde aldrig Ma-
rith Leppäkari-Lindbergs 
gudsrelation.

– Vetenskapen minskade 
inte på min Gud. Snarare 
har min tro och Gud fått 
flera färger och dimensio-
ner genom åren, den lever 
och gnistrar lite som en di-
amant i olika ljussättning-
ar.

Leppäkari-Lindberg 
kommer inte från ett sär-
skilt kristet hem men Gud 
har ändå alltid varit en 
självklarhet för henne. Vid 
den tid som hon inledde si-
na teologiska studier kunde 
kvinnor inte ännu bli präst-
vigda i Finland. Hon säger 
sig ha fått sin beskärda del 
av den så kallade kvinno-
prästdebatten.

– Men det var inte på 
grund av den som jag vän-
tade med att bli prästvigd.

Nu har det gått ett år se-
dan hon blev präst, ett kyr-
koår i Pikis församling.

– Vid min första vigsel 
var jag minst lika nervös 
som brudgummen. Och 
vad ska man svara när best-

mannen frågar ifall man 
hållit många vigslar tidi-
gare? “Nej, inte i den här 
kyrkan” var väl inte direkt 
en lögn.

Vid sidan av arbetet, el-
ler snarare på hyllan, lig-
ger också hennes doktors-
avhandling i religionsve-
tenskap. Det handlar om 
Feng shui som uttryck för 
identitetssökande.

Feng shui är en gammal, 
ursprungligen kinesisk 
ideologi som handlar om 
hur människor, djur och 
växter påverkas av natu-
ren.

– Damtidningsvarianten, 
som främst tar upp inred-
ningstips om hur möbler 
och blommor med mera 
ska placeras för att vi ska 
må bra i hemmet, är bara 
en aspekt av Feng shui. Jag 
är intresserad av den reli-
giösa dimensionen.

Modernt vilsen
Enligt Marith Leppäkari-
Lindberg behöver män-
niskan ritualer, avlägsnar 
man dem kommer det 
snabbt nya igen. Många 
föräldrar ordnar till exem-
pel namngivningsfester 
för sina barn även om de 
inte vill låta döpa dem. På 
något sätt vill man marke-
ra och välkomna det nyföd-
da barnet.

– Nya livssituationer som 

till exempel skilsmässan 
börjar också ge upphov till 
nya ritualer. Vi har helt en-
kelt behov av att få markera 
stora förändringar konkret.

Det är också därför som 
just feng shui blivit popu-
lärt, att flytta på möbler 
och fundera över färger 
och former är påtagligt och 
konkret.

– Reningsprocesser, att 
städa ut julen, är också vik-
tigt inom feng shui och det 
är ju ganska naturligt att vi 
trivs bättre i ordning och 
reda än i det kaos som ett 
ostädat hem utgör.

Är ditt eget hem inrett 
enligt feng shui?

– Nej. Visst finns det 
mycket bondförnuft i den 
traditionen men jag tror 
inte att något hemskt kan 
hända mig ifall jag place-
rar tekoppen fel.

Genom sin forskning har 

Marith Leppäkari-Lindberg 
lagt märke till vilket and-
ligt folkslag finländarna 
egentligen är. Utöver tren-
der som feng shui söker 
vi också vår identitet med 
hjälp av yoga, meditation 
och alternativ medicin.

– Det finns en hunger 
efter något mera i ett väl-
digt ytligt samhälle där ut-
seendet blir allt viktigare. 
Samtidigt känns det krist-
na samhället av någon an-
ledning främmande, det 
tycks vara lättare att ta till 
sig något indiskt eller kine-
siskt, resonerar Leppäkari-
Lindberg som fascineras av 
dubbelheten.

Enligt henne är den mo-
derna vilsenheten del-
vis kyrkans eget fel. Efter 
skriftskolan avbryts den 
naturliga kontakten till 
kyrkan, ofta för många år.

– Hur mycket vet folk 
egentligen om vad den luth-
erska kyrkan har att erbju-
da? Vilka andliga möjlig-
heter som finns inom den 
lutherska kyrkan? Vi utgår 
från att människor känner 
till kyrkan men jag tror att 
de flesta inte gör det.

Många säger att de tror 
men inte på samma sätt 
som kyrkan.

– Det har blivit en fras 
man säger även om man in-
te alls vet vad kyrkan egent-
ligen tror och står för.

Vi utgår från att 
människor känner 
till kyrkan men jag 

tror att de flesta 
inte gör det.

Marith Leppäkari-Lindberg fascineras över dubbelheten i våra liv, av ytlighet och jakten på djup.

Käpprätt  
åt kyrkan
Präst på två månader

Marith Leppäkari-Lindberg
”Jag är en evig optimist som vägrar att ge upp.”

• Gift med Jari och till familjen hör Michael 24, 
Tobias 16 och Sofia 14.

• Jobbar som tf kaplan i Pikis församling som är en 
del av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

• Tycker om att resa och besöka olika kulturer.

Nina Österholm
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Lägg tidningen 
åt sidan!

Klippet

För mig krävdes en vistelse i en rik-
tigt främmande kultur för att jag 

skulle bekänna färg vad gäller religi-
on: jag är ju kristen fast jag inte alltid 
uppför mig som en sådan. Det finas-
te med vår egen evangelisk-lutherska 
kyrka är enligt min åsikt toleransen. 
Vilken lycka att tillhöra en statskyrka 
där både homosexuella och de som 
anser att homosexualitet är synd får 
plats, där både kvinnopräster och 
kvinnoprästmotståndare mer eller 
mindre smidigt lyckas samarbete 
och där man får gifta sig med någon 
som inte tillhör kyrkan.

Vi accepterar att andra tror på annat 
sätt och tolererar andra religioner, vi 
låter dem som tror på annat sätt byg-
ga sina hus för tillbedjan (otänkbart i 
många muslimska länder) och det är 
inte dödsstraff på att skriva ut sig ur 
kyrkan. Visst gnisslar det ibland inom 
vår kyrka också. Visst blir jag ursin-
nig då jag hör en representant för en 
laestadiansk fridsförening förringa 
pedofilibrott eller då Päivi Räsänen 
eller andra som anser sig sitta på den 
absoluta sanningen tar sig rätten att 
blanda sig i andra människors sexu-
alitet –men vi har ju trots allt lyxen att 
kunna debattera och jämföra åsikter. 
Vi får tycka olika.

Jag känner att det nu är viktigt att 
en helt vanlig slarvkristen människa 
som jag håller mig kvar i min kyrka 
och håller fram mina åsikter.

Elli Flen i ”I dag”-kolumnen  

i Hufvudstadsbladet

Flera undersökningar pekar på att 
kristna nu är den mest förföljda 

religiösa gruppen i världen. Nyligen 
släppte den brittiska katolska orga-
nisationen Aid to the Church in Need 
rapporten Persecuted and forgotten 
som hävdar att 75 procent av all re-
ligiös förföljelse riktas mot kristna. 
Tankesmedjan Pew Research Center 
visade å sin sida i höstas att kristna 
trakasseras i två tredjedelar av jor-
dens länder, fler än några andra re-
ligionsutövare.

Vad gäller våldet och trakasserier-
na mot kristna är det svårt att inte 
tänka på Martin Luther King-citatet 
”Den värs ta tragedin är inte de on-
das brutalitet utan de godas tystnad”. 
För medan den religiösa rensningen 
pågår i stora delar av världen är det 
ekande tyst i andra.

Västvärldens ovilja att starkt ta av-
stånd mot förföljelser av kristna har 
flera orsaker. En är rädslan för isla-
mofobi, en annan den koloniala his-

torien och en tredje en vanlig men 
märklig världsbild i svartvitt. Bilden 
av muslimen som maktlöst offer och 
den kristne som privilegierad gär-
ningsman är så förankrad i vårt med-
vetande att vi har svårt att ta in att det 
finns stora regioner där den utsatta, 
svaga minoriteten är kristen.

Ledare i Dagens Nyheter den 28 mars

Utvecklingstrenden att unga vux-
na finlandssvenskar fjärmas 

från sin kultur har en parallell i att 
det en längre tid stadigt har skurits 
ner på den finlandssvenska tv-pro-
duktionerna för barn som vuxit sig 
ur BUU-klubben.

I dag produceras en enda tv-serie 
på svenska för de barnen – 2005 var 
de ännu fem. Det sista programmet 
för yngre tonåringar lades ner i bör-
jan av detta år. Visst – vi komplette-
rar med program från Sverige. Men 
de fyller inte samma funktion.

Tänk inte bara på er själva, ni som 
oroar er för SVT:s vuxenunderhåll-
ning. Kultur är en helhet där alla de-
lar behövs, till och med tv. Vilken 
riksdagskandidat tänker kämpa för 
mera finlandssvenska barnmedier?

Monica Jokela-Vikström i insändare  

i Hufvudstadsbladet 

May Wikström

”Lägg tidningen åt sidan!”, 
uppmanar Kyrkans Tid-
ning de rikssvenska för-
samlingarna på ledarplats 
under fastan. Svenskarna 
är så hårt bombarderade 
av intryck från medierna 
varje dag att den medie-
fasta som uppmuntras av 
församlingarna skulle lan-
da rätt i deras vardag – ja, 
i själva verket anser ledar-
skribenten Brita Häll att 
svenskarna aldrig har be-
hövt ett avbrott så mycket 
som nu.

Uppropet har väckt reak-
tioner både för och emot. 
De flesta kan säkert bejaka 
att det vore skönt att dra ur 
proppen ett tag, slippa hö-
ra och läsa flödet om styv-
nackade diktatorer och na-
turkatastrofer.

Visst finns det medieho-
lics, informationsbulimi-
ker, som låter slösurfandet 
äta den tid som både famil-
jen och den egna själen är 
svältfödd på. Där är medie-
fastan säkert helt rätt och 
ger rum för ett nödvändigt 
annat när man avstår från 
överkonsumtionen.

Men samtidigt är det just 
det här som är poängen, 
att fastan i grunden är nå-
got som ska bereda rum för 
något annat, någon annan. 
I den ortodoxa traditionen 
är tanken att det att man 
avstår, till exempel från 
kött, ger pengar över som 
kan delas med dem som 
behöver dem.  Fastan har 
dimensioner både inåt och 
utåt.

I det perspektivet måste ock-
så mediefastan ha en djupa-
re mening. Att enbart betona 
må-bra-aspekten gränsar till 
själviskhet, om den samti-
digt medför att man sluter 
ögonen för det som dagli-
gen händer och som drabbar 
medmänniskor i ens omgiv-
ning och i vår gemensamma 
värld. Katastrofer, våld och 
förtryck fastar tyvärr inte.

Lutherska världsförbun-
det (LVF) publicerade för 

en tid sedan en rapport om 
medlemskyrkornas kom-
munikation och mediear-
bete i olika delar av värl-
den. Titeln Our Daily Bre-
ad – Communication as a 
Mission and Ministry of the 
Church kopplar kommu-
nikationen till det dagliga 
brödet. Förre generalsekre-
teraren för LVF, dr Ishmael 
Noko drog i ett linjetal om 
världsförbundets kommu-
nikationsroll samma pa-
rallell.

”Att dela varandras bördor 
och att bry sig om varandra 
är nyckeln till kommunika-
tion och gemenskap. Och 
den som kommunicerar är 
kallad att nära både män-
niskornas, kyrkornas och 
gemenskapens liv”.

Samtidigt konstaterade 
han att kyrkorna har ett 
viktigt uppdrag i att över-
brygga gapet mellan det 
som händer globalt och det 
som sker lokalt. Där räcker 
det inte med att bara refe-
rera världsnyheterna, göra 
dem tillgängliga. Utma-
ningen är att göra globala 
händelser relevanta på lo-
kalnivån. Global medveten-
het byggs lokalt.

Här får Nokos resonemang 
från mitten av nittiotalet 
ta ledarskribenten Brita 
Hälls fasteupprop i hand. 
Ett medieflöde i råformat 
leder inte nödvändigtvis 
till de handlingar och tan-
kar som bygger upp ett kol-
lektivt ansvar för världen 
som en by. Paradoxalt nog 
kan det avtrubba oss istäl-
let. Och då blir det effekt-
löst och stressande, utan 
det resultat i handling som 
kristendomen också hand-
lar om.

Att bara utestänga flö-
det för sin egen samvets-
frids skull räcker däremot 
inte. Men om fasteuppro-
pet gäller att sålla i floden, 
att turas om att hugga tag 
i och vaska vidare med ny 
energi där det behövs – då 
är det inte bara en välkom-
men uppmaning, utan en 
nödvändig sådan.
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Det är lättare att älska 
mänskligheten i stort än 
att älska sin granne. 

Eric Hoffer

Levnadsstandarden i 
Sverige är numera så 
hög att endast ett fåtal 
når upp till den.

Signaturen Red Top 

Fem viktigare frågor för 
kyrkan (än de där två):

1. Gudstjänstdeltagande. Sju procent av fin-
ländarna deltar i en gudstjänst minst en gång 
i veckan. För högmässan är siffran antagli-
gen lägre. Det betyder att över 70 procent av 
kyrkans medlemmar inte gör det. Orsakerna 
är antagligen flera: man vet inte varför guds-
tjänsten är viktig, man antar att gudstjänst-
deltagande inte kräver kunskap eller övning. 
Eftersom dessa missförstånd också är vanli-
ga bland kyrkans anställda och aktiva inne-
bär det också att många gudstjänster firas 
på ett sätt som gör det svårt att se mening-
en med dem. Alla dessa är avgörande frågor 
som kyrkan borde satsa på.

2. Utbildning i kristen tro. I dag tar varken 
kyrkan, staten eller familjerna ansvaret för 
att föra den kristna tron vidare till nästa ge-
neration. Vidden av detta problem är svår att 
överblicka, den största risken är att genuin 
kännedom om kristen tradition ersätts av 
bokkunskap för en elit och okunskap för res-
ten.

3. Individualism. Människor som tror att li-
vet går ut på att man skall klara sig själv har 
ingen möjlighet att begripa kristen tro. Kyr-
kan borde aktivt arbeta för att på alla nivåer 
motarbeta denna för vårt samhälle centrala 
föreställning.

4. Skilsmässorna. Utan att skuldbelägga nå-
gon eller anklaga dem som skiljer sig är det 
klart att det på sikt är ett stort problem för 
hela samhället och därmed kyrkan att allt 
fler barn växer upp under förhållanden som 
inte är optimala för en trygg uppväxt. Igen är 
orsakerna många och komplexa men för kyr-
kan är ett speciellt viktigt problem den idé 
om romantisk kärlek som är så stark i vårt 
samhälle och inte sällan får färga av sig även 
i kyrkans tal om kärlek, t. ex. vid vigslar. 

5. Barnens plats i kyrkan. En kyrka utan barn 
är död. Det innebär att kyrkan inte bara be-
höver satsa på barnverksamhet (vilket man 
gör), utan att all verksamhet borde utformas 
med tanke på barns deltagande. Det gäller 
speciellt (alla) gudstjänster.

Patrik Hagman
är teolog

Inkast
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”Människor kommer till tro hela tiden och döps 
runt om i världen som en kontrast till utskriv- 
ningarna i vår evangelisk-lutherska kyrka.”

Johanna Södö
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Resebyrå Resehaukka Ab

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt
Tel.09-2965000

e-mail: rese@matkahaukka.com
Dalgatan 1, 10300 Karis

Tel.019-2782800
e-mail: karis@matkahaukka.com

Tallinn på påsken 23-24.4.
Busstransport från Bromarv till Västra hamnen,
båtfärden och inkvartering på Barons hotellet,
inkl middag och frukost. Pris fr. 110€/pers.
Visumfritt till St. Petersburg 1-3.9.
Busstransport från Ekenäs till magasinterminalen. Båtresa
med St. Peter Line, två nätter på båten, en dag i St.Petersburg
med guidad rundtur. Frukost och middag ingår i priset.
Pris fr. 295€/pers.
Dubrovnik och Montenegro 2-7.10
Svenskspråkig seniorresa till Dubrovnik, heldagsutflykt till
Montenegro, 3utflykter, halvpension. Pris fr. 795€/pers

Res med oss

Mera information  både om de här resorna och många andra
gruppresor på våra hemsidor www.matkahaukka.com eller
från våra byråer.  Vår byråavgift 10€ per bokning.

För en tid sedan knackade 
det på min lägenhetsdörr 
i Windhoek. En ivrig ung 
man steg in. Bakom ryggen 
hade han en kär och viktig 
bok – Bibeln. Efter samtal 
om väder och vind, myg-
gor och mal, studier och 
jobb kom den unga nami-
biska mannen snart in på 
sitt älsklingstema Jesus. 
Bladen i den flitigt använda 
Bibeln bläddrades snabbt 
samtidigt som de gestiku-
lerande händerna bestyrk-
te bibeltexternas betydelse. 
På mindre än fem minuter 
hade jag fått en samman-
fattad utläggning av hela 
frälsningshistorien. De föl-
jande veckorna upprepa-
des samma sak gång efter 
annan till den grad, att jag 
till sist nästan fick lust att 
kasta ut den unga mannen 
när han dök upp med sin 
Bibel och sina gestikule-
rande händer.

Vi lever i missionens tid. 
Aldrig förr har den världs-
vida kristna kyrkan haft 
så många missionärer och 

missionsorganisationer 
som den har idag. Männi-
skor kommer till tro hela 
tiden och döps runtom i 
världen som en kontrast 
till utskrivningarna ur  vår 
evangelisk-lutherska kyr-
ka. På många håll i världen 

Aggressiv och osynlig mission

Torsten Onnela använ-
der sig i Kyrkpressen den 
24 mars av en tvivelak-
tig debatteknik. Att först 
förvränga vad motpar-
ten verkligen sagt och se-
dan påpeka att det är fel 
och obegripligt. Han säger 
bland annat: ”Hur kan en 
förnuftig människa tro att 
en allsmäktig gud lät offra 
sin egen son på korset...”  

Att ”han krävde ett slakt-
offer”. Det stod faktiskt in-
te i texten:”Ty så älskade 
Guds världen att han kräv-
de...”, utan att Han utgav sin 
enfödde Son. I sin stora kär-
lek utgav Han sin Son. Inte 
behövde han slakta sin Son. 
Det fanns onda människor 
som var redo att pina och 
döda Honom bara Gud tog 
sin skyddande hand ifrån 
Honom. 

Sonen blev inte heller 
tvingad att offra sig, utan 
av kärlek till dig och mig 
offrade Han sig frivilligt. 
Detta gjorde Han för vårt 
välbefinnande, ty vår rätts-
känsla gör att vi inte kan 
bli lyckliga om vår skuld 
inte blir betald. Vi kan t.ex. 
inte bara gå in i butiken där 
vi står i skuld och säga: Jag 
tycker att ni kan förlåta mig 
och stryka över min skuld.

Men om en god vän går in 
och betalar min skuld, då är 
det Ok. 

Onnela frågar även var-
för Gud inte har kunnat 
visa sig så mäktigt att det 
inte hade funnits rum för 
något tvivel. På det kunde 
man enkelt svara. Gud vill 
inte tvinga någon att tro. 

Men det är ungefär som en 
vis man sagt: Det finns så 
mycket ljus här i världen 
att man kan tro om man 
vill, men även så mycket 
mörker att man kan tvivla 
om man vill.

Att allt det skapade visar 
någonting om Gud, det kan 
jag hålla med om, men inte 
att ”Han är skogen, Han är 
bergen, etc.” Det låter som 
panteism. Gud skapade 
världen, och allt vad Han 
skapat förkunnar Skapa-
rens ära, men Han är inte 
världen. 

Och så till sist en bibel-
vers: ”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 Allén
 
Insändaren blev något för-
vanskad i förra numret av 
Kyrkpressen och publiceras 
härmed på nytt.

Torsten Onnela skriver i 
Kyrkpressen 24.3.2011 att 
han inte kan förstå varför 
Gud inte bara kunde förlå-
ta människorna deras syn-
der rakt ut, utan ett män-
niskooffer. Men tänk ef-
ter! Är det rätt att förlåta 

synd? Det skulle ju vara att 
godkänna den. Nej, någon 
måste betala för den. Den 
här gången var det faktiskt 
pappa som betalade. Vi var 
ju luspanka!

Bertil Tikkanen

Helsingfors

Frågan infinner sig; Hör 
det oförutsedda till livets 
och naturens villkor, som 
ingen och ingenting går fri 
ifrån? Vår ofattbara sårbar-
het och utsatthet kan inte 
kontrolleras eller bortför-
klaras med tekniken. Tänk 
om det oförutsedda hän-
der i våra kärnkraftverk, i 
våra lager eller slutförvar 
av utbränt kärnbränsle el-
ler under våra transporter 
av uran eller av radioaktivt 
avfall?  Ska vi lita på att våra 
ingenjörer kan skydda oss 
från det oförutsedda?

25 juli 2006  hände det 
som inte kunde hända vid 
kärnkraftverket Forsmark i 
Sverige. Ett elfel inträffade, 
och effekterna spridde sig 

in i kärnkraftsverkets eget 
elsystem. Två av fyra die-
selgeneratorer vid reaktor 
1 startade inte, inte heller 
gasturbinen. Vattnet ovan-
för reaktorhärden sjönk till 
hälften. 22 minuter innan 
en härdsmälta bedömdes 
äga rum, lyckades perso-
nalen koppla in ett externt 
mindre elnät och kylpum-
parna gick igång. (Ny tek-
nik 25 mars 2011).

