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Tomi Alatalo spelar rollen som Jesus i årets upplaga av
Via Crucis i Helsingfors. Påskspelet lockar årligen drygt
10 000 åskådare, vilket enligt regissören Mikko Lammi
beror på föreställningens upplevelsekaraktär: publiken kan
fritt leva sig in i händelserna och tolka dem som den vill.
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Kyrkoåret
sö 28 1:a sö i advent

to 2 kp 48

sö 5 2:a sö i advent
må 6 Självständighetsdagen

to 9 kp 49

sö 12 3:e sö i advent

to 16 kp 50

sö 19 4:e sö i advent

on 22 kp
51-52

fr 24
lö 25
sö 26
lö 1
sö 2

on 5 kp 1

to 6 Trettondagen
sö 9 1:a sö efter trettondagen

to 13 kp 2

sö 16 2:a sö efter trettondagen

to 20 kp 3

sö 23 3:e sö efter trettondagen

to 27 kp 4

sö 30 4:e sö efter trettondagen

to 3 kp 5

sö 6 Kyndelsmässodagen

to 10 kp 6

sö 13 6:e sö efter trettondagen

to 17 kp 7

sö 20 3:e sö före fastan

to 24 kp 8

sö 27 2:a sö före fastan

to 3 kp 9

sö 6 Fastlagssöndagen

to 10 kp 10

sö 13 1:a sö i fastan

to 17 kp 11

sö 20 2:a sö i fastan

to 24 kp 12

sö 27 Marie bebådelsedag

to 31 kp 13

sö 3 4:e sö i fastan

to 7 kp 14

sö 10 5:e sö i fastan

to 14 kp 15

sö 17 Palmsöndagen

on 20 kp
16-17

fr 22
sö 24
må 25
sö 1

to 5 kp 18

sö 8 2:a sö efter påsk

to 12 kp 19

sö 15 3:e sö efter påsk

to 19 kp 20

sö 22 4:e sö efter påsk

to 26 kp 21

sö 29 5:e sö efter påsk

on 1 kp 22

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

to 9 kp 23

sö 12 Pingstdagen

to 16 kp 24

sö 19 Treenighetssöndagen

on 22 kp
25-26

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

to 7 kp 27

sö 10 4:e sö efter pingst

to 14 kp 28

sö 17 5:e sö efter pingst

to 21 kp
29-30

sö 24 Apostladagen
sö 31 7:e sö efter pingst

to 4 kp 31

sö 7 Kristi förklarings dag

to 11 kp 32

sö 14 9:e sö efter pingst

to 18 kp 33

sö 21 10:e sö efter pingst

to 25 kp 34

sö 28 11:e sö efter pingst

to 1 kp 35

sö 4 12:e sö efter pingst

to 8 kp 36

sö 11 13:e sö efter pingst

to 15 kp 37

sö 18 14:e sö efter pingst

to 22 kp 38

sö 25 15:e sö efter pingst

to 29 kp 39

sö 2 Mikaelidagen

to 6 kp 40

sö 9 17:e sö efter pingst

to 13 kp 41

sö 16 18:e sö efter pingst

to 20 kp 42

sö 23 19:e sö efter pingst

to 27 kp 43

sö 30 20:e sö efter pingst

to 3 kp 44

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

to 10 kp 45

sö 13 Uppbrottets söndag

to 17 kp 46

sö 20 Domsöndagen

Julaftonen
Juldagen
Stefanidagen
Nyårsdagen
2:a sö efter jul

Långfredagen
Påskdagen
Annan dag påsk
1:a sö efter påsk

Stenen och stegen vid graven
Johannes berättelse om vad
som hände vid Jesu grav på
påskmorgonen är fylld av
intressanta detaljer. Den
börjar med att Maria från
Magdala kommer till graven. När hon ser att stenen
som lagts framför graven
är borta, springer hon därifrån.
Hon sökte upp Simon
Petrus och ”den andra lärjungen, den som Jesus älskade”. Och dessa två lärjungar springer sedan till
graven. Den andra lärjungen springer fortare än Petrus och hinner först fram.
Men han går inte in i graven utan stannar utanför
och tittar in i den.
När Simon Petrus kommer går han in i graven och
finner bindlarna och duken
som täckte Jesu huvud. Men
duken var hoprullad och
låg skilt för sig. Hade kanske Jesus rullat ihop duken
och satt den åt sidan - när
han uppstod?
Också den andra lärjungen går in i graven. Johannes berättar att han såg
och trodde. Enligt Johannes hade lärjungarna inte
ännu förstått att Jesus skulle uppstå. Johannes avslutar berättelsen med att lärjungarna gick hem igen.
Den här berättelsen är
fylld av små detaljer som
är till synes ovidkommande. Man kan undra vad de
har för betydelse. Vad var
det som Johannes villa visa
på? Var det kanske just det
att allt detta verkligen hade
hänt? De små detaljerna bekräftar att den stora berättelsen verkligen är sann.
Det som Johannes berättar
är inga sagor. Det han berättar är upplevt i verkligheten. Också det att lärjungarna på påskmorgonen
ännu levde i långfredagens
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stämning och att de var så
desillusionerade att de inte
förstod att Jesus skulle uppstå. Det var en insikt som
växte fram så småningom.
Insikten om att Gud verkligen hade förverkligat sina
löften var något som föddes i urförsamlingen, i den
första kyrkan. Det var inte
en individuell upplevelse.
Den behövde tid att få rotfäste och en gemenskap att
växa i. Därför, när vi bekänner vår tro på Jesu uppståndelse från de döda, så är det
kyrkans bekännelse vi enas
i. Tron på den levande Jesus
behöver en gemenskap.
Påsken är den högtid
man har fiat längst inom
kyrkan. Jesu uppståndelse är grunden för kyrkans
existens. När vi firar påsk,
så är det med en spontan
glädje. Det är alltid en lika
stor lättnad när långfredagen byts i påskdag. Men när
vi firar påsk, går till kyrkan
för att höra budskapet om
den uppståndne, så gör vi
det med facit i handen. Vi
vet vad som ska hända. Vi
vet vilken berättelse som
hör till den här högtiden.
Ändå är påskens budskap
en överraskning. Det gäller
mig. Jesus uppstod för min
skull. Jag får leva i gemenskap med den uppståndne.
Kyrkans
trosbekännelse
hjälper oss att ge den uppståndne en plats i våra liv,
vid vår sida.