Nu har man vidtagit åt-
gärder så att liknande fel 
inte ska kunna inträffa. Det 
ska utföras stresstest av vå-
ra reaktorer. Så bra! Men 
frågan gnager fortfarande. 
Kan vi förhindra det oför-
utsedda nu?

Birgitta Norrvik

Guds kärlek ”krävde” 
inte ett offer!

Varken kyrkan eller SFP kan 
vara alla till lags. Men när 
andra irriteras och träder ut 
träder du, som konfronte-
rats med mångfalden i värl-
den, upp till försvar för vår 
kyrka och lutherska tro.

I Hufvudstadsbladets I 
dag-kolumn den 30.3. steg 
du ut ur den religiösa ano-
nymiteten som är så kän-
netecknande för oss i Fin-
land och beskrev vad du 
insett i Afganistan där du 

på en fältgudstjänst läste 
Fader vår med en känsla 
av stark gemenskap så att 
tryckvågorna hördes ända 
till kyrkbyn i Munsala. I 
respekt för din rakhet och 
ditt mod hoppas jag  att 
flera av oss kan följa ditt 
exempel och på våra egna 
sätt vara stödande kristna i 
vardagslivet och mitt i den 
stormande världen.

Fride Hedman

Borgå

Tack Elli Flen!

Kan vi förhindra  
det oförutsedda nu?

Förlåtelse och offer

Av Johanna Södö

pågår stora väckelser. Om 
man knackar in orden kris-
ten mission på Google dy-
ker det upp över 12 miljo-
ner sökresultat. Använder 
man andra språk blir resul-
tatet ännu större.

Finland har sänt ut över 
800 missionärer för att fö-
ra ut budskapet om fräls-
ningen genom Jesu död 
och uppståndelse till alla 
världsdelar. Präster, evang-
elister, predikanter och fö-
rebedjare verkar även här 
på hemmaplan. En osynlig 
missionsvän ger pengar el-
ler mat åt en fattig tiggare. 
En äldre dam stickar sockor 
som hon delar ut till frusna 
alkoholister. En ung barn-
familj besöker regelbundet 
fängelser för att sjunga och 
samtala med fångar. 

Missionen har många 
ansikten. Sida vid sida med 
den osynlige missionären 
har vi den aggressiva at-
tackeraren, som inte verkar 
lämna sitt offer i fred. Det 
verkar som om den aggres-
sive missioneraren inte alls 
är intresserad av sin med-
människa, utan predikar 
ut sitt budskap mest för sin 
egen skull. Mitt i alltsam-
mans glöms Gud och hans 
nåd bort och Bibeln blir 
nästan som ett vapen som 

används för att såra istället 
för att hjälpa och hela. Mis-
sionen blir en kamp mellan 
konkurrerande kyrkor och 
organisationer, där ingen 
längre verkar minnas det 
gemensamma uppdraget 
att föra ut uppståndelsens 
glädjebudskap tillsam-
mans till hela världen.

Som bäst pågår en glo-
bal utvärdering av världs-
missionen och dess fram-
tid. Under det senaste året 
ordnades två historiska 
världsmissionskonferen-
ser i Edinburgh (Skottland) 
och i Kapstaden (Sydafri-
ka). Svallvågorna från dem 
har nått oss även här i Fin-
land, som en påminnelse 
om hur viktig missionen 
är. Budskapet från världs-
missionskonferenserna 
ljuder klart: Vi är kallade 
att vittna tillsammans om 
Jesus genom ord och hand-
ling. Frågan som återstår 
är vad gör du och jag för att 
föra fram evangeliet? Ser 
vi de fattiga och ensamma 
och vågar vi möta dem? 
Den unga namibiska man-
nen tvekade inte att ställa 
upp med sin Bibel. Han in-
grep utan att tveka. Vad gör 
du och jag?

Johanna Södö,

Helsingfors
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Christa Mickelsson

Fem dagar i Sudan 

påminde Pia Kummel-

Myrskog om värdet 

av det oumbärliga 

vattnet.

Som representant för Kyr-
kans Utlandshjälps styrel-
se höll Pia Kummel-Myr-
skog ett tal på invigningen 
av det nya vattendistribu-
tionsnätet i samhället Iko-
tos i södra Sudan.

– Jag uttryckte min och 
Utlandshjälpens glädje 
och stolthet över att få vara 
med om ett framgångsrikt 
vattenprojekt och hoppa-
des att alla som bor i Ikotos 
delar vår stolthet och tar till 
sig att upprätthålla syste-
met, berättar Pia Kummel-
Myrskog.

Kyrkans Utlandshjälp är, 
med Utrikesministeriets 
stöd, huvudfinansiär för 
vattenprojektet som har 
lett till att 30 000 männi-
skor får kranvatten av god 
kvalitet. Det är katolska 
kyrkans organisation för 
socialt arbete Caritas som 
har utfört projektet, som 
invigdes på FN:s världs-
vattendag den 22 mars.

Vikten av vatten
Fem dagar nära ekvatorn, 
på skumpiga vägar och i in-
tensiv värme påminde Pia 
Kummel-Myrskog, till var-
dags ledande branschse-
kreterare vid Kyrkans cen-
tral för det svenska arbetet, 
om tiden i Latinamerika. I 
ett par år var hon och hen-
nes man FMS utsända mis-
sionärer i Venezuela.

– Jag kände på många sätt 
igen mig, vi människor är 
ändå väldigt lika. 

Under tiden i Venezuela 
insåg hon hur ovärderligt 
det är med rent vatten.

– Efter många år i Finland 
har jag delvis lyckats glöm-
ma bort det, men nu blev 

jag påmind om vilken lyx 
vi har som har obegränsat 
med dricksvatten.

Utlokaliserat arbete
Som medlem i Utlandshjäl-
pens styrelse har Pia Kum-
mel-Myrskog varit med när 
organisationen utarbetat 
sin nya strategi att i högre 
grad utlokalisera sitt arbete 
och samarbeta med lokala 
organisationer. Resan gav 
henne möjlighet att se den 
konkreta behållningen av 
strategin.

– Det finns många förde-
lar när besluten kan fattas 

och omdömen göras lokalt, 
i stället för att allt ska ta en 
sväng via Helsingfors. Vi 
får bättre möjligheter att 
övervaka och administrera 
och kan också bättre förut-
se vad vi behöver göra. Det 
strategiska arbetet vinner 
på det.

Många flyttar hem
Utlandshjälpens vill också i 
högre grad koncentrera sig 
på sköra länder. Vad gäl-
ler det politiska läget i den 
södra Sudan, som 9 juli blir 
en självständig republik, 
uppfattade Pia Kummel-

Myrskog situationen rätt 
positiv.

– På det hela taget råder 
en väldigt god stämning 
inför den kommande själv-
ständigheten. 

Samtidigt är invånarna 
medvetna om den kom-
mande tidens utmaningar.

– De kommer att få börja 

om från noll i många av-
seenden. Infrastrukturen 
fungerar inte så bra i dag.

Hon säger att många av 
de sydsudaneser som flyd-
de norrut under det senas-
te inbördeskriget nu håller 
på att återvända. Om det 
har något att göra med det 
stränga muslimska styret i 
norr kan hon inte uttala sig 
om.

– I och med fredsavtalet, 
som slöts 2005, och den 
kommande självständig-
heten är det en naturlig 
utveckling. Människor har 
alltid en längtan hem.

Kyrkans Utlandshjälp finansierade vattenprojekt

Sjutton kilometer rör 
ger sudaneser dricksvatten

Svenska församlingen står utanför fusion i Tammerfors
Johan Sandberg

Tammerfors 

svenska församling 

kvarstår som en liten 

självständig enhet 

då de tio finska 

församlingarna i 

samfälligheten föreslås 

bli fyra.

– Med våra niohundra med-
lemmar har vi varit den 

minsta församlingen i sam-
fälligheten och det förblir 
vi. De fyra församlingarna 
får mellan trettio och fyr-
tiotusen medlemmar om 
förslaget går igenom, säger 
kyrkoherde Kim Rantala.

Domkapitlet i Tammer-
fors stift har redan fått ut-
låtande från församlingar-
na om sammanslagningen 
och ärendet väntar nu på 
att behandlas av Kyrkosty-
relsen i maj. 

Från att ha varit tio 
finska församlingar plus 

en svensk kan det alltså bli 
fyra ännu större finska en-
heter och en proportionellt 
ännu mindre svensk enhet 
i Tammerfors. Nyordning-
en verkställs 2013 om den 
går igenom.

– Att Tammerfors svens-
ka skulle inkorporeras i de 
fyra finska församlingarna 
har aldrig varit på tal, sä-
ger Rantala. För ett och ett 
halvt år sedan besökte led-
ningen för samfälligheten 
dåvarande biskop Gustav 
Björkstrand i Borgå. Då 

konstaterades att vi i Tam-
merfors vill behålla kon-
takterna till Borgå stift och 
den finlandssvenska kultu-
ren.

Några större omställ-
ningar för den svenska för-
samlingen räknar Rantala 
inte med.

– Det är svårt att säga 
hur församlingen kommer 
att påverkas. Som det är nu 
har vi många administra-
tiva möten i samfällighe-
ten. Det är chefspalavrar 
och kyrkoherdemöten. Jag 

hoppas de här mötena kan 
ersättas med en lednings-
grupp. 

Rantala poängterar att 
den lilla svenska försam-
lingen blir bra behandlad i 
samfälligheten. 

– Det har aldrig varit någ-
ra problem att få de resur-
ser vi behöver, säger han. Vi 
är en så liten församling att 
vi inte uppfattas som något 
hot mot de stora.

En förändring som Ranta-
la skulle välkomna är att de 
mellan tre- och fyrahundra 

svenskspråkiga som bor 
i grannkommunerna fick 
ansluta sig till Tammerfors 
svenska församling.

– Det är en trettioårig 
dröm, säger han. Själv bor 
jag i Lempäälä och hör där-
med inte till den svenska 
församlingen.

I Tammerfors bor idag 
1 150 personer med svens-
ka som modersmål. Av de 
niohundra medlemmarna 
i den svenska församling-
en har cirka 200 finska som 
modersmål.

Projektet ger vatten till närmare 30 000 personer i samhället Ikotos i södra Sudan, som blir en självständig republik i juli.
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Vattnet leds ner genom ett 
trestegsfilter. T.v. Kyrkans Ut-
landshjälps koordinator i Su-
dan, Talvikki Kiiskinen. Till 
höger Pia Kummel-Myrskog.
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Fler fick mathjälp av kyrkan

På två år nästan fördubblades det EU-stöd för livs-
medel som kanaliseras via församlingarnas diako-
niarbete. Förra året vad det barnfamiljerna som 
tog emot största delen av livsmedlen. 

År 2010 delade församlingarna ut över 700 000 
kilogram till nästan 110 000 personer, vilket kan 
jämföras med år 2005, då cirka 500 000 kilogram 
mat delades ut. 

I fjol delade sammanlagt 198 församlingar eller 
samfälligheter ut livsmedel, ofta i form av matpå-
sar. (CM)

Kyrkskattsrätt delar 
riksdagskandidater
Bland de uppställda riksdagskandidater som vill ta 
bort kyrkans beskattningsrätt hör flest till Vänster-
förbundet och De Gröna. I dessa partier motsätter 
sig ungefär hälften av kandidaterna kyrkans rätt 
att bära upp skatt, framgår i Fritänkarnas kandi-
dattest. 

Ungefär en fjärdedel av kandiaterna för Soci-
aldemokraterna, Sannfinländarna och Svenska 
folkpartiet motsätter sig skatterätten. Det minsta 
antalet riksdagskandidater som vill få ett slut på 
kyrkoskatten finns på Kristdemokraternas, Cen-
terns och Samlingspartiers kandidatlistor.

Det är Fritänkarnas förbund (Vapaa-ajattelijain 
liitto ry) som har meddelat om uppgifterna ovan. 
(CM)

Justitieminister Brax vill 
strypa understöd
Justitieminister Tuija 
Brax har skrivit under det 
nätupprop som kräver att 
Kyrkostyrelsen stryper un-
derstödet till de kyrkliga 
rörelser som motsätter sig 
kvinnliga präster och ho-
mosexualitet, skriver Hel-
singin Sanomat.

Det öppna brevet skrevs 
i Berghäll församling, Hel-
singfors, förra veckan. 
Upphovsmännen till upp-
ropet, Eekku Aromaa och Johanna Hautakorpi, 
anser det vara problematiskt att kyrkan finansierar 
rörelser som orsakar ”kontroverser och dålig stäm-
ning på grund av avvikande åsikter”.

På måndagen hade knappt 600 personer skrivit 
under uppropet. (CM)

Ekumenisk avslutning för 
riksdagen i Domkyrkan
Riksdagens verksamhetsår avslutas med en eku-
menisk gudstjänst nästa tisdag klockan 12. Pastor 
Maria Sten är en av liturgerna under avslutnings-
gudstjänsten.

I gudstjänsten predikar biskopen i Uleåborg 
Samuel Salmi. Den andra liturgen är kaplan Arto 
Antturi. Den ortodoxa kyrkans metropolit Pante-
leimon, den katolska kyrkans biskop Teemu Sippo 
SCJ, baptistpastor Jan Edström och sekreteraren 
för Uleåborgs stifts samearbete, pastor Erva Niit-
tyvuopio assisterar.

Republikens president Tarja Halonen deltar i 
gudstjänsten och dagens texter läses av riksda-
gens talman. (KT/CM) 

Rättelse: 
Kyrkoherden i Åbo svenska församling Eero Sep-
ponen har beviljats begärt avsked från 1.8.2012, 
varefter han avgår i pension.

Ja Nej Vet inte

% 79
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”Kyrkan får bestämma själv”
Merparten av kandidaterna i riksdagsvalet anser att kyrkan själv 
får bestämma om den viger samkönade par, visar en enkät av 
Radio Dei och webbtidningen Seurakuntalainen.fi. Frågan besva-
rades av 593 kandidater som representerar samtliga partier som 
deltar i valet.

Representanter för Kristdemokraterna (96 procent) och Sam-
lingspartiet (93 procent) är mest måna om kyrkans självbestäm-
melserätt. Av Socialdemokraternas och De grönas kandidater 
anser en tredjedel att kyrkan borde viga samkönade par ifall 
lagen om könsneutralt äktenskap godkänns i riksdagen under föl-
jande valperiod. 

Vänsterförbundet är mest negativa till kyrkans självbestämmel-
serätt i frågan. Enkäten utfördes per e-post 7–29.3.2011. (MW)

Marina Wiik

Höstdagarna är 

fortfarande hemlösa, 

men programplane-

ringen framskriden 

som vanligt. 

I januari efterlyste Förbun-
det kristen skolungdom 
(FKS) tips om utrymmen 
för ungdomssamlingen 
Höstdagarna. som  under 
de senaste åren lockat 800 
ungdomar under allhelgo-
nahelgen. Evenemanget 
har traditionellt ordnats i 
Sampola skola i Tammer-
fors men nu ska skolan re-
noveras.
 Det var tänkt att stället 
skulle slås fast under FKS 
styrelsemöte i helgen, men 
så blev det inte. 

– Vi har fått in en del tips 
och diskuterat ett tiotal al-
ternativ, säger FKS ordfö-
rande Fredrik Portin. 

Problemet är att utrym-
mena måste fylla varieran-
de behov. 

– Det är inte så svårt att 
hitta en stor sal som rym-
mer alla deltagare, men 
när det dessutom ska fin-
nas plats för verkstäder och 

boende blir det knepigare, 
säger vice ordförande Kalle 
Sällström. 

– Vi letar efter nya al-
ternativ med ljus och lyk-
ta. Tammerfors har va-
rit lättåtkomligt från hela 

Svenskfinland, men vi har 
utvidgat sökandet efter ut-
rymmen till hela landet. 
Förhoppningsvis kan vi ta 
ett beslut i saken i maj, sä-
ger Sällström.      

Fredrik Portin försäkrar 

att själva evenemanget ald-
rig varit hotat.  

– Jag utgår från att det 
blir Höstdagar också i år, 
i annat fall borde väldigt 
mycket gå fel. Vi är inte ens 
i närheten av det läget.

Huvudtalare bokad
Enligt Portin får försam-
lingarna i god tid informa-
tion om hur och var evene-
manget går av stapeln. 

– Jag tror att årets höst-
dagar blir bra, men annor-
lunda. Olika utrymmen ger 
olika förutsättningar, men 
det behöver inte vara en 
nackdel. 

Planeringen inför pro-
grammet har framskridit i 
normal ordning och enligt 
Sällström har man redan 
bokat huvudtalare. 

– Allt lutar mot att vi 
kommer ha band, talare 
och verkstäder också i år, 
men jag vill inte avslöja 
några namn ännu. 

Inget beslut kring Höstdagarnas placering

Utrymmena fortfarande frågetecken
Höstdagarna som ordnas av 
Förbundet Kristen Skolung-
dom har lockat 800 ungdo-
mar under allhelgonahelgen 
till Tammerfors. I år är evene-
manget tills vidare hemlöst.

Kortsiktigt dra in stöd till missionen
Johan Sandberg

Församlingarna 

besluter själva vilka 

missionssällskap de 

stöder. Men att dra in 

stöden för en kampanj 

som råkar pågå här 

i Finland är mycket 

kortsiktigt.

Det säger docent Timo Va-
sko på kyrkans missions-
central. Han anser att stöd 
som tas bort från missions-
organisationerna drabbar 
främst de människor som 
behöver missionens hjälp.

I svallvågorna till kam-
panjen Älä alistu (Stå på dig) 
har flera röster höjts för att 
dra in församlingarnas eko-
nomiska stöd till kampan-
jens bakgrundsorganisa-
tioner. Det gemensamma 
kyrkorådet i Helsingfors 
tog förra veckan avstånd 

från kampanjen och an-
tydde i ett pressmeddelan-
de att samfällighetens stöd 
till ”organisationer som har 
problem med grundläg-
gande mänskliga rättighe-
ter” kan komma att dras in 
i samband med nästa års 
budgetbehandling. Samfäl-
ligheten drog för fyra år se-
dan in stödet till finska luth-
erska evangeliföreningen 
SLEY på grund av förening-
ens negativa inställning till 
kvinnliga präster.

– Man bör inse att Älä 
Alistu-kampanjen varade 
en vecka och avslutades 
när ärkebiskopen ingrep. 
Det var unga mänskor som 
stod bakom den. Men man 
får ju hoppas att arrang-
örerna funderat på vilka 
konsekvenser kampanjen 
kan få innan man inleder 
den, säger Vasko.

Tre av sju 
backade upp 
För tillfället ämnar inte 
Kyrkostyrelsen ompröva 
samarbetet med kyrkans 
sju missionsorganisatio-
ner. Av dem har tre backat 
upp Äla Alistu-kampanjen. 
Men nya avtal mellan Kyr-
kostyrelsen och organisa-
tionerna är under arbete.

– Senaste november god-
kände kyrkomötet den teo-
logiska delen till kyrkans 
missionsstrategi, säger Va-
sko. Nu arbetar man med 
verksamhetsedelen till av-
talet. När den är klar skri-

ver vi nya avtal. I avtalen 
specificeras missionsorga-
nisationernas rättigheter 
och skyldigheter.

Alla sju missionsorga-
nisationer har redan god-
känt den teologiska delen. 
Den nämner inte på hem-
maplan brännbara ämnen 
som kvinnliga präster och  
homosexuellas rättigheter. 
Däremot sägs att missions-
organisationerna agerar 
enligt kyrkans beslut år 
1986 att öppna prästäm-
betet för kvinnor. Men det 
sägs också att organisatio-
nerna inte med sitt ageran-
de på missionsfältet ska 
öka spänningen till sina lo-
kala samarbetskyrkor. Ho-
mosexualitet är krimina-
liserat i många afrikanska 
länder och afrikanska kyr-
kor har i regel liten förstå-
else för homosexuellas rät-
tigheter. 

Enligt kyrkolagen ska al-
la församlingar stöda kyr-
kans missionsuppgift.

Tuija Brax.

Borde kyrkan ha rätt att bestämma själv 
om den viger samkönade par oberoende 
av riksdagens beslut? 
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Svenska präster avråds 
döpa asylsökande
För asylsökande som kommer från muslimska län-
der kan det vara förenat med livsfara att låta döpa 
sig i den lutherska kyrkan. Särskilt om man kom-
mer från Afghanistan eller andra länder där det är 
förbjudet att konvertera, skriver Kyrkans Tidning. 
Eftersom det är svårt att avgöra hur stor faran är 
avråds nu präster i Svenska kyrkan från att döpa 
asylsökande konvertiter, rapporterar Dagen.

– Asylsökande är i en sårbar och utsatt situation. 
Dopet spelar inte någon roll i asylprocessen och 
medför ofta i stället stor risk för förföljelse om man 
skickas tillbaka. Präster ska inte missbruka förtro-
endet som asylsökande har för dem, säger Helene 
Egnell som är stiftsadjunkt i Stockholm och jobbar 
på Centrum för religionsdialog.  (NÖ)

Jordanien kämpar 
för kristna reliker
Omkring 70 bokliknande föremål, var och en med 
5–15 blad sammanbundna av läderringar, hittades 
sannolikt i Jordanien någon gång mellan 2005 och 
2007. Experter uppskattar att böckerna kan vara 
skrivna av Jesu efterföljare under åren strax efter 
korsfästelsen, rapporterar BBC. 

Philip Davies, emeritus professor i Gamla testa-
mentliga studier vid universitetet i Sheffield, säger 
att det starkaste beviset på att böckerna är kristna 
är den karta över Jerusalem som finns nedtecknad 
i materialet.

– Det finns ett kors i förgrunden och bakom det 
en grav, precis utanför stadsmuren. Korset har for-
men av bokstaven T, så som romarna betecknade 
korsfästelse. Det är alltså en kristen korsfästelse 
som skett utanför stadsmuren, konstaterar Davies.

Enligt makthavarna i Jordanien har bokfynden 
smugglats till Israel av en beduin. Jordanien säger 
att de tar till alla medel på alla nivåer för att åter-
börda reliken till landet. (NÖ)

Nina Österholm

Kunskapstävlingen 

Bibelkuppen går till 

final med nio lag från 

hela Svenskfinland.

Bibelkuppen är en lands-
omfattande bibeltävling 
för årskurs 5–6, som ord-
nas vartannat år. I mars av-
gjordes semifinalerna och 
nio lag kan nu göra sig kla-
ra för finalen i Tammerfors 
i maj.

– Vi har något färre delta-
gare jämfört med förra året 
men fler än året innan dess, 
säger branschsekreterare 
Helena Sandberg på Kyr-
kans central för det svens-
ka arbetet som arrangerar 
kuppen.

Över 50 klasser gick så 
långt som till semifinalen 
i tävlingen som nu ordnas 
för sjätte gången.

– Förra gången vann Krå-
kö skola i Borgå med knapp 
marginal.

Det är alltså inte så att 
de österbottniska barnen 
skulle vara bättre på bibel-
kunskap än exempelvis de 
nyländska.

– Nej, tittar man på årets 
resultat från de regionala se-
mifinalerna så har alla final-
lag ungefär samma poäng.

Inte tillämpa

Temat i år är kristendo-
mens uppkomst, urkyrkan, 
församlingen och det tidi-

ga missionsarbetet med fo-
kus på Petrus och Paulus så 
som det berättas i Apostla-
gärningarna.

– Kommunerna bestäm-
mer själva delvis över de-
taljinnehållet i läroplaner-
na och i vilka årskurser det 
angivna stoffet behandlas, 
men Petrus och Paulus är 
för det mesta med i åk 6, 
säger Sandberg.

Hon medger att bibeltex-
terna är ganska svåra.

– Men om man bara för-
enklar och förenklar så ut-
vecklas ju inte heller bar-
nens språk. Det är bra att 
utmana lite ibland.

Tävlingen fokuserar på bi-

belkunskap, eleverna behö-
ver inte tillämpa eller kom-
ma med egna tolkningar el-
ler åsikter kring texterna.

– Det är frågan om raka 
kunskapsfrågor på bibel-
texter som hänför sig till 
material som finns i läro-
planen.

Hela klassen i final
Den stora finalen med nio 
lag tar plats i Tammerfors 
svenska samskola den 6 
maj.

– Om alla kommer har 
vi sammanlagt 150 elever 
samlade eftersom de täv-
lande lagen har möjlighet 
att ta hela klassen med till 
finalen, berättar Sandberg. 

Huvuddomare i finalen 
är biskop emeritus Gustav 
Björkstrand, för mellan-
snacket står stå-upp komi-
kern Oa Lönnbäck.

– Jag hoppas vi får en 
trevlig stämning och att 
eleverna också får glädje av 
att träffa elever från andra 
delar av Svenskfinland. 
Även om tävlingen inte är 
det viktigaste kan det vara 
roligt för elever att få tävla 
och representera skolan i 
annat än musik och idrott.

Lågstadiebarn bra på bibelkunskap

8 Aktuellt

Österbottens största mässaÖsterbottens största mässa

Stylat närproducerat 
och läckert grillat i mässköket!

Eija Klaucke (la-su)Arno Kasvi (la-su) Eija Klaucke (lö-sö)Arno Kasvi (lö-sö)

Info: www.pohjanmaanexpo.fi, tel. (06) 318 5100  •  Öppet: lö-sö 10-17  •  Biljetter: 10 € / 8 € / Familj 25 € / 7-15 år 8 € / under 7 år gratis  •  Parkering vid Botniahallen 3€

ÖVER250
UTSTÄLLARE!

16-17.4. Botniahallen, Korsholm-Vasa

8 dagar kvar!

Massor med

program!Trädgårdsmässa
Härliga modellträdgårdar!
Pro�s på plats - kom och fråga!
Hämta nya fräscha idéer och 
lösningar för din trädgård, balkong eller terass. 

Vasa Bokmässa
Trä�a över 30 favoritförfattare, bekanta 
dig med boknyheter och handla böcker!

Munamies uppträder på sö.

DOKTOR 
KIMINKINEN 
bekant från TV, 
föreläser på sö.

• Turism 
• Mat 
• Tjänster 

• Må bra 
• Hem & Villa 
• Motor & Båt

I bokmässans program deltar bl.a. Viveca Sten, Malin Klingenberg, K-G Olin, 
Tove Appelgren, Birgitta Boucht, Karl-Erik Wikström, Jolin Slotte, Juha 
Ruusuvuori, Kenneth Myntti, Andreas Åsvik, Peter Ehrström, Hans 
Hästbacka, Tapani Bagge, Outi Pakkanen, Pertti Jarla, Antti Tuomainen, 
Riikka Pulkkinen, Tuomas Kyrö, Pekka Manninen, Harri Nykänen mm...

Viveca Sten (lö-sö)Hans Hästbacka (sö) Karl-Erik Wikström (sö) K-G Olin (sö)

Tove Appelgren (lö)Malin Klingenberg (lö)Peter Ehrström (sö) Kenneth Myntti (lö-sö) Jolin Slotte (lö-sö)

Birgitta Boucht (sö)

Akta dig 
för älgarna,

Vesta-Linnea!
Wasa Teater

A
sta
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te
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Otto Lillhonga, Ida Dahl, Viktoria Bäckström och Alexandra 
Juthman klurar över svaren i den lokala semifinalen i Korsholm.

Finallagen 2011

Näse skola åk 5
Mårtensbro skola åk 6
Degerby skola åk 6
Yttermalax skola åk 6
Gerby skola klass 6a
Bennäs skola åk 5–6
Normens skola klass 6A
Nedervetil skola åk 5
Tammerfors svenska 
samskola åk 6

Skulle du klara  
Bibelkuppen? Testa  
dig själv med frågorna 
på kyrkpressen.fi



Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi Insidan 9Kyrkpressen torsdag7.4.2011 • nr 14

InsidanHelsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 8.4
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Hörnan, Högbergsg. 10 via 
gården. Ollberg
Sö 10.4 
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Djupsjöbacka, Henric-
son. Kyrkkaffe 
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka. 
Lindblom, Almqvist. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Lindström, Lindblom, 
Almqvist, Enlund. Svenska 
Oratoriekören. Kyrkkaffe
Må 11.4
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp 
i Tomas kyrka. Ingång via ne-
dre våningen. Frände
kl. 10-12 Café Kardemumma i 
S:t Jacobs kyrka. Salenius.
Ti 12.4
kl. 10-16 Träffpunkt för senio-
rer och daglediga. Vi deltar i 
Citydagen i Folkhälsans Seni-
orhus, Mannerheimv. 97. Dagen 
ordnas i samarbete med Folk-
hälsan, Johannes församling, 
SAMS och Helsingfors stads 
kulturcentral. En svenskspråkig 
del av kampanjen ”Ett gott 
cityliv”
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyr-
kan. Pekka Suikkanen. 
kl. 18 Andakt i De gamlas hus, 
Norrsvängen 1-3. Ahonen, An-
hild Träskman. 
On 13.4
kl. 13 Månadslunch i Högbergs-
gården. Lisbeth Giljam och 
Ingmar Hokkanen berättar om 
passionsspelen i Oberammer-
gau. Rymlig taxi startar från S:t 
Jacobs parkeringsplats kl. 12.15. 
Retur efter programmet.  
Ingen Mariakrets i Tomas kyrka. 
Vi deltar i måndagslunchen
kl. 17 Fastegruppen i Gamla 
kyrkan. Ulf Särs om nerväxt 
och samhällspåverkan.  
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Almqvist, 
Böckerman
To 14.4
Kl. 18 Regnbågscafé i Hörnan i 
Högbergsgården. Kvällen gäst 
Maria Antas talar om litteratur. 
Ray 
Sorgegrupp med inledning 
28.4 kl. 17-18.30. Ta kontakt 
med diakonissan Karin Salenius 
t. 050-3800867 eller karin.sa-
lenius@evl.fi
Semesterläger på Saarenpää 
29.6-4.7.2011. Ett semesterlä-
ger på Saarenpää sommarhem 
på Lojo ö hålls under tiden 
29.6-4.7. Lägret är för Dig 
som vill komma bort från stan 
några dagar och njuta av god 
mat, vila, andakter, vacker na-
tur, gemenskap, mm. Transport 
till och från lägret ordnas med 
egen buss. Lägeravgiften på 
50 euro inkluderar helpension 
och resor. För närmare infor-
mation och anmälan kontakta 
diakonissan Barbro Ollberg 
senast 31.5 2011 per telefon 
09-23407704 eller per e-post 
barbro.ollberg@evl.fi. Välkom-
men med! 

Matteus
Matteus hemsida: www.hel-
singforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Fr 8.4 kl. 19 samling för män 
(2 vån).  Clas Hagelstam: Kris-
tendom och fariseism. Diskus-
sionskväll. 
Lö 9.4  kl. 10 – 10.45 Klapp & 
klang (9 mån-4 år med vuxen) 
med Anna Brummer(2 vån). 
Ingen anm. 
Lö 9.4 kl. 10-12 påskpyssel 
för hela familjen. Möjlighet att 
pyssla påskpynt till släktingar 
eller dekorationer till hem-
met. Materialet fixar vi gratis. 
Kom med hela familjen, med 
en kompis eller på egen hand. 
Församlingens hjälpledare 
finns på plats för att hjälpa 
till när det behövs. Vi avslutar 
med en gemensam sång- och 
andaktstund (2 vån). Ingen 
anm.
Sö 10.4 kl. 12 högm, Rönnberg, 
Henri Hersta. Söndagsskola. 
De nya hjälpledarna välsignas. 
Brödförsäljning vid kyrkkaffet 

de yttersta tidernas hemlig-
heter”, ”Uppenbarelseboken 
nu” må 11.4 kl. 18 i S:t Martins 
kapell, Martin Fagerudd.
ViAndakören övar ti 12.4 kl. 
13.30 i Dickursby kyrka.
Drop in  i Bagarstugan ti 12.4 
kl. 15-19. Ungdomskväll med 
Sege och Kaj.
DVAS- De Vackraste Andliga 
Sångerna on 13.4 kl. 14 i Folk-
hälsanhuset, Håkan Wikman.
Besök våra hemsidor www.van-
dasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Biskop Björn Vikström förrät-
tar biskopsvisitation 7-8.4 och 
10.4. i  Tenala-Bromarv:
To 7.4. kl.18 samling med de 
förtroendevalda i Bromarvs 
församlingshem
Fre 8.4.kl.13 samling med de 
anställda och frivilliga medar-
betarna i Tenala församlings-
hem
Fre 8.4.kl.16 andakt i Bromarf-
hemmet, biskopen
Fre 8.4.kl.18.30 FÖRSAM-
LINGSFEST och visita-
tionsstämma i Bromarvs 
kyrka,biskop Björn Vikström 
mfl.körsång, Folke Gräsbeck, 
piano,sång av Emma o Jo-
hanna Rehn, Kasse Helenius. 
Kaffe/te i församlingshemmet.
Sö 10.4.kl.10 festmässa i Tena-
la kyrka, Vikström, Söderlund, 
Lindroos. Missionslunch (5 
euro)och visistationsstämma 
i Tenala församlingshem.Taxi 
kl.9.30 från Bromarvs kyrka.
Retur.
Ingen gudstjänst 10.4. i Bro-
marv!

Ekenäs
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.
Lö 9.4 kl.9.30 Gemensam bön 
i Metodistkyrkan.
Sö 10.4 kl.10 Högmässa, 
A.Lindström, M.Danielsson, 
N.Burgmann, kyrkokören. Ra-
diering.
On 13.4 kl. 18 Familjekören 
samlas i Österby förs.h.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 10.4 Iona-mässa i Täktom 
kapell kl. 18, T. Sjöblom, R. 
Näse.
Fr 15.4 ”Påsk!?” sa Petrus 
i kyrkan kl. 18. Kom med på 
påskvandring med lärjungen 
Petrus som färdledare via olika 
stationer i kyrkan. Under en 
knapp timme får vi uppleva 
både förväntningar o besvikel-
ser mm.
Lö 16.4 Stor-Loppis kl. 10-13 i 
församlingshemmet, Parkga-
tan 7.

Ingå
Sö 10.4, 5 s. i fastan, kl 10.00, 
högmässa i Degerby kyrka. 
Eeva Makweri, Marianne Gus-
tafsson Burgmann. 
Sö 10.4 kl 9.45 söndagsskola 
i ungdomshuset. Christel Hen-
riksson. 
Ons 13.4 kl 13.00-15.00 för-
samlingsträff för pensionärer 
och daglediga i församlings-
hemmet 
Ingå församling och Folkhälsan 
i Ingå rf håller sommarklubb 
för åk I-III 6.6-23.6.2011 kl 
7.30-17.00 i ungdomshuset, 
Bollstavägen 2 C, 10210 Ingå. 
Lunchservering, lekar, pys-
sel, utevistelse etc. Avgift 
60euro/v. Bindande anmäl-
ningar 18.4-21.4.2011 tel. 09-
22190318 kl 9.00-13.00. När-

till förmån för missionen. Du 
kan bidra genom att hämta 
eget bröd till försäljning (kom 
ihåg varudeklarationen på 
brödet).  
To 14.4 kl. 13 pensionärskrets, 
Ahlfors (2 vån).
MARIELUNDSKAPELLET I 
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsvägen 7
Sö 10.4 kl. 10 högm för hela 
familjen, Rönnberg, Brum-
mer, Bärlund-Palm. Marianne 
Bergström och dagklubben 
medverkar. Kyrkkaffe och saft. 
Brödförsäljning vid kyrkkaffet 
till förmån för missionen. Du 
kan bidra genom att hämta 
eget bröd till försäljning (kom 
ihåg varudeklarationen på 
brödet).  
NORDSJÖ KYRKA Hamn-
holmsvägen 7
Må 11.4 kl. 12.30 Nordsjö syför-
ening och samtalsgrupp, Karin 
Degerman. 
DAGLÄGER FÖR BARN (3-5 
år) 6-10.6 dagligen kl. 9.30-
12.30. Plats: Sjökortsgränden 
6 (dagklubbens utrymmen), 
Nordsjö. Egen matsäck och 
självtransport. Ansvarig ledare 
Marianne Bergström. Pris 15€. 
Anm. till kansliet tel. (09)2340 
7300.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 8.4 
- kl. 10 Mamma-pappa-
barngrupp i Kårböle kyrka. 
Rebecka.
Sö 10.4 
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Kass, Bengt Bergman. 
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa i Åggelby 
gamla kyrka. Bonde, Senni 
Valtonen. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Gudstjänst i Malms 
kyrka. Bonde, Senni Valtonen. 
Kyrkkaffe.
Ti 12.4 
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik 
i Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 10.30 Mamma-pappa-
barngrupp i Lukascentret 
(Vesperv. 12 A). Rebecka.
- kl. 13 Pensionärskrets i Malms 
kyrka, Tove Monnberg.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka 
för åk 1–2 och förskolan. Sussi 
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms 
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och 
Rebecka.
- kl. 19 Förbön och tack i 
Munkshöjdens kyrka. Ulla-
Christina Sjöman, Bengt Las-
sus, Söderström. Barnpassning. 
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
On 13.4 
- kl. 13 Stick-café i Baggis 
(Baggbölev. 17). Monnberg.
- kl. 18.30 Petruskören i Lukas-
centret.
To 14.4 
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik 
i Seuris (Månsasv. 21). Sussi, 
Bodil och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barn-
grupp i Lukasgården (Munksti-
gen 2). 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 Hel-
singfors kyrkliga samfällighet 
och Folkhälsans Förbund i 
samarbete med Ray. Avgift 90 
euro. Anmälningar till Jonna 
Skand, Folkhälsans 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 webbaserad  hjälptjänst 
finns på adressen http://evl.fi/
natjour  Användaren behöver 
inte uppge namn, e-postadress 
eller andra uppgifter som kan  
leda till identifiering utan väljer 
själv en signatur och ett  lö-

senord. 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 10.4. 11.00 Uhr Gottes-
dienst (M. Röker)

Domprosteriet

Borgå
Sö10.4 kl. 10 Gudstjänst i S:t 
Olofs kapell, Pellinge, S Lind-
gård, Torbjorn Anderssén, 
Tollander. Kl. 12 Högmässa i 
domkyrkan Anderssén-Löf, 
Eisentraut, organist Ingmar 
Hokkanen, Trio ad Libitum. Kl. 
18 Kvällsmässa i Lilla kyrkan,  
Smeds, bandet Evening Mess.
På vägen mot påsken, vand-
ringen ”Vägen mot påsken” i 
domkyrkan med påskens hän-
delser börjar på palmsönda-
gen. Du kan göra vandringen 
på egen hand under kyrkans 
öppethållningstider 8-28.4. 
Kyrkan är öppen ti-lö kl. 10-14, 
söndagar och helgdagar kl. 
14-16. 
Påskvandring för barnfamiljer 
Ti 12.4  & to 14. 4 kl. 16.30-18 i 
församlingshemmets stora sal. 
En kort vandring som berättar 
om påskens händelser. 
On 13.4kl. 13 Mariakretsen 
samlas i församlingshemmet. 
Ledare Nina Perklén. Kl. 18 
Missions- och bibelkväll i för-
samlingshemmet, Anderssén-
Löf. Gäster Kerstin och Erik 
Vikström.
Fre 15.4 kl. 13.30 Psalmträff 
i Ernestas servicehus, Eisen-
traut, Tollander. Kl. 19 Auktion 
på Tallåsa, Gäddrag-Fagersta-
Vålax sjömansmissionskrets, 
Anderssén-Löf, Helenelund.
Påskpyssel Lördag 16.4 kl. 
11-14 i församlingshemmet! 
Kom och pyssla påskdeko-
rationer. Materialet fixar vi, 3 
euro/person. Kom med hela 
familjen!  Församlingens barn-
ledare & hjälpledare finns på 
plats för att hjälpa till när det 
behövs. Lunch 4 euro/person. 
Vi avslutar med en gemensam 
sång- och andaktsstund. Ingen 
förhandsanmälan behövs. 
Missionsfesten 17-19.6 i Borgå. 
Mer info www.mission.fi/mis-
sionsfest

Lappträsk
Sö 10 kl. 10 Gudstjänst i kyr-
kan, Djupsjöbacka, Pentti 
On 13 kl. 9.30 vuxen-barn-
grupp i fh 
To 14 kl. 14 missionskrets i fh

Liljendal
Sö 10.4 kl 12 Gudstjänst i Säv-
träsk kapell. H Djupsjöbacka, A 
Jokinen.
kl 18 Körmaraton i Liljendal 
kyrka
Ti 12.4 kl 10-12 Vuxen-Barn-
gruppen i Kantorsgården
On 13.4 kl 14 Liljendal försam-
lings pensionärer rf födelse-
dagsfest i Mariagården
To 14.4 kl 15-17 konfirmand-
samling i Mariagården

Lovisa
To 7.4. kl 8.30 Morgonkaffe i 
Tikva
Fre 8.4. kl 18 Konsert i kapel-
let, musikinstitutets pianister 
spelar orgel
Lö 9.4. kl 9-12 försäljning av 
GA-maltlimpor på torget
Sö 10.4. kl 10 Gudstjänst i 
Lovisa kapell, Tord Carlström, 
Rita Bergman
kl 18 Körmaraton i Liljendals 

Kalajärvi kapell to 14.4. 
Symamsellerna i Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18. 
Vi handarbetar för internatio-
nell diakoni och mission. 

Grankulla
Fr 8.4 kl 10.30 Samtal kring tro 
i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i 
övre brasrummet.
Sö 10.4 kl 12 Högmässa, Ulrik 
Sandell, Smeds. Barnkören 
medverkar. Aulakaffe.
Må 11.4 kl 13-15 Måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i 
kapellet.
- kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, 
Tonberg-Skogström.
Ti 12.4 Utfärd för dagklub-
bens och Familjelyktans barn 
och mammor till barnkapel-
let Arken i Sello köpcentrum. 
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. Tilläggs-
info ger Yvonne Fransman, tfn 
050-443 0045.
- kl 13 Pensionärskören i nedre 
salen, Smeds.
- kl 13.30 Tisdagsträffen i övre 
salen. Vår nyvalde kyrkoherde 
Ulrik Sandell medverkar.
On 13.4 kl 13.30 Syföreningen i 
övre brasrummet.
Läger på Mataskär lägergård 
i Esbo. 
Barnläger 1: 15-17.6 för barn 
som avslutat åk 1-2, pris 52 
euro. 
Barnläger 2: 17-20.6 för barn 
som avslutat åk 3-5, pris 70 
euro. 
Tonårsläger: 20-22.6 för ung-
domar som avslutat åk 6-7, pris 
52 euro.
Anmälan senast 27.5 till kyrko-
herdeämbetet, tfn 5123 722.

Kyrkslätt
Sö 10.4 kl. 12 Högmässa i Kyrk-
slätts kyrka, Lars-Henrik Hög-
lund, Susann Joki. Mikaelikören 
medverkar. Speciellt inbjuds 
jubilarerna. Efter mässan fö-
delsedagsfest med program i 
församlingshemmet i centrum.
On 13.4 kl. 19 Konsert i Kyrk-
slätts kyrka. Susann Joki, sång. 
Henrico Stewen, orgel och
piano. Programblad 7 euro vid 
ingången, till förmån för In-
samlingen Gemensamt Ansvar. 