Dagens bön

Vi firar Påskdagen.
Temat är ”Kristus är 		
uppstånden”.
Läs din Bibel
To 21.4 2 Mos 24:4–11, 1 Kor 11:23–29,
Joh 131:1–15.
Fr 22.4 Jes 53, Heb 5:7–10, Joh 19:16–30.
Lö 23.4 Klag 3:51–62, Matt 27:57–66.
Sö 24.4 Hos 6:1–3, 1 Kor 15:12–22, Joh 20:1–10.
Må 25.4 Ps 31:20–23, 2 Kor 5:15–21,
Joh 20:11–18.
Ti 26.4 Rom 12:1–2, 1 Kor 15:20–28.
On 27.4 Rom 12:3–8, 1 Kor 15:35–49.
To 28.4 Rom 12:9–21, 1 Kor 15:50–57.
Fr 29.4 Rom 13:1–7, 1 Kor 5:6b–8.
Lö 30.4 Rom 13:8–14, 2 Tim 2:8–13.
Sö 1.5 Sak 8:6–8, Apg 3:12–20, Joh 21:1–14.
Må 2.5 Jes 42:10–16, Rom 14:1–12.
Ti 3.5 Job 42:7–17, Rom 14:13–23.
On 4.5 Rom 15:1–6, 1 Pet 1:22–25.
To 5.5 Joh 17:9–19, Rom 15:7–13.

Herre, nattens mörker är nu förbi.
Graven är tom och dödens skugga
blir en morgon av klarhet.
Herre, nu är du hos oss alltid;
du finns stilla vid vår sida.
Vi behöver inte längre vara rädda:
Du är vår uppståndelse!
Herre, tack för ditt förlåtelseljus.
Låt ingen stå utanför påskens morgon.
Vi prisar dig med Fadern och
den heliga Anden.

Mera om helgen
Påskens budskap är den kristna trons kärna
och grund. Från den tomma graven når
oss ängelns budskap genom kvinnorna och
apostlarna. Kristus har uppstått från de döda
som den förste av de avlidna. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens
makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds
Son.
Söndagens liturgiska färg är vit. På altaret
står sex ljus. Kollekten tillfaller Kyrkans utlandshjälp.

Psalmförslag
98, 90, 103, 97, 102 (N), 583.
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Ben Thilman är sjömanspastor i Nordsjö

stock.xchng

to 25 kp 47

Får jag be om lite jubel!
”Förstår ni att det är vackert? Förstår ni att ni är lyckliga [...]?” Johan och Niklas
sa att de förstod det, Pelle sa att han också förstod
det. ”Nå, men varför jublar
ni inte då”, sa Melker. ”Får
jag be om lite jubel!” ”Hur
gör man?”, undrade Pelle.
Det här är Vi på Saltkråkan men kunde lika gärna vara Vi i församlingen.
Under stilla veckan påminns vi om Jesu smärta,

om vår egen och andras. På
ett personligt plan, på ett
kollektivt, samhälleligt och
på ett genom tiderna nående plan. Fysiskt och andligt.
Existentiell smärta.
För stilla veckan finns
storslagen musik. Hjärtskärande vacker. Vi älskar passionerna – och vi förstår att
det är vackert. Då vi lyssnar
på Matteuspassionen förstår vi att vi är lyckliga. Lyckliga på så många plan, näs-

Helgens texter

tan smärtsamt. Den sortens
lycka är vi ganska bra på.
Sen blir det påsk och
då börjar problemen. Som
kristna borde vi i påskyran
hoppa och jubla, sjunga
och dansa: Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden! Vår räddning, vår befrielse: får jag
be om lite jubel!
Hur gör man? Hos oss
brukar man inte tjoa i kyrkan och inte annars heller

Evangelium
Joh 20:1–10

Första läsningen
Hos 6:1–3 eller Hes 37:1–14

Andra läsningen
1 Kor 15:12–22

Tidigt på morgonen efter sabbaten,
medan det ännu var mörkt, kom Maria
från Magdala ut till graven och fick se
att stenen för ingången var borta. Hon
sprang genast därifrån och kom och
sade till Simon Petrus och den andre
lärjungen, den som Jesus älskade: ”De
har flyttat bort Herren ur graven, och

bära sig åt. Hotar påsken
bli fastans och stilla veckans känslomässiga antiklimax? Var finns utloppet?
Smärtan, lyckan och
glädjen är äkta, närvarande
och rituell på samma gång.
Det innebär trygghet och
utmaning:
påskglädjen,
sången och jublet i kyrkan
bär när du vill vara med.
Traditionen blir ny upplevelse, förverkligande. Alltså, hur gör man? Man låter

vi vet inte var de har lagt honom.”
Petrus och den andre lärjungen begav
sig då ut till graven. De sprang båda
två, men den andre lärjungen sprang
fortare än Petrus och kom först fram
till graven. Han lutade sig in och såg
linnebindlarna ligga där men gick inte
in. Simon Petrus kom strax efter, och
han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade
täckt huvudet, men den låg inte till-

sig drabbas, man går dit!
Anna-Maria Böckermann
är kantor i Johannes
församling

sammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också
den andre lärjungen in, han som hade
kommit först till graven. Och han såg
och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han
måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.
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Mitri Raheb
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• Född år 1961 i Betlehem där han bor kvar med sin
hustru och två döttrar.
• Teologie dr från Marburg, Tyskland.
• Har skrivit åtta böcker om bland annat interreligiös
dialog och fått två fredspris.

”Jag hoppas på en dag
när vi har ett fungerande land”.

May Wikström

May Wikström

Mitri Raheb kände
vittringen av
förändring och hoppas
nu på samhällen där
kristna inte behöver
vara medborgare på
undantag.
Vägg i vägg med födelsekyrkan i Betlehem ligger centret Dar Annadwa Addawliyya. Här finns ett mediecenter, här går palestinier
i alla åldrar på kurser och
konserter. I ateljéerna i bottenvåningen fogar konstnärer bland annat samman
blyinfattade skyddsänglar
av glas, tillverkade av kilovis av skärvor från den
andra intifadan. Under tre
dagar i början av 2000-talet var hela byggnaden ockuperad av den israeliska armén i tre dagar.

Huset där alla möts
Eldsjälen bakom det hela
är dr Mitri Raheb, palestinier och luthersk pastor i
Födelsekyrkan, och verksamhetsledare för centret.
Här vill han skapa möjligheter för palestinierna att
bo kvar innanför muren,
hitta hopp i vardagen och
fredliga vägar för framtiden. Det arabiska namnet
på centret betyder ”huset
där hela världen möts”.
Mötet gäller inte bara
dem som bor på de palestinska områdena. Mitri Raheb är en internationell
nätverkare av sällsynt kaliber, och hans akademiska
och teologiska fingertoppskänsla kommer hela arabvärlden till godo. Bland de
senaste storsatsningarna
finns ett fyra år långt projekt om religion och stat,
med deltagare från Egypten, Jordanien, Syrien och
Palestina.
– Vi samlade totalt 80
frivilligorganisationer från
de olika områdena, och inte bara kristna sådana. Två
tredjedelar av dessa var
muslimska organisationer.
Det hela projektet satte
fokus på var medborgarskapet i de arabiska staterna och beskedet från gruppen är klart:
– Vi vill ha ett civilt samhälle – märk väl, inte ett sekulärt samhälle, som jag
ser att ni har i väst – utan uttryckligen ett civilt sådant.
Det har en konstitution där
medborgarna har samma
rättigheter, och där en kristen inte känner sig oönskad
som medborgare, så som vi
gör nu.