Tammerfors
Sö 10.4. Högmässa med folk-
musik 10.30 Finlaysons kyrka, 
K Rantala, P Sirén med en folk-
musik-grupp från Kangasala.
Sö 10.4. Konsert ”Ljus 
från Norden” kl 18 i Fin-
laysons kyrka med Sari 
Anttila,mezzosopran och Paula 
Sirén, piano
Ti 12.4. Mammor o barn 10 
SvG, Palmsöndagen
Ti 12.4. 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 13.4. Diakonikretsen 13 
SvH, Kim Rantala talar om pås-
kens betydelse
Ons 13.4. A-män, männens 
bastukväll 18.30 Ilkko. Inled-
ning Matti Ilveskoski.
Skjuts från Gamla kyrkan kl 18
Ons 13.4. Ungdomskväll i Moo-
ria, 18-21 Kyttälänk. 1 

Vanda
Ungdomskväll på Helsinggård 
fre 8.4 kl. 14-22, Jan ”Sege” 
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 10.4 kl. 10  i Hel-
singe kyrka S:t Lars.  Niemelä 
Røed, Wikman.
Högmässa sö 10.4 kl. 12 i S:t 
Martins kapell, Niemelä Røed, 
Wikman.
LARSKÖREN övar må 11.4 kl. 18 
i S:t Lars kapell.
Bibelföredrag ”Avslöjandet av 

kalendern 8.4-14.4

kyrka
Må 11.4. kl 13 Diakonikretsen i 
Vesperhemmet
kl 16.15- Puzzelkväll i Valkom 
kyrka
Ons 13.4. kl 18 Bibelstudie-
grupp i Församlingsgården
To 14.4. kl 8.30 Morgonkaffe 
i Tikva
kl 18.30 Ordets och bönens 
kväll i Församlingshemmet

Pernå
Fr 8.4 kl. 10-12 Vuxen-barn-
grupp i Prästgården, Erica 
Wallén
Lö 9.4 kl. 10-13 Insamling till 
Gemensamt Ansvar vid butiken 
i Forsby center. 
Sö 10.4 
- kl. 10 Högmässa i kyrkan. 
Minna Silfvergrén, Antti Jo-
kinen
- kl. 13 Mässa i Sarvsalö kapell. 
Minna Silfvergrén
Må 11.4 
- kl. 10-12 Forsby vuxen-barn-
grupp i våra nya utrymmen, 
Jorvasvägen 1. Erica Wallén
- kl. 13 Forsby diakonikrets i 
Pensionärshuset i Forsby. Vi-
vica Bruce-Andersson. 
Ti 12.4 kl. 19 Baggnäs-Tervik 
diakonikrets hos Ritva Munck-
Tennberg. 
On 13.4 kl. 10-12 Vuxen-barn-
grupp i Axxell, Kuggom. Erica 
Wallén
To 14.4
- kl. 10-12 Vuxen-barngrupp i 
Isnäs servicehus. Erica Wallén
- kl. 13-16 After School i våra 
nya utrymmen, Jorvasvägen 1

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
Katja Korpi, Anders Ekberg, 
Lauri Palin, kyrkokören.
N PAIPIS: Sö kl 10 mässa Korpi, 
Ekberg.
Kyrkobröderna fr kl 19  8.4 i 
N Paipis bykyrka. Damerna 
inbjuds.
Gemensamt Ansvar-dag lö kl 
15 i Wessmansalen i Kungs-
vägens skola. Barnkör. Ung-
domarnas modeshow, kläder 
säljs. Info om GA. Lotteri, 
försäljning av GA-produkter, 
kaffeservering. Kl 16.30 gospel-
konsert med Mrs Bighill Sing-
ers, programblad 10 euro.
Sexeuroslunch on kl 12 i Kyr-
koby församl.hem. Inl Ann-
Christine Wiik.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 10.4. 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15, Ben Thilman, Bengts, 
Malmgren, Kråksången. Kyrk-
kaffe i Sockenstugan.
Kalajärvi kapell, Höstglöds-
ängen 3, kl. 15, Ola Byfält, 
Bengts. Kyrkkaffe.
Barn- och ungdomsmusikalen 
African Madonna i Esbovikens 
kyrka, Skeppargatan 8, to 7.4 
kl. 19 (premiär) och sö 10.4. kl. 
18 (OBS tiden!)  Musikinstitutet 
Kungsvägens körer och Esbo 
svenska församlings juniorkör 
Stämsökarna. Program 5 euro.
Ännu platser kvar på dagslä-
gren för 7-10-åringar: 6.6-17.6 
i Röda Stugan, Brinkängsv. 4 
i Gröndal och  8-12.8 i Mattby 
kapell, Lisasgr. 3. Pris 60 euro/
vecka, syskonrabatt 10 euro. 
Anmälan och mer info om 
båda lägren: Inger Lith, 041 
518 1281.
Stilla veckans mässa och lunch 
för rörelsehämmade må 18.4 
kl. 12 -14.30 i Aurora kapell, 
Hejnässtigen 1. Anmälningar 
senast 12.4 till Ann-Christin 
Lintula tfn 8050 3211, ann-
christin.lintula@evl.fi. Meddela 
om du behöver taxiskjuts!
Kretsar för pensionärer och 
daglediga kl. 13-15:
Träffdax Köklax kapell ti 12.4, 
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mare information i samband 
med anmälningen. 
Verksamhet på finska: 
Ke 13.4 klo 18.00 raamattupiiri 
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
To 7.4 kl. 13 Andakt i service-
huset, Klädesfabriksgatan 6; 
Terlinden; Bonacci. 
Fr 8.4  kl. 15-18  Bössinsamling 
till förmån för insamlingen Ge-
mensamt Ansvar i K-affären.
Sö 10.4 kl. 10  Gudstjänst i 
S:ta Katarina kyrka. Raunio; 
Bonacci.
Må 11.4 kl. 13-15 Stick- och 
väncafé på Köpmansgatan 
20. Tvåspråkig samling med 
handarbete och gemenskap 
i vänverksamhetens tecken i 
samarbete med Röda Korset.
Ti 12.4 kl. 18.30  Ekumenisk 
förbönskväll i Lärkkullas ka-
pell.
kl. 14-15.30 Bibelgruppen i 
Svartå samlas i kyrkstugan, 
Hållsnäsvägen 82.
On 13.4 kl. 17.30  Öppet hus 
för enföräldersfamiljer på 
Lilla-Prästgården med Hannah 
och Helene.
Kvällsbön i fastetiden i S:ta 
Katarina kyrka. Terlinden; 
Bonacci. Tema för kvällen:  Li-
vets månfald: ”Vi behöver alla 
varann”.  Vad kan jag göra för 
att bevara och befrämja mång-
falden av levande varelser som 
utgör styrkan i livets väv och 
nätverk?
To 14.4 kl. 11-14 Lunch till för-
mån för insamlingen Gemen-
samt Ansvar på Köpmansga-
tan 20. På menyn: Soppa och 
våfflor: Pris: 5 euro.
Ytterligare information om 
verksamheten se www.karisfor-
samling.fi 

Pojo
Torsdagar kl 18.30 Försam-
lingskören i förs.hemmet. Fr 
08.04 Kl 15-17 Brödförsäljning 
för Gemensamt ansvar i S-mar-
ket. Sö 10.04 kl 12 Gudstjänst. 
JW, HL, Pensionärskören. 
Efter gudstjänsten lunch för 
Gemensamt ansvar i förs.hem-
met 6 euro/3 euro, under 3 år 
gratis. Lotteri. Försäljning av 
Gemensamt ansvar-produkter. 
On 13.04 i förs.hemmet: Kl 13 
Diakonisyföreningen. Kl 14 Kar-
lakaffe. To 07.04 kl 15 Pensio-
närskören i förs.hemmet.

Sjundeå
To 7.4 kl. 18 Bönegrupp i Ca-
pella, Gun Venäläinen.
Lö 9.4 kl. 10-14 Familjejippo 
i Capella till förmån för Ge-
mensamt Ansvar. Bl.a. mete, 
ansiktsmålning
Sö 10.4 kl. 12 Mässa i kyrkan, 
Ismo Turunen, Pami Karvonen.
To 14.4 kl. 10 Sångstund i Ca-
pella. Skjuts kan ordnas vid be-
hov, kontakta Gun Venäläinen 
040 533 6946.

Snappertuna
To 7.4 kl 16.30 Skribaträff i 
Langansböle
To 7.4 kl 18-21 Ungdomskväll i 
Langansböle
Sö 10.4 kl 10 Högmässa med 
Eeva Hanner och Tony Wu-
orinen
Må 11.4 kl 19 Kören övar i 
Prästgården
Ti 12.4 kl 9.30-11 Familjekafé i 
Langansböle
Ti 12.4 kl 16.30-17.30 tisdags-
klubb i Langansböle
Ti 12.4 kl 17-18 juniorklubb i 
Snappertuna
To 14.4 kl 13.30 Dagträff i 
Prästgården. Tema: Att leva 
med ett kommunikationshan-
dikapp. Den stammande tru-
baduren Mats Fontell berättar 
och sjunger. Välkomna!

Tenala
BISKOPSVISITATION  i Tenala 
och Bromarv 7-8.4 och 10.4.
5 sönd. i fastan 10.4 kl. 10, Hög-
mässa med predikan av biskop 
Björn Vikström. Liturg: Staffan 
Söderlund. Kyrkokören. Efteråt 
missionslunch, à 5 euro, och 
allmän visitationsstämma i för-
samlingshemmet. Kyrkskjutsar 
till kyrkan och från stämman. 
Välkomna.

Esbo stift

Lojo
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.
Fre 22.4. kl 13.00 Långfreda-
gens gudstjänst i Virkby kyrka.
Sö 24.4. kl 13.00 Påskdagens 
familjehögmässa i Lojo kyrka. 
Kyrkvärd Teddy Kullberg, Lojo 
Brass uppträder. Kyrkkaffe.

Åbolands prosteri

Kimitoön
Kimito:
Sö 10.4 kl 10 Högmässa. Björk-
gren, Välimäki
Västanfjärd:
Sö 10.4 kl 10 Högmässa. Back-
ström, Noponen
Dragsfjärd:
Sö 10.4 kl 12 Gudstjänst i 
Dfjärds kyrka. Backström, Sö-
dergård
On 13.4 kl 17.30 Veckomässa i 
Dfjärds kyrka. Backström
Hitis:
Sö 10.4 kl 13 Högmässa. Kuok-
kanen, Noponen

Åbo
To. 7.4 kl. 18-20 Student  
ALPHA på Arken. Varför skall 
jag berätta åt andra? Anmäl-
ningar: Rebecka Stråhlman,  
rebeckavikstrom@hotmail.
com, 040-746 95 82.
kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-
pellet, Sepponen.
Fre. 8.4 kl. 18-23 Café aderton 
i Aurelia (2 vån.)
Lö. 9.4 kl. 11.30-13 Kyrkans 
barntimme i Aurelia (2 vån.)
Sö. 10.4 kl. 12 Högmässa i 
Domkyrkan, Portin (pred), 
Bäck (lit), Paajanen.
Ti. 12.4 kl. 13.30-15 Café ader-
ton (åk. 3-6) i Aurelia (2 vån.)
kl. 18 Lovsångskören övar i Au-
relia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i Au-
relia (1 vån.), Johan Mullo: Jesu 
himmelsfärd.
Ons. 13.4 kl. 10-12 Familjecafé 
i Papinholma församlingshem 
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia 
(1 vån.) Påskpyssel.
kl. 13.30-15 Café aderton (åk. 
3-6) i Aurelia (2 vån.)

Ålands prosteri

Hammarland
10 april Femte söndagen i fas-
tan Konfirmationshögmässa 
i Hammarlands kyrka kl 12.00 
Mårten Andersson, Carl Micael 
Dan.

Sund-Vårdö
Lö 9.4 Gospelgudstjänst i 
Vårdö kyrka kl 18.00 – Mathias 
Junell, Lars Thillman, Nova 
Gospel
Sö 10.4 Högmässa i Sunds 
kyrka kl 11.00 – Mathias Junell, 
Birgitta Sarelin, körer från 
Åbolands kyrkosångskrets. 
Kyrkkaffe efteråt!

Närpes prosteri

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
 Kristinestad
Lö 9.4 kl 19 Lördagssamling i 
församlingshemmet J-E och M. 
Sandström, sång av B-M. och 
G-H. Andtfolk
Sö 10.4 kl 12 Högmässa, Saari-
nen, Martikainen
On 13.4 kl 11.15 Pensionärssam-
ling i församlingshemmet
To 14.4 Ekumenisk bönesam-
ling i kyrkan 
Lappfjärd
Sö 10.4 kl 18 Högmässa, Saari-
nen, Martikainen
On 13.4 Pensionärssamling 
med lunch i församlingshem-
met 
Sideby
Sö 10.4 kl 10 Gudstjänst, Saari-
nen, Martikainen

Närpes
Kyrkan 5 sö i fastan 10.4 kl 
10 Högmässa. Lö 9.4 kl 19 
”Kvällsmusik i S:ta Maria”, kon-
sert med Helen Nyberg och 
Thomas Enroth. Sö 10.4 kl 18 
Missionskväll. 
Luthergården lö 9.4 kl 19 Möte. 
Nämpnäs bönehus sö 10.4 kl 
13 Möte. 
Helenelunds byagård sö 10.4 
kl 15 Möte. 
Norrnäs bönehus sö 10.4 kl 18 
Samling inför påsk ”Från Betle-
hem till Golgata”.
Arken må 11.4 kl 18.30 Samtals-
kväll ”Barnatro och vuxentro”. 
Församlingshemmet ti 12.4 kl 
13 Samling för synskadade. To 
14.4 kl 12 Pensionärssamling 
(börjar med mat).
50-årskonfirmander! Du som 
konfirmerats i Närpes kyrka år 
1961 är med maka/make hjärt-
ligt välkommen på 50-årsträff 
söndag 26.6.2011. Högmässa kl 
10. Efteråt mat (12 euro/pers.), 
program och fri samvaro. Anm. 
tel. +358 06 220 4200 eller e-
mail narpes.pastorskansli@evl.
fi senast fredag 17.6.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Lördag kl 9 Soppdagsförbere-
delse i skolan. –kl 19 Sång- och 
musikafton i kyrkan, S-E Syrén, 
Ragnar Liljeberg, Estrid Hjorth, 
Rolf Sjöbacka, dragspelsgrup-
pen Tro-Hopp-Kärlek, Björk-
strand.
Söndag kl 10 Familjeguds-
tjänst Björkstrand, Lidman, 
Enlund, Miniorerna, Juniorerna, 
Dagklubben. Leksakskollekt. 
– kl 11 Gemensamt Ansvars 
SOPPDAG i skolan.  
Tisdag kl 13 KU-sykretsen, -kl 
18 Skriftskola.
Onsdag kl 9 Föräldra-barn-
träff, - kl 12.30 Pensionärskö-
rens avfärd till Övermark, -kl 16 
nattvard i Prästhagen o. – kl 17 
i Pörtehemmet.
Anmälningar till höstens dag-
klubb för barn födda -06 och 
-07 tas emot av Lillemor under 
tiden 11.4-6.5, tel. 050 5711966.

Övermark
Lö 9.4 kl. 18.30 Bibelstudium 
i luth. bönehuset, ”Daniel”, 
Sandin.
Sö 10.4 kl. 12 Högmässa, San-
din, Juhani Martikainen. Efteråt 
kalas i förs.h. för dem som 
under året fyller 70 och 75 år.
Sö 10.4 kl. 19 Vårfest i Frönäs 
bönehus, Leif Erikson, Bengt 
Djupsjöbacka, Martikainen, 
Sandin.
On 13.4 kl. 13 Pensionärssam-
ling i förs.h., Pörtom pensio-
närskör, Björkstrand, Lidman, 
Sandin, Norrgård.
To 14.4 kl. 10 bön i förs. h.
Anmälningar till höstens dag-
klubb för barn födda -06 och 
-07 tas emot av Lillemor under 
tiden 11.4-6.5, tel. 050 5711966.

Korsholms prosteri

Bergö
Lö kl 10 Skriftskola
Sö kl 14 Gudstjänst, Englund, 
Mauriz Brunell
Ti kl 13 Missionssyföreningen
On kl 7.45 Laudes i fastetid
On kl 13 Samling för pen-
sionärer och daglediga i fh. 
Gäst: Kristian Norrback. Tema: 
Abraham. Englund, Streng.
To kl 10 Föräldra-barngruppen

Korsholm
Öppen dagklubb fre kl 9.30 i 
Singsby.
Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan 
och kl 12 i Smedsby förs.gård, 
Rune Fant, Kaski, Nordqvist-
Källström.
Missionssyförening må kl 13 i 
Smedsby förs.gård.
Pensionärssamlingar
må kl 14 i Karperö, Maria Öst-
eråker
ti kl 13 i Jungsund, Maria Öst-
eråker

Kvevlax
Högmässa sö kl 10, Östman, 
Vidjeskog.
Missionslunch sö kl 11-14 i fh. 
Meny: Grisfilé, potatis o sal-
lader, bärkräm, kaffe med 

småbröd.  Pris: vuxna 9 euro, 
barn under 12 år 6 euro, under 
7 år gratis.
Hela kyrkan sjunger ons kl 14 
i Vörå frikyrka. Busstransport. 
Anm. senast 8.4 tel. 346 2300. 

Malax
Socken öppen fre-lö 19-24, on 
18.30-21.30.
Lillegård öppen lördagar 10-13. 
Övr. tider enl. överenskom-
melse med diakon Patrica 
Strömbäck, 050-3381059.
Gemensamt Ansvar basar lö 
9.4 kl 15-18 i Solhem. Tema 
”Unga hjälper unga”. Loppis, 
lotteri, mete, ansiktsmålning 
mm. Ungdomsorkestern. Kaf-
feservering + vofflor. Arrangör: 
Malax ungdomar i samarbete 
med Malax församling.
Ungdomsmässa lö 9.4 kl 19 i 
kyrkan för alla mellan 0-104 
år, som är unga i själen och 
tycker om att sjunga. Kyrkkaffe 
i Sockenstugan.
Gudstjänst sö 10.4 kl 10 i kyr-
kan. Tornberg, Camilla Brunell.
Andakt HHN på Uddnäs on 
13.4 kl 14.15.

Petalax
Sö 10 4 kl 11 Gudstjänst, Eng-
lund, Brunell
On 13 4 kl 13 Syföreningen i 
församlingshemmet
Fre 15 4 kl 12.30 Samling för 
pensionärer och daglediga. 
Gäst Lars-Erik Björkstrand. 
Björklund, Streng, Kontakten, 
servering, taxi

Replot
Gudstjänst i Replot sö kl 10 
och högmässa i Björkö kl 12.30. 
Göran Särs, Richard Mitts.
Mathörna i Björkögården ons 
13.4 kl 13. Anmäl för maten 
senast må 11.4. till Barbro Läh-
desmäki eller Jarl Nystrand. 
Mat 7 euro/pers.

Solf
Skriftskola lö kl. 9.30.
Gudstjänst sö kl. 10, Kristian 
Norrback, Peter Brunell.
Söndagsskola sö kl. 10.
Psalmafton sö kl. 18 i kyrkan, 
Johan Bonns, Peter Brunell.
Måndagsssamling må kl. 13.
Samtalsgrupp för kvinnor on 
kl. 19 i fh.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för 
kvinnor lö 9.4 kl. 9.30 i lilla 
förs.salen. Gäst: Carita Ny-
ström. Avgift: 7 euro.
Högmässa sö kl. 13, Harry 
Holmberg, Dan Andersson, 
Sundom spelmän, dir. Pajken 
Sahlström.
Morgonbön to  14.4 kl. 9, Harry 
Holmberg, Dan Andersson.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Öppet hus lö 9.4 kl. 13-17. 
Anställda på plats, info om 
olika verksamheter, tävlingar. 
Servering.
Högmässa sö kl. 10, Harry 
Holmberg, Karolin Wargh.

Vörå
Vörå

Gudstjänst i kyrkan sö kl. 10. 
T Klemets, Bäck. Lovsång från 
9.40.
Musikcafé med Pontus J Back i 
Fh sö kl. 19. Servering.
Nattvardsgång på Ohlsgården 
on kl. 13.
Nattvardsgång på Tallmo on 
kl. 14.30.
Missionsauktion i Koskeby bö-
nehus on kl. 18. Andakt T Kle-
mets. Gåvor mottas tacksamt.  

Oravais
Pastorskansliet i Oravais är 
stängt 12 och 14.4.
Anmälningar till höstens dag-
klubb för 4-5 åringar tas emot 
på pastorskansliet tel. 3850 011 
ti o to eller till dagklubben tel. 
3850 678 ti o to. Sista anmäl-
ningsdag 28.4. 
Högmässa i kyrkan sö kl. 12. 
Berg, Strand. Efteråt kyrkkaffe 
i Fh och bildspel från somma-
rens församlingsresa.
Missionssyföreningen i Fh on 
kl. 13.
Läsmöte i Kyrkbyn hos Katrina 
och Lars Holmström on kl. 19. I 
Klemets, Bäck.
Vi över 60 i Kimo skola to 14.4. 

kl. 14. I Klemets, Strand. Da-
gens gäst: Eva Kronqvist. Buss 
från Stubbrösl kl. 13 via Eljasus, 
Seiplax kl. 13.05, Tallåsen kl. 
13.10, Karvat kl. 13.25 och Kyrk-
byn kl. 13.35.

Maxmo
Högmässa i kyrkan sö kl.12. 

Granlund, Bäck. 
Symöte i Brudsund on kl. 13. 
Kristen gemenskap, ”bibel, 
bön och bullar” i Fh on kl. 19. 
Granlund

Pedersöre prosteri

Esse
To 19 Karagrupp i Församlings-
stugan, T. Forsblom.
Fr 13.30 Andakt i Esselunden, 
Granlund, Frantz.
Lö 19 Vid Mästarens fötter i Yt-
teresse bönehus, Leif Erikson, 
Granlund, N-B manskören
Sö 10 Gudstjänst, Granlund, 
Frantz. Pred Leif Erikson, sång 
Cecilia Åminne. Textläsare 
Mary Sjö, ansvarsby Ytteresse 
övre.
-14 Vid Mästarens fötter i Ytte-
resse bönehus, Thomas Björk-
man, Boris Sandberg.sång 
Britt-Marie och Gun-Helen 
Andtfolk
Ti 19 Samtalsgrupp ”Kvinnor 
mitt i livet” vid brasan i Hen-
riksborg, Stina Pettersson.
On 18 Kväll för anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa 
tillsammans med Svenska 
Österbottens anhörigförening. 
Plats: Algården, Alholmsg 13, 
Jakobstad. Eva Hanses, Kris-
tina Granstedt-Ketola.
Fr 15.4 kl 9-12 Öppen dag-
klubb i Församlingsstugan för 
barn 0-5 år. Anmälningar på 
onsdag tel 040-3100456.
Lö 16.4 kl 19 Våra vackraste 
påsksånger i kyrkan. Kören 
Gloria med dir Lisen Södö 
medv. Meddela önskesånger 
(faste- o påskpsalmer) till kan-
torn 040-3100453.

Jakobstad
Lö 19 Sammankomst i Peder-
söre kyrka, Ari Juntunen. Ra-
diering 98,0 Mhz.
Sö 12 Högmässa i kyrkan, 
Krokfors, Salo, Södö, Hembyg-
dens vänner-Larsmo sångkör, 
dir. Mary Frantz.
14 Sammankomst i Skutnäs 
bönehus, Ari Juntunen, Stefan 
Snellman. Radiering 98,0 Mhz.
18 Sammankomst i Skutnäs 
bönehus, Ari Juntunen. Radie-
ring 98,0 Mhz.
18 Fokus i FC, Mats Björklund. 
Lovsångskväll.
Ti 13 Tisdagssamling på Sta-
tion I, Marko Sjöblom.
To 18.30 Musikskolans vårkon-
sert i FC, Musikskolans elever 
och lärare, Anna-Karin Johans-
son, Södö, Östman.

Jeppo
To.7.4.kl 13 Missionssymöte i 
klubblokalen.
Sö. 10.4. kl 12 Gudstjänst , For-
slund, Enroth.
On. 13.4. kl 18 ”Kinkerit” 
Sirkka-Liisan ja Johan Forss ’ in 
luona. Vieras: Pentti Turunen, 
Gideonit-järjestöstä.
To.14.4. kl 13 Missionssymöte i 
klubblokalen.

Karleby
Sö kl 10 Högmässa i socken-
kyrkan, flöjt Ingmar Byskata. Kl 
12 Högmässa i stadskyrkan. I 
övrigt se Kokkola tidningen.

Kronoby
To 18.00 Kyrkokören övar i fh
20.00 Koralkören övar i fh
Fr 13.15 Barnkören övar  i fh.
Lö 20-24 Musikcafé Lyktan
Sö 10.00 Gudstjänst, Hägg-
blom, Ray, Merjärv läslag.
Må 19.00 Församlingshemssy-
möte i lilla salen, Saga Åminne
Ti 13.30 Kenyamissionssymöte 
på Storågården. Andakt pro-
sten Olof Henricson.
Nästa to 11.30-13.00 Försam-
lingslunch á 7,50 i fh. Gemen-

7 DYGN I JERUSALEM
EN MODERN PÅSKPASSION AV MARTIN ALFSEN

Två körer, solister och kompband
dirigent: Niklas Lindvik, kapellmästare: Mattias Björkholm

Vasa övningsskolas gymnasiums festsal, Skolhusgatan 31, Vasa

Påskdagen 24.4.2011 kl 15 och 19

FRITT INTRÄDE!
Programblad 10€ / 5€  (stud., arbetslösa)
arr:  EVANGELICUM,  SLEF,  EFÖ

radio och tv

Andrum kl. 6.54 med 
repris 8.54
Fre 8.4 Sofia Torvalds, Esbo Lö 
9.4 8.54 Familjeandakt. Lars 
Collmar läser ur sin bok Helga 
Hund och Nospussaren. Må 11.4 
Helene Liljeström, Sibbo Ti 12.4 
Monika Winberg-Nikkola, Nå-
dendal Ons 13.4 Raimo Matts-
son, Åbo To 14.4 Ann-Christine 
Marttinen, Helsingfors.

Aftonandakt kl 19.20
Fre 8.4 Musikandakt,Raimo 
Mattsson, Åbo Lö 9.4 17.58 Ett 
ord inför helgen, Ekenäs kyrka. 
Sö 10.4 Gunnar Weckström, 
Karis Må 11.4 Åsa Westerlund, 
Ekenäs Ti 12.4 Ewert Gustafs-
son, Mariehamn. Ons 13.4 Kris-
tina Klingenberg, Karleby To 
14.4 Erik och Kerstin Vikström 
läser ur boken Min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 10.4 Högmässa med Ekenäs 
församling. Predikant och litur: 
Anders Lindström. Organist: 
Niels Burgmann. Kantor: Marjo 
Danielsson. Kör: Ekenäs för-
samlings kyrkokör. Textläsare: 
Gun Spring. Psalmer: 256:1,2 
(Så älskar Gud vår värld), 84 
(På min väg av själviskhet), 
433.1- (Herre du vandrar för-
soningens väg), 430 (Du som 
gick före oss), 392 (Tätt vid 
korset). Bandad kl. 10.00 i Eke-
näs kyrka.
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lediga tjänster Meddelanden

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

Hagnäs  tel.  010 76 66500
Tölö  tel. 010 76 66530
Östra 
Centrum  tel.  010 76 66590
Alberga  tel.  010 76 66610
Hagalund  tel.  010 76 66570
Dickursby  tel.  010 76 66560
Myrbacka  tel.  010 76 66600
Kervo  tel.  010 76 66550
Hyvinge  tel.  010 76 66580
(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

En byrå med 
komplett service

MED FINKÄNSLIG SAKKÄNNEDOM  FRÅN ÅR 1945

 BEGRAVNINGSBYRÅ

ARMAS BORG & Co Ab

Annegatan 12 00120 HELSINGFORS
www.armasborgoy.fi   

Tel  612 9890
Jour 0400 977 000 
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

När du inte längre kan bo hemma …

Konkordiahemmet
Metodistförsamlingens service- och grupphem i Främre Tölö 
erbjuder ett tryggt boende samt god och kärleksfull omvårdnad. 

Det fi nns också rum för kortvarigt boende.
Ta gärna kontakt, tel. – , 
föreståndare Maria Stenbacka.
Besöksadress: Apollogatan  B ,  Helsingfors
Mer information: www.konkordiahemmet.net

TIllkännagivande
Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofull-
mäktige sammanträder torsdagen den 14 april 2011 klockan 
18.00 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att föredras vid 
sammanträdet är från och med 6.4.2011 framlagd på anslags-
tavlorna vid församlingarnas pastorsexpeditioner och hos den 
kyrkliga samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan läsas 
på webben:  www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, under  
menyn förvaltning. Föredragningslistorna publiceras ca en 
vecka före mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka ef-
ter respektive möte.

Helsingfors, den 28 mars 2011

Ordförande

Otto A. Malms  
donationsfond

Otto A. Malms donationsfond utdelar stipendier för  
främjande av folkbildning och verksamhet för allmänt väl. 
Stipendierna kan beviljas arbetsgrupper, organisationer  
eller enskilda personer. 

Ansökningar uppgörs och insänds i första hand elektro-
niskt via stiftelsens webbtjänst (http://www.ottomalm.
fi/). Samtidigt skall en undertecknad papperskopia jämte 
eventuella bilagor sändas per post till prof. Kristian Don-
ner, Fredriksgatan 40 E, 00100 Helsingfors. I undantagsfall 
kan även ansökningar i fri form som skickats enbart per 
post beaktas (däremot handläggs inte ansökningar som 
sänts in enbart i elektronisk form). Till sådana ansökningar 
i fri form skall bifogas en sammandragssida som upptar 
sökandens namn, personsignum, kontaktuppgifter, ansökt 
summa och bankkonto samt en kort sammanfattning av 
ändamålet/projektet. Om andra understöd sökts eller 
erhållits för samma ändamål, skall detta uppges, och ifall 
ansökan gäller delfinansiering av ett projekt skall även en 
helhetsfinansieringsplan bifogas. 

Ansökningstiden utgår den 30 april 2011 (för ansökningar 
insända per post avgör poststämpelns datum). Bilagor  
returneras inte. De sökande som beviljats stipendium  
underrättas skriftligen före utgången av juni.

Krucifixet i S:t Jacobs kyrka på Drumsö
Författaren Paul von Martens, aktuell med bibelmeditationer i stil-
la veckan, känner till historien om krucifixet i S: t Jacobs kyrka. I 
unga år var han vän med familjen Jansson som bodde i konstnärs-
hemmet Lallukka i Helsingfors. I ateljén fanns bildhuggaren Viktor 
Janssons krucifix föreställande Jesus på korset. Det var ett be-
ställningsarbete tänkt för Amos Anderson. Men hur det nu var så 
fick krucifixet, tack vare konstnären Signe Hammarsten-Janssons 
och prästen Bertel Söderholms förmedling sin plats i S: t Jacobs 
kyrka.

I stilla veckan kommer författaren Paul von Martens att hålla en 
serie bibelmeditationer över texterna i Johannesevangeliet i sam-
band med passionsandakterna 18-21.4 med början kl. 19. Kaplan 
Päivikki Ahonen håller andakterna. Organister är Eva Henricson, 
Rolf Löfman och Sixten Enlund.

Johannes församling är arrangör. Adressen till S: t Jacobs kyrka 
är Kvarnbergsbrinken 1.

Benita Ahlnäs

Kaplan Päivikki Ahonen och författaren Paul von Martens 
vid krucifixet i S: t Jacobs kyrka. 

Benita Ahlnäs

skapsstund från kl 13.00 ”Dik-
ter vi minns”
15.15 Skriftskolans förhör.

Larsmo
To 7.4 kl. 18.00 KU:s årsmöte i 
Holm bönehus.
Fre 8.4 kl. 19.30 Ungdoms-
samling i Xodus.
Lö 9.4 kl. 18.00 ”Sång till 
Herrens ära” i Kackur baptist-
kapell, i samarbete mellan KU 
i Larsmo och Larsmo baptist-
församling.
Sö 10.4 kl. 10.00 Högmässa 
(sk), Lassila, Enkvist. Kyrkvärd: 
Ungdomar
Ons 13.4 kl. 18.00 – 20.00 
Vårförsäljning i Bosund Mis-
sionsstuga.
Fre 15.4 kl. 19.00 Bibelkväll i 
församlingshemmet. Max-Olav 
Lassila talar om Predikarens 
bok i Gamla testamentet.
Inremissionshemmet
8.4 – 9.4 Esterkonferens för 
kvinnor. Lilian Lytz m.fl. med-
verkar.

Munsala
Fr kl 19 Nätet; ungdomssam-
ling i prästg, gäster Anne o 
Lukas Eriksson.
Lö kl 10-16 Loppis i prästg. 
Modevisning kl 13. Intäkterna 
går till församlingens diakoni-
arbete. Kom ut o fynda o um-
gås över en kaffekopp!
Sö kl 18 Lovsångsmässa i kyr-
kan; khden, konfirmandbandet 
m.fl. ungdomar medverkar. Nya 
hjälpledare välsignas. Serve-
ring i kyrkan. 
On kl 9.30 Små o stora i 
prästg.
- kl 13.30 Symöte i prästg. Vär-
dinna Marita Nystedt.
- kl 17 Projektkören övar i 
förs.h. inför påsken. Även nya 
sångare välkomna med! 
Soppdagen 8.3 gav 514,30 
euro till SLEF och FMS. Tack till 
alla donatorer, medhjälpare o 
besökare!

Nedervetil
Fr kl 14 andakt i servicecen-
tret.

Sö kl 10 gudstjänst, Ann-Mari 
Audas-Villman, Smedjebacka, 
sång av skolelever i ÅK 5.
Sö kl 19 bibelstudium, Johan 
Candelin, kyrkokören. 
Ti kl 13 Pensionärssamling i fh.

Nykarleby
Sö kl 10 Högmässa, Edman, 
Ringwall
kl 10 Söndagsskola i fh, Mark-
bygården, kl 10.30 Socklot bö-
nehus, Forsby byagård
kl 18 Ekumenisk bönevandring 
via alla kyrkor, start vid Sta Bir-
gitta kyrka 
Må kl 13 Missionssyförening 
i fh
kl 13.30 Missionskretsen i 
Socklot bönehus
kl 19 Kenyamission i fh, Bo-
Greger Nygård, Heidi o Evans 
Orori
Ti kl 19.30 Forsby missions-
krets i byagården
On kl 13 Markby missionskrets 
hos Irma Blomqvist
To kl 13 Samtalsgrupp för män 
i fh 
kl 19 Församlingsfaddersam-
ling
kl 19 Påskbasar i Kovjoki böne-
hus till förmån för verksamhe-
ten i bönehuset

Pedersöre
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Sandstedt-Granvik, 
textläsare Bjarne Wikström, 
dörrvärdar Forsby 
Ti 19 Bönegrupp i Kyrkhem-
met, Bennäs (Obs ny dag!)
Symöten i veckan:
Må 13 i Forsby bykyrka
To 13.30 i Kållby bönehus, 
Heidi Orori
Annandag påsk 25.4 kl. 11 
Familjegudstjänst i kyrkan, 
söndagsskolorna och dagklub-
barna medverkar, efteråt mat i 
församlingshemmet. Anmäl för 
maten till förs.kansliet tfn 040-
3100440. 

Purmo
To 14 Andakt i Purmohemmet.
Sö 12 Obs tiden! Gudstjänst 
i kyrkan, Kaj Granlund,  Rolf 

PÅ gÅng
Påskretreaten 21-24.4 erbjuder en möjlighet att fira en annorlunda 
påsk på Retreatgården Snoan i Lappvik. Retreaten inleds på skär-
torsdagen kl. 16 och avslutas med eftermiddagskaffe på påsksön-
dagen. Tema för retreaten är "Nyckeln ligger i hans hand" och den 
leds av Snoans huskaplan Elsa Tenhonen (040-5754010) och  
retreatvärden Åsa Westerlund (050-5268534), som gärna ger 
mera information. Anmälan till Lärkkulla, 019-2757200, www. 
larkkulla.net/sv/retreater.

Barn- och ungdomsmusikalen African Madonna har premiär i 
Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8, torsdag 7.4 kl. 19. Musikalen 
uppförs också söndag 10.4 kl. 18 i Esbovikens kyrka. Program-
blad 5 euro. Musikinstitutet Kungsvägens körer och Esbo svenska 
församlings juniorkör Stämsökarna uppträder under ledning av 
Christel Österholm. Solister är Minna Kettunen och Fanny Hell-
ström. Tuomo Kovalainen, elbas, Menard Mponda, afrikanska 
trummor, Olav Söderström, piano, medverkar. För regin står Tarja 
Nyberg. Producent är Tanja Kauppinen-Savijoki. Arrangörer är 
Musikinstitutet Kungsvägen i samarbete med Esbo svenska för-
samling. African Madonna är skriven av Felicity Lawrence och är 
en barn- och ungdomsmusikal med inslag av poesi och dans, som 
framförs av kör, solister och en kompgrupp med bl.a. afrikansk 
trumma. Temat är relationer mellan människor i Europa och tredje 
världen, barns rättigheter och längtan efter respekt, kärlek och 
solidaritet.

http://sanktjohannes.info
10.4 kl 11 Gudstjänst i 
Biblion, Biblioteksg. 5 Vasa.

Blomqvist      
Må 19.30 Salamu i Lillby hos 
Nanna Österlund
- 19.30 Samling för män i 
prästgården. Medv. Bernhard 
Söderbacka, besök från Terjärv
Ti 18 Packnings-talko vid 
Drängstugan för hjälpsändning 
till Estland
On 18 Talko vid drängstugan
- 19 Drängstugans personal-
möte i prästgården
To 13 Fruktparty hos Åsa 
Lönnqvist
To 18.30 Missionskväll i Kyrk-
hemmet.    
- 18.30 Lotteri, servering, för-
säljning.
- 19.30  Missionär Silva Lahti 
berättar om fadderbarnsar-
betet

Terjärv
To 7.4 kl 17 Möte för kollekt-
bärare.
Fr 8.4 kl 19 Ungd.samling, 
förs.h.
Lö 9.4 kl 9-12 Skriftskola i 
förs.h.
Sö 10.4 kl 10 Högmässa, pred. 
Boris Sandberg, lit. A. Lönn-
quist, Heikkilä.
-  kl 13 Finsk möte, kyrkan, 
Kaustby pens.kör, Tastula spel-
män, solist Seppo Tastula, Ai-
kapojat, Mariat. Aulis Anttila, O. 
Åivo. Kollekt. Kaffeservering.
Vårvinterdagar i Kortjärvi 
8-10.4: 
Fr 8.4 kl 19 Djupsjöbacka 
skola, A. Häggblom, B. Sö-
derbacka, sång av systrarna 
Andtfolk.
Lö 9.4 kl 19 Möte i Kortjärvi, B. 
Sandberg, B-G Nygård, sång 
av Teres-kvartetten.
Sö 10.4 kl 14 Möte i Kortjärvi, 
A. Häggblom, B. Forsblom, 
sång av Terjärv strängband. 
To 14.4 kl 19 Läsmöte med 
Småbönders läslag i skolan. 
Värdar: Lilian Björk-Nyman och 
Stig Nyman  Gun-Lis och Jan 
Wistbacka.
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Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt,
tillverkat i sterling-silver och

levereras
med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala,
stödd av hoppet och tron”

Pris 35,50€/inkl postkostn.

Namn:_____________________Tel:______________

Adress:_____________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

Jonnys Försäljningstjänst

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

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

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

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

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

Önskas hyra
2a / 3a sökes i H:fors. 
Skötsamt par (arbetande 
kvinna&studerande man) söker 
lägenhet from juni i H:fors. 
Ring Johanna 0407223790.

Vi önskar hyra en 2a/3a i 
centrala H:fors för tiden 1.5/1.6-
31.8, eventuellt längre. Kontak-
ta Ron på 040-8286106.

En rökfri kvinnlig klasslärare 
söker en långvarig bostad 
fr.o.m. 1.6.2011 i Hfors centrum. 
Max. hyra 600;-/mnd. Ta kon-
takt: 0407740584.

ÖNSKAS HYRA prisvärd 
etta i centr. H:fors. —Skötsam 
sista årets designstud. Hyres-
kontr. går ut i maj. —Sebastian 
0503846644.

34 årig företagare i byggnads-
branschen söker en 35-55 m2 
hyreslägenhet i Helsingfors 
centrum Jag är pålitlig, röker 
inte, händig och har goda va-
nor. Vänligen kontakta mig via 
telefon 044-2794944 eller  
e-mail jonashellen@gmail.com.

Pålitliga, rökfria kusiner, arki-
tekt- och musikstuderande, 
söker förmånlig tvåa eller trea i 
centrala Helsingfors från april/
maj. Ring Rabbe, 0503029226.

uthyres
Etta i centrala H:fors uthyres  
åt rökfri person för tiden ca 
15.5-30.9. Hyra 550 e/mån.  
Tfn 040-833 9651.

Enrummare (ca 30 kvadrat) i 
Vasa (Vöråstan) uthyres under 
sommaren. Hyran är 300e/må-
nad. 0407211376.

Ljus, nyrenoverad etta 35m2 i 
NHaga, Hfors i hus från 1955. 
Lugnt läge, balkong, fönster 
mot söder och väster. Goda 
förbindelser. Tvättmaskin 
finns. Ledig fr.o.m 1.5. hyra 650. 
vänligen kontakta Ann-Sofie 
Öist 0400-575761.

Marknad

Att se bättre 
ger mig högre 
livskvalitet

”Med åldern har jag fått sämre syn.” 
    Det berättar Luleåbon Kjell Lundberg, en glad
pensionär på 79 år och fd rektor. Under fl era år
har han varken  kunnat läsa tidningen eller lösa
korsord mer än någon minut i taget. 
   ”Blue Eye är bra för mina ögon. Nu kan jag
köra bil igen och jag löser fl era korsord varje 
kväll.”

Bättre syn ger mig större frihet
Idag är Kjell verksam som guide i Gammelstad kyrka, samt i

olika ideella organisationer för handikappade ungdomar.

    – Jag hade läst att Luteinet i Blue Eye är gynnsamt för synen.

När man blir äldre förändras synen, så jag tyckte det var värt att 
prova. Han fortsätter:

    – Jag förväntade mig inga underverk, men var glad att man

bara behövde ta en tablett om dagen, lätt att komma ihåg och 
inte så jobbigt att svälja.