Någon betalar
alltid priset
Många av de arabiska ländernas konstitutioner kom
till i mitten av 1900-talet.
En del var rätt progressiva,

Många utbildade palestinier lämnar landet för bättre möjligheter i väst. Dr Mitri Raheb har valt att stanna som fredsbyggare på hemmaplan.

Han tänder framtidens
stjärnor i Betlehem
men någonting hände, och
Rahebs forskningsprojekt
har analyserat vad det var
som hände och varför de
senare urartade – något
som bland annat var roten
till det missnöje som svept
över arabvärlden med början i den tunisiska jasminrevolten.
– Tunisien hade faktiskt
en av de bästa, kommenterar Mitri Raheb.
Han är bekymrad över
att konstitutionsarbetet i
Egypten före valet präglades av islamistiska strävanden.
– Slaget om framtiden i
arabvärlden handlar om
slaget om konstitutionerna och om sharialagens
ställning. Man kan ha
många tankar om åsiktsfrihet och yttrandefrihet,
men det betyder ingenting om rättigheterna inte
finns med i konstitutionen, säger han.
För honom finns det en
tydlig måttstock på jämlikheten i ett samhälle.
– Det är bara att titta på
vem det är som betalar det
högsta priset för ojämlikhet. Det gäller till exempel
kvinnorna. För mig är jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män viktig.

Gud lät oss
känna vittringen
I fjol avslutades forskningsprojektet och slutsummeringen var imponerande:
Gruppen och de olika aktörer som medverkade har
tillsammans publicerat nio
böcker och över 100 artiklar i de stora dagstidningarna i de olika länderna.
Ett par av deltagarna är eller har verkat som ministrar i sina hemländer. Det
finns alltså en färdig utredning som kunde ligga till
grund för alla de stora frågor som blossade upp bara
ett halvt år efter att arbetet
var klart. Gruppens hopp
är förstås att arbetet på något sätt kommer regionen
till godo.
– Kanske Gud lät oss känna vittringen av förändringen innan den började,
säger Raheb.
Enligt Mitri Raheb har
den senaste utvecklingen
i Mellanöstern visat invånarna att allt inte är hopplöst.
– För första gången någonsin känner människor

att de kan förändra sin situation och att de gamla regimerna inte är eviga.
Och han tar särskilt fasta på de kristnas attityder i
det som nu händer.
– Jag som kristen ska inte vara rädd för förändring,
men jag måste vara beslutsam och handlingskraftig.
Nu har vi inte ett fungerande land, men jag hoppas att
vi ska ha det en dag.

Det är bra att en
ung människa
kan säga vad hon
inte vill, men hon
behöver också
kunna uttrycka vad
det är hon vill.
Jag frågar honom vad
upproren har inneburit
för palestiniernas del, och
får ett snett och lite trött
leende till svar.

– Det lät oss dra andan ett
tag. Det är ju vi som är vana att figurera i medierna
med oroligheter, säger han
självironiskt.
Men han blir strax allvarlig och tillfogar att det
är positivt om hela regionen kunde fokusera på att
få sin ekonomi och sina
strukturer i skick och inte
låta den palestinska frågan förlama all handlingskraft.
– Men visst är det så att
revolterna onekligen också
sänder ett budskap till både Fatah och Hamasrörelsens ledare. Från och med
nu vet alla ledare i arabvärlden att de är ansvariga
och redovisningsskyldiga.
Det som har hänt andra ledare kan också hända dem.
Den insikten kan definitivt
inverka på deras politiska
handlande.

Fostrar framtidens
ledare
I det sociala och kulturella
nätverk som Mitri Raheb
har byggt upp på de palestinska områdena ingår också ett par skolor. Arbetet
bland de unga är viktigt.
Som bäst arbetar han

med ett projekt där unga
palestinier, tvärs över religionsgränserna, får lära
sig att uttrycka sig genom
musik, media och olika kulturformer. Det görs bland
annat med finländska biståndspengar.
De unga kommer att
studera på olika håll, men
varje månad ska de samlas och genomföra något
som de har jobbat gemensamt med – en konsert, utställningar eller seminarier. Återigen träffar visionen rätt tidsmässigt, med
tanke på alla de revolter i
arabvärlden som fötts och
burits av de unga.
– Det är bra att en ung
människa kan säga vad hon
inte vill, men hon behöver
också kunna uttrycka vad
det är hon vill, säger Mitri
Raheb.
För honom handlar det
här projektet rent konkret
om en investering i framtida ledarskap. Målet är konkret och ambitiöst:
– Under 2011 ska vi träna
100 potentiella ledare för
Västbanken, både kristna
och muslimer, så att de lär
sig hur de ska artikulera de
värderingar de står för.
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Brottaren blir märkt för livet

Inkast

May Wikström

När allt har krossats,
och skärvorna och splittret
finns kvar,
börjar det på nytt som ett
varmt regn

Gunnar af Hällström
Jan Lindström

Ole Jakobsson, legendarisk
chefredaktör för Jakobstads
Tidning har tillsammans
med tonsättaren-arkitekten Roger Wingren berikat
det finlandssvenska musiklivet med sånger, som påfallande ofta slår sällskap
med brustna, halvfärdiga
och tvivlande vandrare.
”Att brottas med Gud” var
temat för en temabrunch
som dukades upp av Kyrkans informationscentral
häromveckan. Den satt bra
så här inför påsk för sådana
som Nya testamentets Tomas – han med spikhålen –
Gamla testamentets Gudsbrottare Jakob och i det här
fallet inbjudet mediefolk
och journalister.
Ärkebiskop Kari Mäkinen
flankerades av den judiske
journalisten Rony Smolar
och Aku Visala, gästforskare vid Institutet för kognitiv
och evolutionär antropologi
i Oxford. Han har bland annat fördjupat sig i nyateismen och spänningen mellan tro och vetenskap.
Ateism bör definieras, menar Visala. Antingen handlar det om avsaknad av
gudstro eller om en övertygelse om att Gud inte
existerar. I det fallet blir
det nödvändigt att också
slå fast vad det egentligen
är man menar med ”Gud”,