   – Att åter kunna göra det jag en gång kunde, ger livet en annan

dimension säger Kjell. Bättre syn ger mig mycket större frihet

och glädje i livet.

Lutein är bra för synen
Lutein, utvunnet ur ekologisk ringblomma är en antioxidant som

ansamlas och fi nns naturligt i gula fl äcken (Macula lutea) i ögats

näthinna. Med kosten får vi i oss cirka 2,2 mg Lutein per dag.

Forskning och vetenskapliga studier* visar att ett extra tillskott av

Lutein på minst 6-14 mg per dag är bra mot åldersförändringar i

ögat. Lutein kan hjälpa till att bevara en god synskärpa och klara ögon. 

Bevarar synskärpan
Det unika kostillskottet Blue Eye innehåller antioxidanter som

bevarar synskärpan och skyddar ögat. Dagsdosen  1 tablett

motsvarar en hel kopp svenska blåbär (blåbärsextrakt) samt

hela 25 mg Lutein från ekologisk ringblomma, en väldokumenterad 
medicinalväxt.

Mindre ansträngda ögon
Blåbär hjälper kroppen att motverka ansträngda ögon samt att

bibehålla cirkulationen i de små kapillärerna. Blue Eye innehåller 

även andra antioxidanter så som Zink, Selen, E- vitamin,

Salvia,Quercetin och Rutin, som även de kan motverka oxidativ

stress i ögonen.

* På www.elexirpharma.fi kan du läsa mer om de vetenskapliga studier som nämns i texten ovan. Har du frågor om Blue Eye, 
kontakta: Elexir pharma filial i finland AB. Telefon 06-343 65 06. www.elexirpharma.fi. Elexir pharma är ett svenskt företag som 
utvecklar naturliga och ekologiska egenvårdsprodukter för den nordiska marknaden. De högkvalitativa produkterna tillverkas 
enligt läkemedelsstandard uteslutande i Norden.

Fakta om Blue Eye
För ansträngda och åldrande 
ögon.

Bevarar synskärpan och 
skyddar ögat mot solens 
skadliga UV-strålar. 

Blue Eye är Sveriges mest 
använda blåbärsprodukt 
med hela 25 mg ekologiskt 
lutein per tablett.

Blue Eye fi nns i 2 olika
storlekar (32/64 tabletter). 
Rekommenderat pris 
22€/32€.

Finns i hälsobutiker samt vissa apotek, kan dessutom beställas fraktfritt  på tel: 
06-343 65 06 eller www.elexironline.fi  direkt hem i din brevlåda inom 2-3 vardagar.

Blue_eye_kjell_kyrkpressen_208x350+5mm.indd   1 2011-04-01   10:25:41

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

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

och 050 092 4528
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Text & bild: Svante Lundgren

De kristna kyrkorna 

på den ockuperade 

Västbanken gör vad 

de kan för att ingjuta 

hopp och framtidstro i 

sina församlingsmed-

lemmar.

Nyheterna gällande de 
kristna i Mellanöstern är i 
regel negativa. Där det in-
te sker direkta övergrepp, 
som i Irak och Egypten, sker 
det en långsam utarmning 
av den kristna närvaron ge-
nom framför allt emigra-
tion.  Men allt är inte elän-
de, ens på den ockuperade 
Västbanken.

I den kristna byn Zabab-
deh har den lokala prästen 
inte bara byggt upp sin kyr-
ka ur ruinerna. Hans för-
samling har också medver-
kat till att skapa jobb och 
ekonomisk tillväxt.

– Situationen här har för-
bättrats sedan fem-sex år 
tillbaka, berättar Abouna 
(Fader) Firas Khoury, präst 
i den melkitiska kyrkan. Då 
kunde man inte åka långt 
från Zababdeh utan att bli 
stoppad av en israelisk sä-
kerhetskontroll. Att resa till 
Jenin tar normalt femton 
minuter, då tog det en tim-
me. Nu är det mycket lätta-
re att röra sig i området.

Zababdeh är en by i den 
norra delen av Västbanken, 
några mil från staden Je-
nin. Av byns fyra tusen in-
vånare är tre tusen kristna, 
resten muslimer. 1 600 per-
soner hör till den katolska 
kyrkan, 1 000 till den orto-
doxa och 200 var till den 
anglikanska och melkitis-
ka (grekisk-katolska). Byns 
muslimer betjänas av två 
moskéer.

Kyrkan som soptipp
Abouna Firas är född i Za-
babdeh. När han år 2002 
återvände till sin hemby 
fick han ta över en kyrka i 
förfall.

– På 20 år hade ingen som 
helst verksamhet ägt rum, 
inte en enda gudstjänst. Bi-
skopen hade till och med 
försökt sälja kyrkan, men 
till all tur inte lyckats. Kyr-
kobyggnaden var förfal-
len och tomten hade länge 
fungerat som en avstjälp-
ningsplats. Förödelsen här 
var helt otrolig.

Den nye prästen gick i al-
la fall in för att bygga upp 
kyrkan och betjäna för-
samlingsmedlemmarna. 
Det var inte lätt. Han mötte 
motstånd både utifrån och 
inifrån.

– Vissa personer hade eko-
nomiska intressen i att den 
här tomten skulle användas 
till något annat. Det gillade 
inte att jag försökte rusta 
upp kyrkan. Några gick så 
långt att de till och med at-
tackerade mig fysiskt.

Också församlingsmed-
lemmarna var mycket tvek-
samma. De litade inte på 
kyrkans biskop som i tiden 
hade fått kyrkan stängd.

– På den första gudstjäns-
ten år 2003 var det fyra för-
samlingsmedlemmar när-
varande: mina föräldrar 
och mina två systrar. Så var 
det i ungefär ett år.

Tvål av olivolja
Så småningom insåg för-
samlingen att Abouna Fi-
ras menade allvar, att de in-
te skulle bli svikna en gång 
till. Så de började komma 
till kyrkan. Numera är S:t 
Georgkyrkan, som i och för 

sig inte är stor, fullsatt på 
söndagarna. Det betyder 
omkring 50 personer.

Sedan dess har mycket 
hänt. En större byggnad 
har byggts i anslutning till 
kyrkan. Den fungerar som 
prästgård, där Abouna Fi-
ras bor med fru och fyra 
barn. Där finns också ett da-
gis. Dit kommer sex till tio 
barn och daghemmet ger 
arbete åt två personer.

– Ekonomin på Västban-
ken har förbättrats de se-
naste åren. Inte minst i 
Ramallah är det en riktig 
boom. Här i Zababdeh ser 
vi inte mycket av det. De 
flesta invånare har små in-

komster. De lever ett en-
kelt liv. De äter enkel mat, 
går inte ut på restaurang 
eller bio eller något lik-
nande. En lärare förtjänar 
här en tredjedel av vad kol-
legerna i Ramallah förtjä-
nar. Många har därför två 
arbeten för att få det att gå 
ihop.

För att hjälpa upp sys-
selsättningen har Abouna 
Firas startat några projekt. 
13 kvinnor har fått jobb i 
två syateljéer. De fungerar 
som underleverantörer till 
ett israeliskt företag, som 
inte gör detta av pur välvil-
ja utan för att det är billiga-
re än att anlita underleve-

rantörer i Israel. I ett annat 
projekt tillverkas tvålar av 
olivolja. Dels ger det några 
jobb, dels hjälper det oliv-
odlarna som får rättvist 
betalt för sina produkter. 
Mellan 60 och 70 skolbarn 
får hjälp med terminsav-
gifter så att de kan gå i en 
bra skola.

Platsen där Josef 
sålde sina bröder
Men Abouna Firas har fler 
planer.

– Jag funderar på att 
öppna ett gästhem här. Det 
finns inget sådant i byn. De 
stora turisthorderna kom-
mer inte hit. Men en del 

kunde vi säkert locka. Här 
finns några bibliska platser 
i närheten, som stället där 
Josef såldes av sina bröder 
och stället där Jesus botade 
tio spetälska. Det som vi 
dock allra helst vill är att 
besökarna skulle möta lo-
kala kristna när de är här.

Abouna Firas har fått 
ekonomiskt stöd till sina 
projekt från sin egen kyrka 
samt från den presbyteri-
anska kyrkan i USA. Zabab-
des katolska kyrka driver 
sedan länge byns största 
och bästa skola. Den har 
700 elever, från dagis till 
gymnasium. Två hundra av 
eleverna är muslimer. Ang-
likanerna å sin sida upp-
rätthåller byns hälsoklinik. 
Så kyrkorna är starkt enga-
gerade i att ge service och 
stöd åt invånarna.

Två kilometer utanför 
Zababdeh ligger Arab Ame-
rican University, med am-
bitionen att bli det bästa 
universitetet i Palestina. 
Man startade för elva år se-
dan med fem hundra stu-
denter, idag har man fem 
tusen. Det har betytt myck-
et för ekonomin i Zabab-
deh. Många har fått jobb 
vid universitetet och andra 
får välkomna inkomster 
genom att hyra ut rum åt 
studeranden.

Fortsatt 
förödmjukelse
Abouna Firas intygar att 
förhållandet mellan de oli-
ka kyrkorna i Zababdeh är 
gott. Samma gäller förhål-
landet mellan kristna och 
muslimer. Den nuvarande 
palestinska regeringen gör 
ett gott arbete, menar han. 
Det syns i en växande eko-
nomi och en förbättrad in-
frastruktur, Zabadbeh har 
fått huvudgatan förbättrad 
och den statliga skolan en 
tillbyggnad.

– På många sätt är livet 
gott och tryggt i Zababdeh. 
Men vår största förhopp-
ning, det som skulle be-
tyda allra mest för oss är 
att ockupationen upphör 
och att vi uppnår en rättvis 
fred. Trots att det inte är li-
ka illa som för fem, sex år 
sedan upplever vi ändå för-
ödmjukelser då vi ska pas-
sera israeliska säkerhets-
kontroller eller då vi nekas 
resa till Nasaret eller någon 
annat ställe i Israel.

Två dagar innan jag mö-
ter Abouna Firas har fem 
personer, däribland en tre 
månaders baby, i en judisk 
bosättarfamilj nära Nablus 
mördats.

– Jag började gråta när jag 
hörde om det, säger Abou-
na Firas. Jag motsätter mig 
att judiska bosättare tar 
land av oss. Men de är ock-
så människor, skapade till 
Guds avbild. Ingenting be-
rättigar att man våldför sig 
på dem. Jag drömmer om 
en tid då vi palestinier kan 
leva sida vid sida med våra 
judiska bröder och systrar.

Det finns hopp också på Västbanken

Firas Khoury har återbyggt upp församlingen i sin hemby på Västbanken. Kyrkan försöker också bidra till sysselsättningen bland 
den trängda befolkningen som lever under den israeliska ockupationen.
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April-psalmväv
Fyll i de ord som sökes på raderna A–Y. Motsvarande siffra 
i kombination med radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första bokstaven på rad 
A motsvarar A48, den andra A8 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rader-
na A–T bildar psalmens namn.

Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, 
men för att det skall vara klurigt kan det ibland hända att vi 
använder oss av en äldre version av någon psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 481, vers 2, som 
börjar med orden ”Bryt vår stolthets damm ... ”  Vinnare 
i förra Psalmväven är: Gunvei Andersson, Jomala, Henrik 
Fågelbärj, Vasa och Clas Westerholm , Korsnäs. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in!
Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Mannerheimv. 16 A 9, 00100 Helsingfors  
senast den 3 maj. 
Märk kuvertet ”April-psalmväv”. Bland de rätta  
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

Vinn 

böcker!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

K
o

n
stru

e
ra

t a
v
 A

n
n

 H
u

sm
a
n

A   Lär man kunna vara skapt som ___ ___ ___ ___
  17 91 124 117   

B   Tjo vad det var livat i holken  ___ ___ ___ ___ ___  
  41 73 96 114 55

  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    
  6 100 136 35 65 24 18 60  

C   Undergiven  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
  74 126 81 31 139 95 52   

D   Vänsterprassel  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  26 90 101 80 56 135 14   

E   Får vilda lamm  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
  110 130 93 77 9 137 20 

F   Blodbad                        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                                               63 107 48 21 37 10 87 125  

G   Konstnärlig  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      
  89 12 131 19 40 120 70 32

H   Hugskott  ___ ___ ___ ___    
  51 30 27 106

I   Minsta möjliga grönsak  ___ ___ ___ 
  123 42 33  

J   Väpnas  ___ ___ ___ ___ ___ ___    
  79 116 105 144 2 88  

K   Slipade  ___ ___ ___ ___ ___  
  99 132 61 121 13     

L   Skattar man för  ___ ___ ___ ___ ___ ___   
  84 58 15 36 78 69

M  ”Där bor polypen i sitt trevna bo.
     Där tittar sjötulpanen gäcksamt fram”  ___ ___ ___ ___  
   141 72 119 45 

N   Förbluffad  ___ ___ ___ ___  
  83 34 127 92 

O   Där man sitter och tittar  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
  104 143 85 54 5 38 98  

  ___ ___ ___ ___  
  22 75 47 118

P   Ger hälen ett handtag  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
  43 71 112 28 86 59 133  

R   Flera damplagg  ___ ___ ___ ___ ___ ___   
  39 113 62 108 7 76                   

S   Drog plog  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  23 66 140 57 102 82 49 97 11 122

T   Maka  ___ ___ ___    
  134 29 4 

U   Får fart på raketer  ___ ___ ___ ___   
  8 44 67 103

V   Återstående  ___ ___ ___ ___ ___ ___  
  128 53 94 142 3 109      

X   Ynka sig  ___ ___ ___ ___ ___ 
  1 68 111 129 50  

Y   Liggsoffa  ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  25 16 115 138 64 46 

Psalmväven
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Mötet med den tidiga kyrkan befriade Peter Halldorf

”Vi vill inte omvända oss på djupet”
Text och foto: Christa Mickelsson

Karismatik och mystik 

står sida vid sida när Peter 

Halldorf bygger kyrka.

Vid första anblicken ser Peter 
Halldorf ut som en gammal 
man. Håret och det långa hel-
skägget är mera vitt än grått, 
men under luggen tittar ett par 
pigga ögon fram. I sin svarta fot-
sida dräkt är mannen på drygt 
femtio år som tagen ur en klos-

termiljö  – och det monastiska li-
vet är något han gärna talar sig 
varm för.

– Det kan låta drastiskt, men 
jag tror personligen att det för 
den västerländska kyrkans över-
levnad är nödvändigt att vi får 
tillbaka ett klosterliv, säger han 
och utstrålar värme och genui-
tet.

Han har en viktig roll vid det 
andliga centret Nya Slottet i 
Bjärka-Säby, Östergötland. Slot-
tet fungerar som både kurs- och 
retreatgård men hyser också 

den kommunitet som Halldorf 
är en del av.

Blodgivarcentraler
– Den centrifugalkraft som 
slungar oss mot ytan är oerhört 
stark i dag. Som motvikt är det 
oumbärligt med starka, friska 
centrum och andliga miljöer.

Traditionellt har klostren va-
rit de här miljöerna. Halldorf 
kallar dem blodgivarcentraler 
och osynliga refuger i tillvaron 
som människor får komma till 
för kortare och längre perioder. 

Han talar för att vi behöver en 
modern klosterform, andliga 
centrum som knyter an till den 
tradition som finns men samti-
digt talar till vår samtid.

– De behövs inte bara för de 
personer som har ett kall att 
leva det monastiska livet – ut-
an också för både kyrkans och 
samhällets skull. De här miljö-
erna ska bistå kyrkan. Om de 
saknas finns risken att förtun-
ningen och ytligheten tar över-
handen.

Det är folkkyrkans fördel att 

den finns bland människorna, 
men Halldorf lyfter fram vikten 
av den andliga fördjupningen.

– Det behövs människor som 
kan arbeta med den andliga för-
djupningen av kyrkans liv. Det 
är den viktiga utmaningen. Vi 
behöver inte vara så upptagna 
av hur vi ska nå och vara rele-
vanta för människor. Ett andligt 
centrum med en levande guds-
tjänst har i sig en attraktions-
kraft.

Fortsätter på nästa sida »
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Helhjärtad längtan

Halldorf har i många av sina 
böcker knutit an till den orto-
doxa traditionen.
– Där har jag funnit min andli-
ga hemvist. Att jag är pingstvän 
innebär inget motsatsförhål-
lande. 

Tanken på Peter Halldorf som 
ung och radikal pingstpastor är 
inte helt enkel att förena med 
den anspråkslösa och chosefria 
man som sitter framför mig. Vil-
ka vägar har lett honom till den 
han är i dag?

– När jag var ung längtade 
jag, liksom det ofta är för unga 
kristna människor, efter radi-
kalitet och helhjärtat lärjunga-
skap. Jag försökte gå den vägen, 
men tvingades efter en del år 
erkänna att mina försök inte 
enbart var befriande, berättar 
Halldorf.

Insikten ledde in i något av en 

kris och i samma skede han kom 
i kontakt med den östliga tradi-
tion som går tillbaka till den ti-
diga kyrkan och klostrens fram-
växt.

–  Det som gjorde så stort in-
tryck på mig var att jag mötte 
människor som samtidigt var 
oerhört ihärdiga, vilket jag hade 
försökt vara, men samtidigt to-
talt avslappnade. Deras självbild 
var aldrig ansträngd.

Mötet blev en kontrast till 
många av de miljöer Halldorf 
rört sig i som ung pastor. 

– Jag ville gärna bli uppmärk-
sammad, men mötte nu en helt 
annan hållning. När jag dess-
utom mötte de fysiska miljöer 
som människorna rörde sig i 
fick jag en upplevelse av andlig 
hemkomst.

Frikyrkornas arv
– Väckelserörelsens styrka ligger 
i att hjälpa oss till ett andligt ge-
nombrott – en omvändelse, en 
frälsningsupplevelse. Svagheten 

är ofta att den inte har redskap 
och tillräcklig erfarenhet att hjäl-
pa oss till fördjupningen i det liv 
som nu har brutit in hos oss.

Han säger att väckelserörel-
serna ofta har distanserat sig 
från de sammanhang de kom-
mit från, de historiska kyrkorna 
och därmed hela den andliga er-
farenhet som kyrkans tradition 
är bärare av.

–  Då frånsäger man sig också 
en viss insikt som är förvärvad 
under lång, lång tid. Frikyrkor-
na behöver inte på något sätt 
förakta sitt specifika arv –men 
vi måste inse att vi är i behov av 
en fördjupning, inte minst i ett 
samhälle som är så komplext 
som det är i dag. Den rika and-
liga erfarenhet som kyrkans tra-
dition är bärare av kan komma 
oss till stor nytta. 

Vi liknar varandra
Han säger att vi alla bär på bil-
der, föreställningar, fördomar 
och mycket okunskap.

– När vi kommer närmare var-
andra och verkligen möter upp-
riktiga hängivna kristna från 
andra traditioner, då upptäck-
er vi hur nära vi egentligen står 
varandra. En del av de bilder vi 
hade krackelerar. Så har det varit 
för mig. Det kan vara smärtsamt 
till att börja med, men på sikt kan 
det leda oss in i en större frihet.

Bristsjukdomar
Peter Halldorf önskar att vi kun-
de se att olika uttryck av kristen 
tro hör samman.

– Det är betecknande för vår 
tid att vi skapar etiketter för oli-
ka uttryck av det kristna livet. 
Vi skapar motsatsförhållanden 
mellan det som egentligen ska 
vara integrerat. Det här leder 
alltid till någon form av ensidig-
het. I all sådan renodling finns 
bristsjukdomar som med tiden 
gör sig gällande. 

Han säger att utmaningen är 
försöka samla olika erfarenhe-
ter till en enhet.

Jag mötte 
människor som 
samtidigt var 

oerhört ihärdiga, 
vilket jag hade 

försökt vara, men 
samtidigt totalt 
avslappnade.

Fortsätter från föregående sida »

Peter Halldorf deltog i Tomasmässan i Agricolakyrkan när han besökte Helsingfors förra månaden. Enligt Halldorf är gudstjänstens sekularisering ett av de allvarligaste hoten mot kristendomens överlevnad.
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– Jag menar inte att man ska 
göra allt samtidigt. Men vår mo-
derna kultur är på samma gång 
djupt individuell och samtidigt 
väldigt konformistisk. Vi måste 
erkänna att vi haft svårt med 
mångfald inom den protestan-
tiska traditionen. 

Mångfald inget problem
Han målar upp ett exempel från 
de gamla medeltida katedraler-
na som kunde ha upp till trettio 
sidorum.

–  Alla sidorum hade sin andli-
ga profil där olika former av spi-
ritualitet kom till uttryck. I den 
västliga kristenheten har vi ska-
pat kyrkor och samfund kring 
de här sidokapellen. Och då går 
vi miste om djupet, höjden, vid-
den och bredden.

Han säger att vi behöver få 
hjälp att se var vi är ensidiga.

– Ofta ser man inte själv när 
man blir enkelriktad och där-
med osund. Vi behöver få hjälp 
genom att spegla oss i andra.

Nya Slottet i Bjärka-Säby
En kristen ekumenisk kommunitet för både kvinnor och • 
män.
Medlemmarna kan antingen bo på Bjärka-Säby året om, • 
eller på andra orter och ändå hålla sig till kommunite-
tens enkla regler.
Peter Halldorf bor i närheten av Bjärka-Säby. Hans fru • 
och två av hans söner är också engagerade i kommu-
niteten.
Det andliga centret är öppet året om och tar emot be-• 
sökare även för kortare retreater och andlig vägledning.
Nya Slottet förvaltas av pingstförsamlingen i Linköping, • 
men kommuniteten Bjärka-Säby är en självständig eku-
menisk kommunitet.