Ett gudomligt skådespel

som man alltså vill ta avstånd från. Samtidigt brottas den moderna människan mer än någonsin i dag
med Gud, enligt ärkebiskop
Kari Mäkelä. Den dödsförklaring av Gud som utfästes på 1800-talet, och som
tycktes leda till ett oundvikligt avskaffande av alla gudar och religioner har ännu
inte vunnit laga kraft.
I stället får vi erkänna att
religionen spelar en stor
roll när man frågar sig vad
som händer i världen, att
den värld som satte sin tilltro och optimism till människan nu börjat tvivlat på
hennes möjligheter att utgöra världens centrum och
att den intellektuella debatt som drivs av nyateister och rationalister också
blåser liv i en annan fråga:
Vilket språk ska vi använda

för att hantera livet? Det rationella vetenskapsspråket
eller trons, känslans och
kulturens språk?
Tvivlet har många schatteringar. Rony Smolar lyfte
fram det judiska perspektiv, som talar om en Gud så
stor att han inte kan ifrågasättas. Från sidan har han
med förvåning betraktat
den värdedebatt som alltsedan i höstas har förts i
folkkyrkan. Enligt honom
för judarna inte sönderslitande teologiska debatter inför öppen ridå. ”Varje
medlem är så viktig att vi
inte vill mista en enda själ”,
löd hans kommentar.
Ärkebiskopens syn på saken är att kyrkan erbjuder
en trygg plattform också
för svåra frågor. Men han
medger att Jakobs brott-

ningskamp med Gud i natten slutade i gryningen
med att brottaren fick höften slagen ur led och blev
halt för resten av livet.
”Den som ger sig in att
brottas med Gud kan inte förvänta sig att gå ur
matchen utan sår”, summerade Mäkinen.
Årets vinter var ovanligt
lång. Den tycktes aldrig ta
slut.
Nu kommer påsken med
vårflödet, allt smälter.
Också det skärvade och
ärrade blir läkt. Ur tvivlet
reser sig Jakobssöner och
–döttrar. Ofta har deras
vittnesbörd den tyngd som
brustenhet ger.
... och blir åter en gång
helt och starkt,
blir helt och starkt.

Klassrummet är inget vakuum
May Wikström

Yle Vega sätter Bibelkuppen under luppen i programmet Granskat. Det
handlar om en frågesportsturnering där elever i klass
5 och 6 tävlar mot varandra
i bibelkunskap.
Har kyrkan gjort en kupp
och inkräktat på andra ämnen än religionen, undrar
man i programmet.
Jan Svanberg, lektor i religionsvetenskap vid ÅA, lutar åt det hållet när han kommenterar frågan i Aktuellt.

Klippet
D

är professor i dogmatik
vid Åbo Akademi

Är det okej att vissa intresseorganisationer i samhället
tar över en samhällsnyttig
verksamhet, undrar han.
Det är en välformulerad
fråga – som för till en annan, nämligen tolkningen
av läroplanen. Tillspetsat
sagt kan läroplanen läsas lika fundamentalistiskt som
Bibeln, och när den gör det
slår det oftast fel. Vara verkligheten – eller spegla verkligheten? Ord eller anda?
I den verkliga verkligheten är klassrummet inte ett
hermetiskt tillslutet rum.

en här asken hittade jag när jag letade efter något annat. En ”skojig”
present till den som ingenting behöver. Man köper helt enkelt lite inplastad
tomhet med texten ”Du har ju allt!” (på
både svenska och finska för att bredda
marknaden). Pris: 15 kronor. [...]. Varan
som slår knut på sig själv, ett föremål
som både är någonting och ingenting
på samma gång. Då är frågan: Om jag
köper den här till din födelsedag, har
du då fått något eller inte?
Ställd inför denna produkt borde
även den mest inbitna kapitalist bör-

Medborgarorganisationen
Dagsverke rf har sedan 1967
lärt finländska elever praktisk internationalism, något
som kostat tusentals elever
en hel arbetsdag i gengäld.
Genom Tidningen i skolan
ger Tidningarnas Förbund
och landets dagstidningar
lärarna tips om hur de kan
använda dagstidningarna i
skolarbetet. Naturligtvis ligger det i förbundets intresse
att fostra kommande läsare
och prenumeranter.
Etiskt
samhällsansvar
och medvetet medborgar-

ja tvivla. Finns det nån mening?
Antagligen inte.
Det blir 15 kronor, tack.
Brita Häll kommenterar
tomhet till salu, Amosbloggen 5.11

I

begynnelsen var ordet, som vi
som läst vår bibel vet. Jag förstår
den allsmäktiges förkärlek till ordet
mycket väl. Jag delar nämligen samma svaghet. [...]. Tacka Gud för Babels
språkförbistring. I min egen konspiratoriska värld tror jag ju inte att Gud
gjorde det som ett straff. Däremot är

skap sipprar alltså redan
mellan läsordningens boxar. Principen läcker – och
som förälder säger man –
tack och lov för det.
När kuppen nu sätts
under luppen infinner sig
därför osökt frågan om
intresset snarast bottnar i
innehållet. Enligt den gällande grundläggande läroplanens allmänna riktlinjer ska eleven lära sig känna och uppskatta det egna
andliga och materiella kulturarvet. Bibelkunskap hör
onekligen till det paketet.

jag övertygad att det var av kärlek till
just ordet och alltså en positiv språklig utmaning för mänskligheten. Vore inte världen oändligt tråkig om vi
bara hade ett språk, ett enda språk
som talades av snart sju miljarder
människor?
Och det är just därför språkklimatet i vårt land är så deprimerande. Att
vi ska välja bort språk, eller i ”bästa”
fall byta ut ett språk mot ett annat, i
ställe för att lägga till.
Journalisten Peter Nyman
krönikerar i Språkbruk 1/2011

En rad människor har stannat på bron och
bara tittar. Några cyklister, en tant med hund,
fotgängare av olika märke och kaliber. Denna gång är det inte valreklamen vi stannat
upp för att läsa. Vi beskådar islossningens
stora skådespel. Stora och små isflak flyter
förbi, de är på kant eller på rätt led, kryddade ställvis med lite bråte. En fågel åker snålskjuts på en isbit och åtnjuter gratis sightseeing genom kulturhuvudstaden. Hela ån
rör sig, som vore den besjälad, inte våldsamt
men målmedvetet i en och samma riktning.
Den påminner om en stor kyrklig procession
i vita albor på väg till altaret. Till havet.
En röst säger: skulle inte Han som låter vintern vändas till vår och isarna smälta kunna
smälta också kristenheten? Vintern har varat
tillräckligt länge. Kanske årstiden är inne då
man vill flyta tillsammans på Guds nåd och
nå målet tillsammans? Och verkligen, det är
inte isflak som drar förbi längre, utan kristna samfund, församlingsföreståndare, en
och annan kardinal, en lekmannapredikant
och subdiakon. Tyst men mäktigt vittnar de
för oss åskådare om det stora miraklet, om
våren bland Guds folk. Ingen flyter längre
motströms!
En bit upp på östra stranden har vi ett av
finlandssvenskhetens stora fästen. De brukar anses kyrkligt ganska kyliga, finlandssvenskarna alltså. Och ganska apofatiska
tenderar de onekligen att vara i sin dogmatik. Men en röst säger: skulle inte Han som
skapat finlandssvenskarna också kunna
smälta ihop dem till gemensam lovsång?
När årstiden är inne. Besökelsetiden. Inte
stannar vi upp inför islossning i december,
utan när påsken närmar sig. Det har varit december länge nog i den finlandssvenska kristenheten. Det märkliga sker att isflaken börjar påminna om församlingar och enskilda
i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland
och tillsammans söker de sig till ursprunget
för allt liv. En och annan pastor och biskop
åker snålskjuts när Gud värmer upp vår syskonskara.
Det gör gott att få vara naiv då och då, men
nu får det räcka. Tantens hund har gjort sitt
och jag måste till jobbet. Men tanken envisas med att återkomma. Tänk om det faktiskt
blir Påsk en gång! Stilla veckan har pågått så
länge.