Peter Halldorf
Född 1958.• 
Familj: hustru och tre vuxna söner.• 
Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Pilgrim.• 
Författare till ett tjugotal böcker om det inre livet och • 
den tidiga kyrkan.
Deltar i det teologiska nätverket Pingst i Sverige, med-• 
lem i den officiella dialogen mellan pingstkyrkan och 
katolska kyrkan i Sverige.

Han lyfter fram bönen som ett 
konkret exempel.

– Ibland ställer vi fria böner 
och skrivna böner mot varandra 
och ser inte att vi behöver både 
och. Inom pingstkyrkan har den 
spontant formulerade bönen va-
rit den nästan helt allenarådan-
de och jag uppskattar den när 
den är genuin. Men ibland kan 
det gå åt så mycket energi och 
kraft att finna orden i sin bön att 
man blir mer upptagen av for-
muleringar än av Gud. Då kan en 
formulerad bön eller Psaltarens 
ord hjälpa mig till en vila i bö-
nen. Om jag, å andra sidan, bara 
ber formulerade böner utmanas 
jag inte att vara personlig.

Hot eller möjighet?
Hans arbete för kyrkans enhet 
har tagits emot rätt väl i de sam-
manhang han rör sig i.

– Det finns en dialog och en 
öppenhet för fördjupning. En 
frukt av dialogen med den sa-
kramentala traditionen är att 
pingstkyrkan i Sverige officiellt 
formulerat en nattvardssyn som 
nog är ganska unik i pingstsam-
manhang, också internationellt. 

Han sitter med i den officiel-
la dialog mellan pingströrelsen 
och katolska kyrkan som pågår i 
Sverige sedan sex år tillbaka.

– Det har varit överraskande 
på många sätt och vi har kom-
mit väldigt nära varandra. Det 
kan kanske upplevas lite oroan-
de för människor som inte del-
tar i dialogen – vi har våra bilder 
och föreställningar om andra. 
Men dialogen har visat hur nära 
vi egentligen står varandra i det 
helt väsentliga.

Vad gäller den ekumeniska 
framtiden i hela kyrkan är han 
försiktigt förhoppningsfull.

– Jag är optimistisk även om 
det på ytan verkar trögt. Det 
finns väldigt starka under-
strömmar i dag i hela kyrkan 
som förenar människor från 
väldigt olika traditioner i djup 
samhörighet.

Maktlystnad står i vägen
Det största hindret för att de 
kristna kyrkorna ska kunna ac-
ceptera varandra tror Halldorf 
ligger i maktfrågor.

– När det kommer till kritan 
handlar det om maktlystnad 
och självgodhet, som tyvärr of-
tast finns bland oss som ledare 
och inte så mycket bland folket 
i gemen. Om man ska vara upp-
riktig bottnar det i frågor om 
vem som är störst och vem som 
har mest rätt. Det är det som är 
det stora hindret – att vi inte på 
djupet vill omvända oss.

Han hoppas att alla kristna på 
sikt ska kunna fira nattvard till-
sammans.

– Det är egentligen en skandal 
att vi inte kan göra det. Det ver-
kar avlägset, men ibland kan sa-
ker och ting ske väldigt snabbt. 
Det här måste vi alla be för, kyr-
kans enhet är ju ett av trons vik-
tigaste krav och får sitt funda-
mentala uttryck i det eukaristis-
ka firandet.

Dopet samfundsskil-
jande?
Peter Halldorf tycker inte heller 
att dopet måste vara en skilje-
fråga.

– Vi måste kunna leva med att 
vi kan se lite olika på detta. Jag 
tycker inte att det behöver vara 
ett problem. Dopet i sig är fun-
damentalt, sedan kan vi se på 
det lite olika, vilket har sina his-
toriska orsaker.

– Om vi kan vara trygga i att 

Guds rike är så stort att vi inte 
behöver ha exakt kontroll på det 
behöver vi inte vara så upptagna 
av att begränsa oss till de som i 
något avseende gör lite annor-
lunda.

Frångå polemiken
När det gäller kampen tviste-
frågor som homosexualitet och 
kvinnliga präster tror Peter Hall-
dorf att vi måste gå en annan väg 
än den vi hittills gått.

– Polemiken är inte en fram-
komlig väg. Vi måste finna plat-
ser och sammanhang där vi lever 
tillsammans i trons enda och in-
nersta väsen, i stället för att dis-
tansera oss från varandra. 

Han säger att det handlar om 
en bönens och utblottelsens 
väg.

– Sedan får vi se vad det gör 
med oss, om vi kan förenas i det 
som ändå måste vara att kämpa 
för sanningen.

Han hänvisar till den tidiga 
kyrkan och ökenfäderna.

– Hos ökenfäderna finns icke-
dömandets tradition, där förak-
tet är den stora synden. Det är 
inte min sak att döma andra, ut-
an att se mina egna synder –  och 
det är inte samma sak som att 
säga att det inte finns några ab-
soluta normer för rätt och fel.

Det geniala kyrkoåret

En av programpunkterna under 
Peter Halldorfs vistelse i Finland 
var att hålla en predikan vid den 
finska Tomasmässan i Acrikola-
kyrkan. Han talade om fastan, 
och lyfte fram vikten av de små, 
konsekventa stegen i det andliga 
livet.

– Vi behöver se att det är den 
lilla men långsiktiga föränd-
ringen som kan vara väldigt 
fruktbar. Den gör mera gott än 
de stora andliga projekten som 
är övergående och lämnar besvi-
kelse och missmod.

Han lyfter fram den kristna 
fastan som ett sätt för kristna att 
få hjälp att fördjupa sig i tron.

– Det finns något genialt i kyr-
koåret. Vi fördjupar oss under 
olika tider i olika sidor av vår 
tro och får göra det tillsammans 
med många andra. 

Han tror att vi behöver åter-
upptäcka den styrka som ligger 
i årets rytm.

– Människan förmår inte ta 
in allt på en gång och göra allt 
samtidigt. Regelbundenhet och 
struktur gör oss gott. Tiden be-
höver inte svälla över sina egna 
breddar.

Det är inte min sak 
att döma andra, 
utan att se mina 

egna synder –  och 
det är inte samma 
sak som att säga 
att det inte finns 
några absoluta 
normer för rätt 

och fel.
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Viceordförande  
Mari Puoskari,  
De gröna

1. Som en del av före-
tagsskatteförnyelsen vill 
vi sänka samfundsskat-
ten till 24 procent, efter-
som det förbättrar kon-
kurrenskraften för våra 
företag och därmed 

också sysselsättningen. Eftersom det 
finns press på sänkningar av samfunds-
skatten, kommer den del som kyrkan får 
av den att minska. Redan av den här or-
saken är det vettigt att det stöd som kyr-
kan får ska betalas från allmänna skatte-
medel. Kyrkans kulturhistoriska uppgifter, 
skötseln av begravningsplatser och kyr-
kans socialarbete är viktiga för de flesta 
finländare. Därför finns det ingen orsak 
att sänka stödnivån. 

2. Svenska språkets status som national-
språk består säkert. Jag anser själv att 
svenska språket är en rikedom i vårt land 
och att det är viktigt att förbättra dess 
ställning. Ett sätt skulle vara att tidiga-
relägga studierna i det andra inhemska 
språket med några år och ordna språk-
bad på daghem. 

3. Det nuvarande systemet fungerar bra. 
Jag ser inget förändringsbehov. 

4. Det är viktigt att skolorna undervisar i 
religion och etik. I den nuvarande timför-
delningen har religionen många timmar 
jämfört med till exempel historia. Samti-
digt finns det krav på att öka undervis-
ningstimmarna i många ämnen, speciellt 
i språk. I de strandade förhandlingarna 
kring timfördelningsförnyelsen gick De 
gröna in för att religionsundervisningen 
skulle ändras till religionskunskap. 

5. Ja. Jag är medlem i Helsingfors ge-
mensamma kyrkofullmäktige. 

Ordförande  
Stefan Wallin,  
Svenska folkpartiet

1. Kyrkans intäkter från 
skatten måste hållas på 
en liknande nivå som i 
dag för att man ska ha 
råd att sköta de uppgif-
ter samhället ålagt kyr-
kan att göra som t.ex. 

begravningsväsendet och förvaltningen 
av det historiska arvet. Det här innebär 
att kyrkan måste kompenseras ifall sam-
fundsskatten sänks och kommunerna 
också kompenseras för bortfallet.

2. a) Svenska ska vara ett nationalspråk 
också på sikt.

3. Ja, det är motiverat med autonomi på 
det här området. Vi har sett att svensk-
an ofta blir marginaliserad i tvåspråkiga 
sammanhang. Enspråkiga lösningar ga-
ranterar en fortsatt tvåspråkighet också i 
kyrkliga sammanhang.

4. Timresursen är en helhet och religions-
undervisningen är en viktig del av den, 
fortsättningsvis.

5. Ja.

Ordförande  
Jutta Urpilainen,  
Socialdemokraterna

1. Vi förespråkar nuva-
rande modell och skatte-
nivå.

2. a) ett nationalspråk. 
SDP vill utveckla un-
dervisningen i national-

språken så att den bättre stöder elevens 
muntliga färdigheter. Finlands närmaste 
referensram är Norden och tvåspråkig-
heten är en väsentlig del av vår nations 
identitet. Det är min övertygelse. 

3. Det är motiverat på språkliga grunder.

4. Ja.

5. Ja.

Ordförande  
Jyrki Katainen,  
Samlingspartiet

1. På grund av finanskri-
sen och minskade skat-
teinkomster höjde reger-
ingen kommunernas och 
församlingarnas andel av 
samfundsskatteintäkter-
na temporärt för åren 

2009–2011. Kyrkornas samfundsskatte-
procent kommer att vara 1,75 i början av 
år 2012 – om inget görs. Samlingspartiet 
driver en sysselsättande skattereform. Vi 
ska till exempel sänka samfundsskatte-
procenten gradvis till 22 procent. Om det 
ska bli verklighet, måste kyrkornas andel 
övervägas på nytt.

2. a) Vår nuvarande grundlag erkänner 
två nationalspråk: finska och svenska. 
Det är svårt att förändra. Samlingspartiet 
anser att det är viktigt att varje finlända-
re kan åtminstone lite av båda national-
språken.

3. Det är kyrkans interna fråga. Det finns 
ingen anledning för ett politiskt parti att 
ta ställning till den.

4. Vi anser att religionens timresurs är på 
passande nivå.

5. Ja.

tror du på gud, partiordförande? 
Vad tänker partierna om 

kyrkan och de uppgifter 

som kyrkan utför? Vilken 

syn har partiledningen 

på svenska språkets 

status i Finland? Läs 

svaren på de fem 

frågorna i Kyrkpressens 

valenkät så vet du.  

1. Den evangelisk-lutherska kyr-
kan kompenseras av staten 

för begravningsväsendet. Kyrkan 
förvaltar också ett kulturhistoriskt 
arv: 77 av landets 80 medeltida 
byggnader är kyrkor. Som kom-
pensation får kyrkan 2,55 procent 
av samfundsskatten, som nu är 26 
procent. Vad vill du och ditt parti 
ha för samfundsskatteprocent? Hur 
stor ska kyrkans andel av den vara?

2. Vilken syn har du på 
svenskans språkliga status 

i Finland på tjugo års sikt? a) ett 
nationalspråk? b) ett minoritets-
språk?

3. Är det motiverat att de 
svenskspråkiga medlem-

marna i den evangelisk-lutherska 
kyrkan också i fortsättningen har 
ett eget stift? Varför/varför inte?

4. Beslutet om fördelningen 
av timresursen i grund-

skolan ligger på nästa regerings 
bord. Anser du att religionen ska 
få behålla sin nuvarande timre-
surs?

5. Tror du på Gud?

Statens betalning för kyrkans samhällsuppdrag täcker knappt utgifterna för gravplatser och lämnar inget över för vården av det gemensamma kulturhistoriska arvet. Det finländska upplägget med skol- undervisning i egen religion följer strikt direktiven om mänskliga rättigheter.
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DET SMAKLIGASTE RESMÅLET

Traditionell karamellfabrik
I vår fabriksbutik kan du se framställningen av  
karameller. Detta avgiftsfria resmål passar såväl 
familjer som grupper och vi garanterar en 
smaklig upplevelse för besökare i alla åldrar. 
Smakprover bjuder vi alltid på!

Programservice
Namitupa anordnar även intressanta aktiviteter 
för både mindre och större grupper. Strand-
bastu, intressanta attiraljer, motion och 
upplevelser.

Flodkryssningar
På den helt täckta 52 personers �odbåten 
Jaakko Ilkka kan du uppleva en stämningsfull 
�odkryssning, arrangera sammanträden eller 
familjefester. Även med måltider och program.

Läs mera på www.namitupa.fi

 Kauppatie 25  60800 Ilmajoki
06-424 1912 / 050-571 5671

namitupa@namitupa.fi

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

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

Vuxenkatekumenat (2 sp)
Tid och plats:  
10–12.11.2011, Lärkkulla

Retreat med heliga danser 
(1 sp)
Tid och plats:  
3–6.5.2011,  
Retreatgården Snoan

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

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

Unna dig en retreat

Ordförande  
Paavo Arhinmäki,  
Vänsterförbundet

1. Vänsterförbundet 
anser att man borde 
skilja kyrkan från staten.

2. a) ett nationalspråk.

3. Det här är kyrkans 
eget beslut (se svaret på fråga 1).

4. Vänsterförbundet anser att religionen 
i grundskolan borde ersättas med livså-
skådningskunskap.

5. Jag svarar inte på personliga frågor.

Ordförande  
Päivi Räsänen,  
Kristdemokraterna

1. Vårt parti stöder kyr-
kans rätt till en del av 
samfundsskatten. Kyr-
kan sköter viktiga sam-
hällsuppgifter såsom 
bland annat begrav-
ningsverksamhet, dia-

koni- och ungdomsarbete samt upprätt-
håller vårt kulturarv. Därför vill vi behålla 
den på nuvarande nivå. En större andel 
av samfundsskatten ser vi inte som rea-
listisk.

2. Vi understöder två levande national-
språk, där svenskan också i fortsättning-
en behåller nationalspråksstatus.

3. Den här frågan hör till kyrkan, och 
egentligen inte till statsmakten. Jag hål-
ler det ändå som viktigt att varje män-
niska får höra evangeliet, och får till-
gång till andra kyrkliga tjänster, på sitt 
eget modersmål. Ett svenskspråkigt stift 
tryggar dessa rättigheter.

4. Vi stöder att elever, i grundskolan och 
på andra stadiet, fortsättningsvis un-
dervisas i vår religion. När olika kulturer 
möts är det viktigt att man har en egen 
identitet. Det ökar också förståelsen för 
andra. Det är fel att tro att det ska fin-
nas en etik utan värderingar. Etik är när 
man förstår skillnaden på vad som är 
rätt och vad som är fel. Den kristna tron 

och dess kulturarv är en dyrbar skatt 
för vårt finländska samhälle. Därför ska 
man inte ta bort den från undervisning-
en. Timresursen för religion är redan nu 
så liten att vi inte har råd att minska på 
den.  

5. Ja – jag tror på en uppstånden och 
levande Herre Jesus, som har dött och 
försonat mina synder.

Ordförande  
Mari Kiviniemi,  
Centern

1. Enligt Centerns me-
ning är nuvarande prax-
is bra och behöver inte 
ändras. För närvarande 
får kyrkan en höjd andel 
på 2,55 procent mot 
normala 1,75. Frågan om 

en förlängning bör övervägas mot bak-
grund av inkomsterna från samfunds-
skatten.

2. Svenskan är ett nationalspråk även i 
framtiden. Ryskans betydelse ökar dock.

3. Det är en fråga som kyrkan beslutar 
om.

4. Centern anser att antalet undervis-
ningstimmar i religion ska bibehållas.

5. Ja.

Ordförande  
Timo Soini,  
Sannfinländarna

1. Den nuvarande nivån 
på samfundsskatten är 
lämplig.

2. Den obligatoriska un-
dervisningen i svenska 
har då avlägsnats men 

det svenska språkets ställning är fortfa-
rande betydande.

3. Ja, det är viktigt och riktigt.

4. Absolut.

5. Ja

NYA  NYCKELN!
2 ● 2011
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Tidningen för dig 
som jobbar med 

barn, ungdomar och 
diakoni!

2 ● 2011
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Tema nr 2/2011: Mental hälsa och ohälsa

PLOCK UR INNEHÅLLET:
När varningsklockorna skall ringa 
Simon Lampenius
Flodhästen i arbetslaget
Nalle Öhman
Bikthemlighet och barnskydd 
förenliga
Pia Kummel-Myrskog

Utkommer med fyra nummer per år
29,90 euro/år, Lösnummer 9,90 euro
Prenumerationer: 
marika.lindroos@fontanamedia.fi, tfn 09 612 615 47

Statens betalning för kyrkans samhällsuppdrag täcker knappt utgifterna för gravplatser och lämnar inget över för vården av det gemensamma kulturhistoriska arvet. Det finländska upplägget med skol- undervisning i egen religion följer strikt direktiven om mänskliga rättigheter.



Kyrkpressen torsdag 7.4.2011 • nr 14
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi20 

J ö r n  D o n n e r s  s t ö d g r u p p .

J Ö R N  D O N N E R .  M OT K R A F T.
151 O b u n d e n .

w w w. s f p . f i w w w. r i k a r e . f i w w w. f a c e b o o k . c o m / j o r n d o n n e r

www.sfp.fi

RÖSTA FÖR ETT RIKARE FINLAND

En konstruktiv  
diskussion kan  

föras på alla språk.

Carola Sundqvist

S
F
P Kvinnoförbundets ordförande, Vasa valkrets

- hemmet skall vara en trygg plats för alla
- privatföretagsamhet måste löna sig
- satsa på barnfamiljerna

- satsa på kultur, det mår vi alla bra av

82
Annonsen är betald av Carola Sundqvists stödgrupp

Annonsen betald av kandidaten
Helsingfors valkrets

Lena Wenman = Aktiv kvinna med man och 3 barn i
Helsingfors, arbetar för ett samhälle med fungerande
närservice för alla - på flera språk. Ett samhälle som ger
stöd så att alla får rättvisa chanser att delta i utbildning
och arbetsliv.

“- Vi måste se till att öka den fysiska tillgängligheten, och
erbjuda tillgänglig information som gör att äldre och
handikappade kan klara sig mera själva och vara
delaktiga i samhället!”

* Medmänsklighet :  i vardagen, utbildning
   och vård för alla!
* Miljö :  satsa på bra kollektivtrafik, och
  miljövänliga lösningar!
* Mångfald : ett öppet Finland, stöd till
  minoriteter och fungerande integration!
* Metropolen : utveckla samarbetet, mer
  gränslös service!

http://www.lenawenman.sfpval.fi/

166

Stödgruppen

 vi rekoMMenderar

stig kankkonen
Han står för jämlikhet i 
kyrkliga sammanhang 
och har en trygg livssyn, 
som varit tidigare  
generationers trosgrund.

Carl-Gustav Aminoff
ledamot i  
Borgå kyrkofullmäktige

Stig Bäcklund
gemensamma kyrko- 
rådets viceordförande

Lars Schmidt
domprost em.

Caj-Erik Lydman
viceordförande i  
församlingsrådet i Sibbo 
svenska församling

50
Nyland

80

Betalas av: kom.org

Ralf
Skåtar

Liberalism för mig är:
-Behandla dina med-
människor, som du själv vill
bli behandlad.

riksdagsvalet

2011

Annonsen betald av stödgruppen
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CHRISTEL RAUNIO

förbundsdirektör, SFP vice ordförande

www.christelraunio.fi
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NylandHelsingfors

VasaEgentliga Finland

Thomas Wallgren
Universitetslektor
www.thomaswallgren.fi

112

”Bär varandras bördor”

Fredrik Almqvist
Professor/överläkare
www.fredrikalmqvist.fi

369 Kaj Bärlund
Ekonomie magister
www.kajbarlund.fi

370 Maarit Feldt-Ranta
Riksdagsledamot
www.maaritfeldtranta.fi

372

Finlands
Svenska
Socialdemokrater (FSD)

www.sdp.fi/sv
Mikael Hiltunen
Politices magister
www.mikael.hiltunen.ehdolla.fi

150 Steven Frostdahl
Ombudsman
www.frostdahl.com

84 Kari Häggblom
Produktionsoperatör
www.karihaggblom.kansanedustaja2011.fi

85

• Skatt enligt betalningsförmåga
• Nej till tvångshöjning av pensionsåldern
• Arbete flexibelt på människornas villkor

FÖ
R 

ET
T 

RI
KA

RE
 

 F
IN

LA
N

D

Värdegrunden är beslutens plattform

Christel  
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NEn fungerande vård är A och O för 
befolkningen. Alla har vi rätt att  
bli förstådda på vårt modersmål.

 Vi har rätt till vård  
 och omsorg på svenska

73
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“Mia Heijnsbroek-Wirén är den som 
jobbar för pensionärsorganisationernas 
initiativ till lag om äldreservice. 
Därför röstar vi i Nyland på henne. 
Bo Broman, kommunalråd, pensionär

Nu är det VÅR tur!

, kommunalråd, pensionär 48
NYLAND

BORGERLIGT VAL I HELSINGFORS

Framtidsinriktad och erfaren.

WWW.MARCUS.FI
ANNONSEN BETALD AV SVENSK METROPOL

Marcus Rantala, 33-årig pol.mag. och statssekreterare 
på undervisnings- och kulturministeriet.

Mats Nylund

Landsbygdens val

 

 
 
 
 
 
  
  

78
Betald av 

Lands-
bygdens val

Landsbygden är hela
samhällets rikedom!

 www.matsnylund.net
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Sofia Torvalds

Oratoriemusikalen 

African Madonna 

komponerades på 

80-talet då det var 

hungersnöd i Etiopien. 

Nu uppförs den i 

Finland för första 

gången.

”I varje barns ansikte finns 
det gudomliga. Och varje 
barn som föds är ditt och 
mitt.” Ungefär så sjunger 
kören i musikalen African 
Madonna, ett verk som 
komponerades av nyzee-
ländska Felicity Laurence 
redan på 80-talet som en 
reaktion på den hungers-
nöd som drabbade Etio-
pien.

Nu sätts African Madon-
na upp i Esbo i ett sam-
arbete mellan musikin-
stitutet Kungsvägen och 
Esbo svenska församling. 
Dirigent Christel Öster-
holm fastnade för verket 
genast då hon först fick det 
i sin hand.

– Det är brist på bra mu-
sikaler och jag tycker om 
att jobba med ett stort pro-
jekt där det finns rum för så 
många som bara möjligt.

De allra yngsta korister-
na är inte med, och anled-
ningen är att största delen 
av texterna sjungs på eng-
elska.

Ge tillbaka
I African Madonna deltar 
ett femtiotal korister från 
både musikinstitutets och 
församlingens barnkörer. 
Dessutom uppträder två 

solister, den ena gestaltar 
”den afrikanska modern” 
och den andra ”den väs-
terländska”. Tanken är att 
de symboliska gestalterna 
ska skapa en dialog mellan 
kulturerna från de två kon-
tinenterna.

– Jag tycker att det är bra 
att frågor om fattigdom 
och jämlikhet diskuteras 
hela tiden, inte bara då det 
händer en katastrof. Det be-
hövs ju hjälp hela tiden, sä-
ger Österholm.

Hon påminner om hur 
mycket av vår musikkul-
tur, hur mycket av glädjen 
i musicerandet, som här-
stammar från Afrika.

– Vi tar gärna emot, men 
är vi beredda att ge någon-
ting i stället?

Afrikansk dans
Körerna började öva redan 

i höstas. Det mesta går ju, 
som sagt, på engelska och 
texterna ska kunnas utan-
till. Här får ingen stå och 
se stel ut med en svart kör-
pärm i handen.

– Jag tycker att det har va-
rit hälsosamt för eleverna 
att få jobba med en större 

helhet. Det har varit myck-
et att öva, och det har krävt 
tålamod. Just när vi trodde 
att vi kunde allt skulle vi lä-
ra oss koreografin också …

Just det: i African Madon-
na ingår en afrikansk dans. 
Menard Mponda, som ock-
så spelar afrikanska trum-

mor under föreställningen, 
har hjälpt till med att öva in 
den.

African Madonna har premiär 
torsdagen den 7 april kl. 19.00 
i Esbovikens kyrka. Musikalen 
visas också söndagen den 10 
april kl. 18.00. Inträdet är gratis.

En mor 
sjunger om
sitt hopp

Korister från musikinstitutet Kungsvägen och Esbo svenska församling medverkar i oratoriemusi-
kalen African Madonna.

TEATER Se upp för äl-
garna, Vesta-Linnéa! Manus 
och regi: Tove Appelgren. 
Skådespelare: Annika 
Åman, Johan Aspelin, Su-
sanne Marins, Carola Sarén, 
Harriet Abrahamsson, Carl 
Alm, Linda Mattsson och 
Stina Engström. Spelas på 
Wasa Teater fram till 11.5 
2011.

Se upp för älgarna, Vesta-Lin-
néa! är vårens skrattpiller på 
Wasa Teater och kan ordine-
ras teaterbesökare i alla åld-
rar. Vid enstaka tillfällen ba-
lanserar pjäsen farligt nära 
ett skratt på barnens bekost-
nad, men överlag klarar pro-
duktionen av att tilltala bå-
de barn och vuxna utan att 
trampa någondera på tårna.

För den som har läst de 

senaste årens finlands-
svenska bilderböcker är 
Vesta-Linnéa och hennes 

familj redan välbekanta. 
En hel del stoff har häm-
tats ur Tove Appelgrens 

och Salla Savolainens fyra 
bilderböcker, men Se upp 
för älgarna, Vesta-Linnéa! 
är inte enbart en scenver-
sion av böckerna, utan sna-
rare en vidareutveckling. 
Alla bekanta bokhändelser 
finns inte med, och en hel 
del nytt har tillkommit. Pjä-
sen är ett utsnitt familjeliv 
och vardagsdramatik mel-
lan föräldrar och barn, och 
mellan syskonen i famil-
jen. Mellan de komiska ut-
spelen löper också en ram-
berättelse, som även den 
handlar om familjeband 
– dels i Vesta-Linnéas kon-
takt med en ny och besyn-
nerlig vän, dels i mormo-
derns nya upptäckter om 
sin egen bakgrund.

Barnen står i centrum för 
pjäsens handling och tar 
därmed också upp det mes-
ta av scenutrymmet. Deko-
ren är härligt färgglad utan 
att vara skrikig, och väggar-
na plockar upp porträtt av 
kända figurer från barnens 
värld – allt från Hello Kitty 
och superhjältar till Stina 
Wirséns karakteristiska 
bilderboksillustrationer. 

I synnerhet skådespelar-
na i barnrollerna – Annika 
Åman som Vesta-Linnéa, 
Susanne Marins som Alex-
andra, Johan Aspelin som 
Paul-Axel, Carola Sarén 
som Freja och Linda Matts-
son som Wendla – impone-
rar stort. Samtliga fångar 
barnens uttryckssätt i både 

ord, betoningar och gester 
så övertygande att man som 
åskådare glömmer verklig-
hetens vuxna skådespelare 
och helt och hållet kan ta till 
sig de barn de spelar. 

Visst är den rolig, den 
många gånger dramatiska 
och kaotiska familjevarda-
gen hemma hos Vesta-Lin-
néa – men som en under-
ton bakom skratten finns 
ändå pjäsens mest bety-
delsefulla budskap om hur 
viktig familjen är. Fastän 
familjesamvaron bjuder 
på osämja och påtrampade 
tår finns det ändå en varm 
tillhörighet mellan pjäsens 
personer, en värme som 
bär ända ut i publiken.

Erika Rönngård

Skrattpiller för hela familjen

BOK Fråga aldrig varför, 
tvivla aldrig mer av Jolin 
Slotte. Schildts 2011.

Titeln på Jolin Slottes de-
butroman Fråga aldrig 
varför, tvivla aldrig mer är 
ett citat ur en av de sånger 
som ofta sjöngs av anhäng-
arna till predikanten Maria 
Åkerblom:

”Fråga aldrig varför
tvivla aldrig mer.
Lek ej med Gud
Och med den nåd han ger,
Ty Herrens öga alltid
allting ser.

Blott över den som tror
hans nåd förblir.”

I Slottes bok får raderna en 
dubbelbetydelse: dels syf-
tar de på den blinda lydnad 
som (den fiktiva) släktens 
anmoder, Rut Lindberg, 
riktade mot Maria Åker-
blom, dels på den tystnad 
och skam som kan sänka 
sig över en hel familj i släkt-
led efter släktled då man 
försöker dölja sina dystras-
te hemligheter.

Slottes berättelse börjar, 
som sagt, med Rut. Hon har 

mist ett av sina syskon i en 
tragisk drunkningolycka 
(väldokumenterad av Åker-
blomforskningen) och blir 
fängslad av sömnpredikan-
tens insyn i hennes liv. Pa-
rallellt med berättelsen om 
Rut löper historien om Silja, 
Ruts barnbarnsbarn. Också 
Silja försöker få rätsida på 
sitt liv efter en stor förlust: 
hennes mamma har dött i 
cancer några år tidigare.

Parallellberättandet 
fungerar bäst mot slutet då 
de två berättelserna möts. 
Boken innehåller en massa 

intressant stoff och det finns 
mycket att spinna vidare på. 
Nästan för mycket. På slutet 
får faktiskt Maria Åkerblom, 
hur intressant hon är, stryka 
på foten eftersom det finns 
så mycket mörkare hemsk-
heter att röja.

Det är inte det att materi-
alet inte skulle hänga ihop: 
det gör det. Jolin Slotte är en 
säker debutant med en bra 
känsla för stämningar, bil-
der och relationer. Mina in-
vändningar handlar om att 
berättelsen får så många fär-
ger att det blir svårt att se an-

nat än mönstret. Här finns 
många intressanta kvinno-
gestalter som jag kunde ha 
läst hur mycket som helst 
om, men det finns inte till-
räckligt med rum att ut-
veckla dem. De får klara sig 
med några starka scener per 
man – och trots att scenerna 
fungerar skulle jag så gärna 
ha läst mycket mer. Jag får 
en känsla av att Fråga ald-
rig varför, tvivla aldrig mer 
egentligen är en riktig te-
gelstensroman som klämts 
ihop i alltför smala pärmar.

Sofia Torvalds

De dystra spåren efter Maria Åkerblom

Jolin Slotte är född och upp-
vuxen i Karleby, där predikan-
ten Maria Åkerblom i tiden 
hade många anhängare.

Intensiv samvaro kring matbordet - Mamma (Harriet Abrahams-
son), Vesta-Linnéa (Annika Åman), storebror Paul-Axel (Johan 
Aspelin), lillasyster Wendla (Linda Mattsson) och pappa Viktor 
(Carl Alm).
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Buss num-
mer fyrtio
Ungefär 3 000 gånger, 
grovt uppskattat, har 
jag gjort det. Tagit bus-
sen till stan. Resorna 
följer sitt tydliga, för-
utsägbara mönster. 
Det är alltid skumpigt 
och oftast trist. Tala är 
silver, men tiga är guld. 
Vem hade trott att min 
tretusenförsta bussre-
sa i Helsingfors skulle 
bjuda på en överrask-
ning?

Det börjar redan vid 
depån. Chauffören häl-
sar glatt alla välkomna 
och meddelar att avfär-
den sker om tre minu-
ter. Under mina åtta år 
i den lilla stora staden 
har chauffören aldrig 
hittills frivilligt tillta-
lat resenärerna, så jag 
slås av häpnad. Men 
det fortsätter. När mo-
torn surrar igång ber 
chauffören alla passa-
gerare att sitta på sina 
platser vid avfärd och 
landning. Nu drar vi 
resenärer på munnen 
och söker med våra 
blickar försiktigt be-
kräftelse hos varandra: 
Det är här roligt, eller 
hur?

När vi rullar ut på 
Mannerheimvägen 
greppar kusken mik-
rofonen igen, hälsar 
oss välkomna en andra 
gång och förklarar att 
det här är linje fyrtio 
med Norra Haga som 
slutdestination. Han 
är vår chaufför för da-
gen och den beräkna-
de ankomstiden är om 
fyrtiofem minuter. Lo-
kal tid. 

Nu kan vi pendla-
re inte längre hålla 
oss – alla ler hjärtligt, 
några skrattar högt 
och en spontan applåd 
bryter till och med ut. 
Jag småler hela vägen 
hem och är noga med 
att få ögonkontakt 
med chauffören via 
backspegeln och nicka 
uppskattande när jag 
stiger av.

Humor bygger på 
kontraster, i det här 
fallet mellan samhäl-
lets spelregler och 
deras luckor. Buss-
chaufförens uppgift 
är enformig och ogla-
mourös  – ändå våga-
de han bryta mönstret 
och bjuda på sig själv.

Chauffören för linje 
fyrtio (avgång 16.03) 
lärde mig den tisda-
gen att vi inte alltid är 
slavar under våra om-
ständigheter. I oss bor 
ljus, hopp och kraft till 
förändring. Tack för 
den lärdomen.

Christa Mickelsson

Kulturnytt

Laudate Eum är något så 
ovanligt som en laestadi-
ansk ungdomskör. 

Namnet, som betyder 
lovprisa Honom, berättar 
ganska bra vad det är frå-
gan om.  

– Vi tycker det är roligt 
att få sjunga till Guds ära. 
Evangeliet är ett glatt bud-
skap, vilket vi också vill 
förmedla via sången, säger 
körmedlemmen Christof-
fer Asplund.

Kören har kring 30 med-
lemmar från området mel-
lan Karleby och Nykarleby. 
De flesta är i 20-årsåldern 
och alla är under 30. 

– I mitt kompisgäng är 
många musikaliska så vi 
tänkte vi kunde göra något 
av det. Markus Wargh, som 
till vardags är kantor i Luleå 
Domkyrka, uppmuntrade 
oss. Ursprungligen var det 
tänkt att kören bara skulle 
ha mansstämmor, men det 
passade repertoaren bättre 
att också ta med kvinnorös-
ter. 

– Vi sjunger psalmer och 
lovsånger, de flesta är på 
svenska men också några 
engelska låtar finns med.

Sångerna ackompanje-
ras huvudsakligen på pia-
no men ibland har man ta-
git stöd av elgitarr. 

– Vissa tror att det låter 
stökigt, men elgitarrer kan 
också ha ett skört sound.

Laudate Eum övar en 
gång per vecka, huvudsak-
ligen under Victoria Las-
silas ledning. Kören hade 
sin första konsert på ny-
årsdagen 2010 i Pedersöre 
kyrka och fick ett bra mot-
tagande. Vissa i publiken 
ställde till och med önske-
mål om att få höra kören 
på skiva. 

– Vi började fundera på 
saken och under helgen 
spelar vi in i Luleå kyrka. Vi 
har sponsorerats av olika 
företag i Jakobstadsnejden 
och vinsten går till välgö-
rande ändamål i Nepal, sä-
ger Christoffer Asplund. 

Efter skivinspelningen 
tar kören sommarlov, men 
Asplund hoppas på fler 
uppträdanden i framtiden.

– Om någon vill att vi ska 
uppträda, ställer vi gärna 
upp. Det har tidigare varit 
tal om att sjunga på åld-
ringshem, jag hoppas det 
blir av. (MW)

Körsvängen

med Laudate Eum

Det finns såväl katolska, 
ortodoxa som lutherska 
kloster i Finland. De två 
officiella ortodoxa klos-
tren finns i Heinävesi i Sa-
volax: Nya Valamo klos-
ter och Lintula kloster. I 
Valamo bor munkar och i 
Lintula nunnor.

Katolska kyrkan har 
flera kloster i Finland, 
men det är inte så lätt att 
dra gränsen mellan ett 
”riktigt” kloster och en 
gemenskap bestående av 
nunnor eller munkar. Det 
enda ”riktiga” klostret 
är Guds Moders kloster i 
Esbo. De karmelitsystrar 
som bor där lever ett tra-
ditionellt klosterliv och 
lämnar inte klostret av 

andra orsaker än till ex-
empel läkarbesök, upp-
ger Katolsk informations-
tjänst.

I Åbo har Birgittasyst-
rarna ett kloster och gäst-
hem, men de rör sig fritt 
på stan, deltar aktivt i 
församlingens verksam-
het och är i den mening-
en inte ett traditionellt 
klostersamfund. Teresa-
systrarna Kärlekens mis-
sionärer har också ett 
klosteraktigt samfund på 
Estnäsgatan i Helsingfors. 

Dessutom finns en grupp 
Ursulinsystrar som har en 
klosterlik kommunitet på 
Fabriksgatan i Helsing-
fors.

Katolska munkkloster 
finns inte i Finland: bara 
en ensam dominikanbro-
der i ”huset” på Riddare-
gatan i Helsingfors.

Lutheraner har tradi-
tionellt inga kloster, men 
det finns klostersamfund 
med koppling till luther-
ska kyrkan. De är klostret 
i Enonkoski (med bara en 
syster), det ekumeniska 
karmelitklostersamfundet 
i Helsingfors och Maria-
döttrarna av den Evange-
liska Mariavägen i Nåden-
dal. (ST)

Vi frågar
Finns det kloster  

i Finland?

Miniatyrkapell för trädgården, 
jawohl!
I Tyskland kan man vid sidan av tomtar pryda sin träd-
gård med miniatyrkapell. 

Kapellen kostar 20 000 euro och finns i fem olika mo-
deller. Byggaren heter Thomas Villing och bor i Wehing-
en, rapporterar Dagen.

Han fick idén till kyrkorna från Grekland och förverkli-
gade den sedan han överlevt en livshotande hjärtmuskel-
inflammation.

– Jag var rädd för att jag skulle få lämna min fru och 
mina barn ensamma men Gud sände mig tillbaka till livet 
och där ville jag skapa något för att visa min tacksamhet, 
berättar han för kath.net.

Villing hoppas att de små kapellen i fortsättningen ska 
kunna finnas på till exempel campingplatser, rastställen, 
daghem och sjukhus. (MW)

Heliga törnen ställs ut 
Det som påstås vara en bit av Jesu törnekrona ställs ut på 
Brittiska museet i London, rapporterar Daily Mail.  

Kronan sägs ha konfiskerats under fjärde korståget på 
1200-talet och såldes senare till kung Ludvig IX av Frank-
rike. Han bevarade reliken i ett specialbyggt kapell och 
de som gifte in sig i kungafamiljen fick en tagg från den i 
gåva. 

En av taggarna gavs till Mary Stuart och hamnade små-
ningom i en jesuitprästs ego. De senaste 200 åren har 
taggen bevarats på en brittisk privatskola. 

I utställnigen på Brittiska museet ingår över 150 objekt 
från 40 institutioner, inklusive Vatikanen. Förutom taggar 
från törnekronan ingår bland annat hår från Johannes dö-
paren, bröstmjölk från jungfru Maria och bitar av det kors 
som Jesus korsfästes på. (MW) 

3 000 nedladdningar  
för spel om GT

Dataspelet Tes-
tament, som har 
tagits fram för 
Svenska kyrkans 
konfirmandunder-
visning, har lad-
dats ner över 3 000 
gånger sedan maj 
förra året, skriver 
Kyrkans Tidning. 

Målet med spelet, 
som kostade Svens-

ka kyrkan drygt en miljon kronor, var att göra konfirman-
der mer intresserade av de äldsta delarna i Bibeln. 

Olof Brandt från Bibelsällskapet, som distribuerat spe-
let, säger till P4 i Skaraborg att det fått en god spridning.

– Av dem som hört av sig har alla sagt att spelet varit 
bättre än de trodde att det skulle vara. Flera konfirmand-
ledare har berättat att ungdomar som de inte trodde 
skulle ta till sig någonting, faktiskt har lärt sig en del om 
Gamla testamentet, säger han.

I Testament agerar spelaren en ängel som sänds till jor-
den. Målet är att hjälpa kända personer från Bibeln på 
olika sätt. Spelet finns på http://testamentgame.bibelsall-
skapet.se/ (MW)

”Det är fint väder nu för 
alla som tänkt börja 

fara hemåt” är en rättfram 
vink till alla gäster som in-
te förstår att gå hem när 
kalaset är slut. ”Jaha, ska vi 
börja duka undan nu så att 
gästerna inte behöver sitta 
här hela natten” är snäppet 
brutalare. Mina kolleger är 
ännu värre.

– Du ska gå hem nu! säger 
hon menande och kör mig 
på porten.

Jag fastar från övertids-
arbete. Halv fem ska jag 
gå hem och finns det ex-
tra timmar inarbetade så 
ska de tas ut, nu! Världens 
bästa fasta tycker någon 
kanske och det är där ni 
har fel.

Jag hör till det där släktet 
som med glasartad blick 
kan bygga korthus i tim-
mar där jag glömmer att 
äta eller gå på toaletten, to-
talt fast i det jag har för hän-
derna. Samma effekt kan 
ibland också uppstå på job-
bet och det är ingen vacker 

syn, särskilt inte om till-
ståndet hos patienten får 
fortgå längre tider. Senaste 
gång blev jag prickig.

Jag försöker skylla på den 
lutherska arbetsmoralen 
även om den, som många 
andra floskler, inte existe-
rar i verkligheten. Det är 

bara sjukt att vilja arbeta 
dygnet runt, det är inget 
ädelt i att försaka sin familj, 
sina vänner och sig själv för 
jobbets skull. Men det hän-
der så lätt om man gillar att 
bygga korthus.

Den här texten visar ock-
så vilken lyxvärld jag lever 
i. Förstås finns det tillfäl-
len när man bara måste ar-
beta, för att få mat på bor-
det, för att klara livhanken. 
I mitt fall handlar det som 
tur bara om att räddas från 
mig själv – och det är där 
fastan kommer in. 40 da-
gar utanför ekorrhjulet. Po-
ängen med fastan är ju inte 
vad man fastar ifrån – mat, 
shoppande, webbsurfande 
– utan att den tid som nu 

blir tillgänglig kan ägnas åt 
eftertanke. Att vägra jobba 
övertid betyder inte mer 
tid för hemarbete, det bety-
der mer tid för mig. Genom 
att avstå från mina korthus 
kan jag bli en sannare män-
niska, mera jag. Ytterst ska 
min självbild genom fastan 
komma närmare den bild 
Gud har av mig.

Visst är korthusbygget 
en viktig del av mig men 
inte vill jag att det ska vara 
det enda viktiga i mitt liv, 
det som får ta 90 procent 
av min vakna tid. ”Jobb är 
jobb och liv är liv” sade en 
vis människa i min när-
het. Det ska bli min faste-
devis. 

Nina Österholm

En käpp i ekorrhjulet

redaktionen 
fastar: 
Nina Österholm  

avstår från att jobba övertid.