Giv oss mod att leva
med själar i blomning.
Christina Andersson

Ingenting försummar
vi så ofta och oåterkalleligt som det tillfälle
som bjuds oss dagligen.
Marie von Ebner-Eschembach

Insändare/Opinion
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Rauno Aho

Biskopens påskhälsning

V

intern har varit lång det här
året. Till och med för oss som
tycker om skidåkning har det
varit litet för mycket av det
goda när snötäcket envist dröjt sig kvar
ända till början av april.
En lång vinter är ändå ett litet bekymmer jämfört med de prövningar
som har drabbat människor i andra
delar av världen. Jag tänker på jordbävningen, tsunamin och kärnkraftshoten i Japan, samt uppror och inbördeskrig i arabländerna. Också i vår
närhet finns det människor som mitt i
livet tvingas leva med sjukdomar, ekonomiska bekymmer eller kanske problem i äktenskapet. För dessa kan den
framsprickande våren kännas som en
allt för stor kontrast till den tunga vardagen.
Fastetiden och påsken rymmer inom
sig livet i hela dess mångfald. Jesus går
igenom både ensamhet, hån och lidande på sin väg till Golgata, men bortom
långfredagen skymtar redan påskmorgonens hoppfulla uppståndelse.

Men det är viktigt att vi inte tar en
genväg till den öppna graven. Jesus seglade inte högt över våra svårigheter på
sin väg till uppståndelsen. Tvärtom valde han att frivilligt dela den nöd som
hör till många människors livsvillkor.
Därför är ensamhet, lidande och död
inte någonting främmande för Gud,
och Jesu exempel manar oss att i vår tur
gå in i våra medmänniskors nöd för att
lyssna, bära och hjälpa.
Eftersom Jesus inte tog genvägen till
påskens glädje tycker jag det är viktigt att också vi i vårt firande av stilla
veckan inte tar ut påsken på förhand.
Kycklingarna, chokladäggen och de
gula påskliljorna kommer allra bäst till
sin rätt i våra hem då de tas fram först
på påskmorgonen som en kontrast till
långfredagens återhållsamma allvar.
Påsken syns inte lika mycket som julen i butikerna eller i gatubilden. Det
finns inte heller lika många förväntningar och traditioner knutna till påskfirandet. Det här ger oss möjlighet att
fira stilla vecka och påsk tillsammans

Tror du på tomten?
O, ja!
Kyrkpressen ställde nyligen
till partiledare frågan: Tror
du på Gud? Till stor glädje
för gudsfolket svarade de
flesta jakande på frågan.
Endast Vänsterförbundets
ordförande Paavo Arhinmäki ansåg frågan vara för
personlig (och ansåg dessutom att kyrkan bör skiljas
från staten).
Små barn är inte så enkelt
funtade som många vuxna
gärna inbillar sig. Frågar
man dem när julen närmar
sig om de tror på (jul)tomten, fattar de ju att det här
inte gäller att lägga fram
kloka grunder för tvivel på
dennas existens. Tomten

Språkbruket kring
Västbanken

finns, självklart. Och Gud
finns, självklart, då politiska val står för dörren.
Den genom tiderna innötta och på många språk
med samma lydelse förekommande frågan: Tror du
på Gud? är trots sin orubbliga existens en mänskligt
förmäten fråga. Riktigare
vore att fråga: Tror Gud på
dig, tror du? Kanske den frågan kunde väcka åtminstone en stunds eftertanke hos
den som skall svara – så att
han/hon inte alltid och helt
reflexmässigt utbrister: O,
ja!
Rauno Aho
Helsingfors

Ta tag i våldet
Den värld vi lever i förändras ständigt. Vad vi ser
i vår vardag är bara en del
av verkligheten och historiskt sett är den också ett
undantag. Fortfarande förföljs kristna för sin tro. Den
senaste tiden har vi bland
annat haft attacker mot
kristna i Egypten och mordet på Shahbaz Bhatti och
det här är ju bara ett par av
de händelser som nått över
nyhetströskeln. Stora delar
av kristenheten förföljs på
grund av sin tro.
Det är lätt för oss att avfärda det med att säga ”de
är ju kristna” eller ”religion
leder alltid till våld”. Men
oberoende av vad man säger ändrar det inte på det
faktum att många kristna
lever under mycket svåra
förhållanden. Kristna är
också människor och har

utan krav på prestationer i form av vare
sig läckra maträtter eller presenter.
Nackdelen med att påsken är rätt
osynlig är att dess budskap riskerar att
helt glömmas bort. Kvar blir då bara
pyntet och några extra lediga dagar.
Det är i och för sig förståeligt att vi
gärna håller långfredagen på avstånd.
Berättelsen om hur Gud tar på sig följderna av människornas själviskhet och
ondska är obekväm och grym. Den ifrågasätter vår tro på att vi själva kan ta
ansvar för alla våra handlingar. Det tar
på stoltheten att erkänna att jag behöver Guds hjälp.
Det känns som om vi som kristna i
dag skulle befinna oss någonstans mellan långfredagen och påskmorgonen.
Likt lärjungarna som inte förstår varför Jesus måste dö tvingas vi inse att
ondskan och orättvisan hotar många
människors trygghet och framtidstro.
Likt Jesus på korset kan vi bli tvungna
att ropa ut vår känsla av att vara övergivna av Gud. Förhoppningsvis kan vi
trots detta också stämma in i hans to-

rätt till sin tro oberoende
av vad andra sedan tycker
om den. Att ta livet av någon som bekänner Jesus
som Guds son är en handling som under inga omständigheter kan försvaras.
Vi ser mycket allvarligt på
det tilltagande våldet riktat
mot kristna och tar mycket
starkt avstånd från det. Vi
anser också att man i alltför hög grad vill släta över
det som hänt och inte ta det
på allvar. Därför vill vi också rikta en uppmaning till
vår president, regering och
riksdag: Ta tag i de här problemen även om de inte alltid ligger på hemmaplan.
Jona Granlund
Ordförande för Ungdomens
Kyrkodagar 2011
Ylva Vikström
Vice-Ordförande för Ungdomens Kyrkodagar 2011

Svante Lundgren skrev en
belysande artikel i KP nr
14 om pastor Khoury** och
hans församlingsarbete på
Västbanken.
Det finns tyvärr några
termer i artikeln som ger
en fel bild av Västbankens
status. Västbanken liksom
hela nuvarande Israel och
Jordanien blev brittiskt
mandat efter Första världskriget. Mandatets syfte var
att bli ett hemland för judar oberoende av var de
bodde. Detta fastställdes
i april 1920 i San Remo av
Första världskrigets segrarmakter. Jerusalem skulle
bli en internationell öppen
stad. På samma sätt fastställdes Libanon och Syrien
att bli franska mandat. San
Remo-överenkommelsen
ratifierades därmed som
internationell rätt.
England avskilde 1922
egenmäktigt 75 % av mandatet till ett helarabiskt Jordanien, resterande 25 % av
mandatet blev kvar som judiskt hemland. 1948 ockuperade Jordanien Västbanken, Egypten Gaza. När Israel 1967 tog tillbaka både
Jerusalem, Gaza och Västbanken i ett försvarskrig,
är det fullkomligt oriktigt

att använda termen ”den
ockuperade Västbanken”.
Där det idag finns judiska
bosättare på Västbanken, är
det fråga om land de köpt,
inte ”tagit”. Också där det
bott araber före 1920 eller
senare, var den mesta jorden faktiskt mandatjord
från det ottomanska riket.
Det är också ensidigt som
nu görs att tala om Israels
gränsövervakning som förödmjukelse. Alternativet
till icke-övervakning och
visitering vid gränserna
är ökande terrordåd. Sådana har vi nyss bevittnat
i bombexplosionen i Jerusalem och morden på
bosättarfamiljen Vogel på
Västbanken. Muren mellan judiska och palestinska
områden har kallats ”rasistisk”. Genom den har hittills terrorattackerna minskat med 95 %. Med amerikanska och israeliska(!)
pengar byggs för närvarande ca 40 000 bostäder till
palestinier på Västbanken,
vilket jag själv konstaterade i september i fjol.
Alltså, låt oss använd korrekta termer, inte osakliga
sådana.
Ulf Emeleus
pastor, Helsingfors

Fontana Medias
bokhandel stänger
kl. 14 på skärtorsdag!
Välkommen igen
vecka 17!

tala överlåtelse bortom alla frågor och
allt tvivel: ”I dina händer befaller jag
min ande.”
Allt det här får vi göra i väntan på
livets seger i vårt eget och i våra medmänniskors liv. ”Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus
fram ur natt
och död till liv
förutan like.”
(Psb 432)
Med önskan
om en fridfull
stilla vecka och
en påsk
full av
hopp!
Björn
Vikström,
biskop

Sann Gud och
sann människa
Vid sin kritik av den kristna tron (Kp 24.3.) beaktar
Torsten Onnela inte att det
som vi kristna tror på är en
Jesus Kristus som är både
sann Gud och sann människa. Denna tro är formulerad i både den nicenska
och den apostoliska trosbekännelsen. Som sann människa och representant för
människosläktet tar Jesus
frivilligt på sig vår syndaskuld och som sann Gud får
hans offerdöd den enorma

dignitet som gör en försoning möjlig. Detta är den
kristna logiken.
Att förlåta människorna
”rakt ut”, som Onnela säger, skulle innebära att
Gud godkänner synd och
ondska. En orimlig tanke.
Därför förutsätter förlåtelse att nådens gåva tas emot
i tro, ånger, ödmjukhet och
en tacksamhet, som tar sig
uttryck i en ärlig vilja till
bättring.
Sven Sahlberg
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Bibelfrågesport under lupp

Bibelkuppen
ryms inom
läroplanen
Andreas Andersson/
May Wikström

Läraren bedömer ifall
bibelkunskap passar
in också utanför religionsundervisningen.
”Är bibelkuppen en lyckad
kupp?” var rubriken för det
undersökande programmet Granskat på Radio Vega på fredagen. Programmet granskade tävlingen i
bibelkunskap som över 50
finlandssvenska skolor deltagit i detta år. Flera kritiska
frågor ställdes, till exempel
om kyrkan har makt i skolorna och ifall det är frågan
om mission. Helena Sandberg, branschsekreterare
för undervisning på Kyrkans central för det svenska
arbetet som har hand om
Bibelkuppen, dementerar
påståendena.
– Bibelkuppen erbjuder
läraren ett stöd för undervisningen. Kyrkan har sakkunskap och vill ställa det
till förfogande. Vi tvingar
inte någon att vara med.

stavstroget till texterna,
men Sandberg säger att
materialet också innehåller frågor som ska öppna
för diskussion.
– I en tävling kan man
inte poängsätta tolkningar.
Men diskussionerna i klassen är minst lika viktiga.
Sandberg säger också att
tävlingen inte är det viktigaste.
– Bibelkuppen är en morot för att göra undervisningen intressant och engagerande.
Anmälningstiden till Bibelkuppen gick ut på hösten
och sedan dess har skolor-

Samarbete med
andra ämnen
Enligt
radioredaktören
Annvi Gardberg förhåller
sig lärarmaterialet bok-

Bibelkuppen är en bibeltävling för årskurs
5–6.
Temat är kristendomens uppkomst, urkyrkan, församlingen och
det tidiga missionsarbetet med fokus
på Petrus och Paulus
så som det berättas i
Apostlagärningarna.
Tävlingen är uppdelad i tre skeden: del ett
som hålls i skolan, del
två som är en regional
semifinal och del tre,
finalen, som i år ordnas i Tammerfors den
6 maj.

na fått arbeta med texterna
i egen takt på olika sätt. De
tre tävlingsskedena sker i
klassen, på regionnivå och
nationellt. Enligt Sandberg
är kyrkan med endast för
att erbjuda hjälp för undervisningen. Allting som behandlas ingår i läroplanen,
och kyrkan sammanställer
material som handledning
för läraren.
I radioprogrammet Granskat sägs det att Bibelkuppen har lånat timmar av
modersmål och bildkonst.
I lärarhandledningen som
följer med tävlingsmaterialet finns det också förslag på uppgifter som kan
göras tillsammans med
andra ämnen. Enligt Helena Sandberg är syftet att
ge möjligeter att se samband och helheter i undervisningen. Man kan alltså
slå två flugor i en smäll, så
länge det inte äventyrar det
andra ämnet.
– Bibelkuppen ska absolut inte ta tid av något annat ämne, säger Sandberg.

Följer läroplanen
Undervisningsrådet Erik
Geber, numera pensionerad, har mångårig erfarenhet från Utbildningsstyrelsen av läroplansarbete
och om hur läroplanen har
omsatts i praktiken. Han

Bibelkuppen är en frågesport i bibelkunskap för lågstadiet. Uppgifterna kräver ingen tillämpning
utan fokuserar på kunskap. Bland annat gäller det att minnas i vilken stad en händelse inträffat.

tycker att Bibelkuppen helt
klart ryms inom ramarna
för religionsundervisningen, där bibelkunskap finns
med som ett av målen. Däremot är han mera tveksam
till att utvidga instuderingen av bibelfrågor till andra

ämnen som modersmål
och bildkonst.
– I litteraturen studerar
man texter av olika slag,
och där ingår också Bibeln,
samma gäller konst. I den
mån man klart kan anknyta till ämnet i fråga går det,

men det måste finnas en
klar koppling till det ämne
det faktiskt ska handla om,
säger Geber.
Han menar att det är lärarens uppgift att bedöma
hur och om Bibeltemat i så
fall passar in.

Detaljkunskap men på ett roligt sätt
Marina Wiik

”Väldigt detaljerat”

Bibelkuppen väcker

Ulrika Wernå, klasslärare i Degerby skola i Ingå, är inte lika
odelat positiv till kuppen.
– Den har krävt mer av både
läraren och eleverna än vad jag
hade tänkt. Jag märkte genast
att det som står om Bibeln i läroböckerna inte räcker långt.
Hon ställer sig frågande till
om det är skolans sak att lära ut
kunskap på detaljnivå.   
– Frågorna är väldigt specifika, eleverna måste till exempel komma ihåg vilken händelse som inträffade i någon viss
stad.
Eleverna i Degerby har reagerat olika på deltagandet i kuppen.
– Vissa har tyckt att det varit
roligt, andra har varit likgiltiga.
Jag märkte ändå att många var
rädda för att vara bland de fyra
som fick bäst poäng i Bibelkuppens prov. Kanske tävlingspres-

blandade känslor bland
lärare, visar en ringrunda
till några skolor som
deltagit.
Fredrik Sundell, rektor i Gerby
skola i Vasa, har enbart goda erfarenheter av Bibelkuppen.
– Det ger goda möjligheter att
variera undervisningen och få
eleverna engagerade. Det som
läroböckerna tar upp om Bibeln
är ofta svårt att förstå, innehållet blir mer begripligt genom
praktiska övningar, säger Sundell.
Skolan har samarbetat med
församlingen kring kuppen och
Sundell har inte fått någon negativ respons från vare sig elever eller föräldrar.
– Alla elever har förstås inte

varit eld och lågor, men så är det
ju med allt. Så vitt jag förstått
har de ändå varit stolta över att
vår skola tog sig till final.
I Gerby skola har förberedelserna inför Bibelkuppen ägt
rum på religionstimmarna.
– Vissa dagar har vi satsat lite
mer på temat, men så är det ju
också inom andra ämnen: vi har
ju också till exempel musik- och
idrottsdagar, säger Sundell.

sen blev för hård, säger Wernå.
Hon tycker att bibelkuppens
innehåll kunde vara mera allmänt inriktat.
– Jag vet inte om eleverna gått
miste om något på grund av Bibelkuppen, den delen som togs
upp hörde till vår läroplan i år.
Ibland blev det snudd på för
konfessionellt, men de kreativa
uppgifterna var bra. Vi använde
till exempel datorer för att göra
illustrationer i anknytning till
materialet.

”Roligt och annorlunda”
Elisabet Abbor, klasslärare i
Borgåskolan Näse, gillar i sin
tur Bibelkuppens sätt att ta upp
saker som hör till läroplanen i
religion.
– Materialet ger förutsättningar att behandla ämnet på
ett roligt och annorlunda sätt.
Vi har till exempel diskuterat
mycket, haft dramauppgifter
och behandlat teman ur Bibel-

kuppen på lektioner i bildkonst,
säger Abbor.
Hon anser att tävlingen stärkt
klassandan genom att eleverna
kämpat mot samma mål.
– Vi har haft goda etiska diskussioner och fått oss många
skratt, det finns en hel del humor inbakat i Bibelkuppens material. Förstås finns det ju också elever som undrat varför de
måste skriva det prov som hör
till kuppen.
Elisabet Abbor anser inte att
eleverna gått miste om något
genom sin medverkan i Bibelkuppen.
– Förutom religionstimmarna har två lektioner i bildkonst
anknutit till temat. Men något
ska de ju jobba utgående från
och då är det bra med ett tema
som eleverna kan och har lagt
ner tid på. Allmänt taget gillar
jag att jobba med integrering
och större helheter i stället för
små snuttar i olika ämnen.

Nyheter
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Möjligt att missbruka
blimedlemikyrkan.fi

Tidningen i din hand är ett dubbelnummer.
Nästa Kyrkpressen utkommer den 5 maj.

Kyrkostyrelsen har gett riksdagens justitieombudsman en utredning om inträdande i kyrkan via internet. Utredningen uppmärksammar att det är
möjligt att bli medlem i kyrkan via internet utan
kontroll av identiteten. Det här beror på magistratens tillvägagångssätt.
Enligt lagen behöver myndigheter inte begära
underskrift på elektroniska dokument ifall det inte
finns någon orsak att ifrågasätta dokumentens äkthet. (AA)

Redaktionen önskar alla läsare
en välsignad påsktid!

”Ingen arena för debatt”

Jakobsbrottningen 		
fortfarande aktuell

Via Crucis ger liv åt passionen
Liisa Huima

Marina Wiik

Påskvandringen Via

Christa Mickelsson

Crucis har bevarat
sin popularitet trots
att kyrkan allmänt
lockar allt färre. På
långfredagen visas
spektaklet för sextonde
gången.
Jesus väntar på att det som
är bestämt ska ske. Han är
rädd och ber, men lärjungarna har somnat på sitt
pass. Jesus, alias Tomi Alatalo, ser ut över Helsingfors och utbrister: ”God vilja har människan nog, men
räcker det?”
Frågan har en nyckelroll i
årets upplaga av Via Crucis
eller Korsets väg i Helsingfors.
– I föreställningen möter vi människor vars goda
uppsåt i de flesta fallen ändå slutar i en känsla av synd
och misslyckande. De egna
krafterna tryter hos såväl
Judas och Petrus som Pilatus, säger regissören Mikko Lammi.
Han har medverkat i
Via Crucis sex gånger som
bland annat Petrus, soldat
och regissörsassistent. Miro Apostolakis, som spelar
Judas, är däremot novis i
sammanhanget.
– Jag har aldrig ens sett
föreställningen! Men det
känns nog som om jag gått
miste om något – varje övning väcker tankar som
berör mitt eget liv, säger
Apostolakis.

Proffs och amatörer
Sammanlagt engagerar Via

I årets Via Crucis ackompanjeras påskens händelser för första gången av levande musik. Jesus
(Tomi Alatalo), lärjungen/evangelisten (Jenni Mäkelä) och Judas/juden (Miro Apostolakis) förbereder sig för det kommande lidandet.

Crusis kring 70 personer.
En del är proffs inom teater, ljus- och ljudkonst,
men de flesta medverkande är glada amatörer. För
att sänka tröskeln för att
medverka har Lammi sedan årsskiftet lett dramagrupper i fyra Helsingforsförsamlingar.
– I produktionen deltar
också personer som är rädda för olika sociala situationer. Samarbetet har gett
mitt arbete perspektiv, säger Lammi.
Miro Apostolakis studerar vid det finskspråkiga
konstgymnasiet i Berghäll
och är van vid att uppträda. Att gå in i rollen som en
av historiens största skurkar kräver ändå speciell inlevelse.
– I min pappas hemby i

Grekland bränner man Judasdockor på bål under
påsken. När jag läst om Judas i Bibeln har jag insett
att han fyller den uppgift
som var förutbestämd åt
honom. Kanske ville han
egentligen att Jesus skulle
förklara sig inför folket, inte att han skulle dö?

Politisk vapenvila
I fjol väckte produktionen uppmärksamhet genom att Jesus spelades av
en kvinna. Mikko Lammi
avsäger sig dylika experiment.
– Ett passionsspel är inte
rätt arena för samhälleliga
eller konstpolitiska ställningstaganden. Påsken är
försoningens högtid: i stället för att gräla hoppas jag
att folk ska stanna upp och

fundera över det som hände Jesus.
Hur berör det en icketroende?
– Kristendomen har påverkat människors liv i
över 2 000 år och om inte
annat så kan man filosofera över den livssyn som Jesus lade grund för genom
sin person, oberoende om
man uppfattar honom som
Guds son eller inte.
Mikko Lammis regiarbete bygger på Lauri Otonkoskis manus, som är lyriskt
och starkt bibliskt. Det betyder också att scener som
kan verka skrämmande
finns med.
– Vägen till korset kan inte beskrivas utan våld och
smärta. Det är trots allt en
berättelse om lidande, säger Lammi.

Krista Lähteenmäki till kyrkodagarna
Bianca Holmberg

Årets Kyrkodagar vill
bland annat skapa nya
bilder av kyrkan. Till
exempel att kyrka och
idrott kan höra ihop.
De finska kyrkodagarna,
som i år hålls i Lahtis, får
besök av en av våra nyaste
sportstjärnor. Skidåkaren
Krista Lähteenmäki, själv
hemma i Lahtis, deltar i ett
seminarium med temat

intresserad då hennes konfirmationspräst Eeva-Liisa
Helle tog kontakt.
– Jag har själv varit med
i hjälpledarverksamheten
i församlingen och ämnet
kändes aktuellt för mig, säger Lähteenmäki.
På seminariet kommer
hon att berätta om det som
hon håller heligt och hur
det syns då hon sportar.

Krista Lähteenmäki är en av
talarna på Kyrkodagsseminariet om idrotten och det heliga.

Idrott i idrottsstaden

idrotten och det heliga.
Lähteenmäki blev genast

Sporten är ett av de många
teman som tas upp på årets
kyrkodagar.

– Lahtis är en idrottsstad
och idrotten är viktig i den
finländska kulturen. Också
på kyrkligt håll har man insett att det är viktigt att också den troende rör på sig
och tar hand om sin kropp,
säger evenemangschefen
Tarja Jalli.
Förutom
seminariet
kommer bland andra biskop Wille Riekkinen och
idrottspastorn Eeva-Liisa
Helle att förrätta en idrottsmässa, där både präster och
besökare får röra på sig mer
än vanligt.
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– Kristendomen och kyrkan ger rum också för de
svåraste och dummaste frågorna. Att brottas med
Gud kan också göra illa, sa ärkebiskop Kari Mäkinen förra veckan. Han uttalade sig under en mediebrunsch som hölls under rubriken ”Brottas med
Gud”.
Trots att
Nietzche
redan i
slutet på
1800-talet
proklamerade att Gud
är död, lever
och mår religionerna
fortfarande.
Ärkebiskop Kari Mäkinen är beredd på Dessutom
att svåra diskussionen och kamp med ökar religiGud kan göra mycket ont.
onsfilosofin i
popularitet.
– Det handlar i grund och botten om ifall Gud
finns eller inte och om logiska argument för eller
emot, sa forskaren Aku Visala.
Han efterfrågade däremot en klarare Gudsbild av
ateister.
– Före man kan konstatera att man inte tror på
Gud, måste man definiera hurdan han är, sa Visala.
Journalisten Rony Smolar påpekade att små religionssamfund måste hålla speciellt hårt i sina medlemmar.
– Värdediskussionen under de senaste månaderna har stärkt banden inom det judiska samfundet,
men samtidigt har vi stärkt dialogen mellan olika
religioner. (MW)

Församlingshem i Esse
byggs vid ån?
Långköraren i Esse, var det nya församlingshemmet ska byggas, har tagit ett steg framåt. Kyrkorådet i församlingen har röstat för ett nybygge vid
ån, där det gamla församlingshemmet stod.
Kostnaderna för de två alternativen, att bygga
vid prästgården eller intill ån, beräknas i stort sett
bli detsamma. För placering vid ån talar att det blir
billigare driftskostander, man slipper göra nya dyra
trafikarrangemang och huset blir mera funktionellt.
Kyrkofullmäktige i samfälligheten tar efter påsk
det slutgiltiga beslutet i frågan, skriver ÖT.
Esse församling har saknat församlingshem
sedan december 2008 då det gamla församlingshemmet revs. Orsaken till att man rev det är att
huset var fuktskadat och oändamålsenligt. Enligt
de ursprungliga planerna skulle det nya församlingshemmet ha stått färdigbyggt för ett år sedan.
Ett besvär mot försäljningen av prästgården satte
igång en långdans som försenat bygget. (JS)

Redaktionen förtydligar
och rättar
För att undvika sammanblandning vill redaktionen
förtydliga att det finns två personer med namnet
Alf Snellman i Jakobstadsnejden. Den ordförande
i Fridsföreningarnas förbund som nämndes i förra
numret av Kp är inte samma Snellman som varit
chefredaktör på Jakobstads tidning.
Gällande artikeln om fjällkyrkan hade det uppstått ett litet missförstånd gällande psalmböckerna
som vi skrev om i Kyrkpressen nr 15. Det är domkapitlet som har skänkt psalmböckerna till fjällkyrkan
och ingen annan. (NÖ)
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Påskens händelser med alla sinnen

Hårda tag mot skenäktenskap
Anglikanska kyrkan i England har gett präster
strängare anvisningar för att stoppa skenäktenskap.
I fortsättningen måste paren ansöka om licens
om bruden eller brudgummen är från ett icke-europeiskt land, rapporterar BBC.
Enligt Christian Today ska par med giftastankar i
fortsättningen vara beredda på stränga personlighetskontroller, prästbesök och vid behov deltagande i äktenskapsförberedande kurser. Präster som
misstänker skenäktenskap måste genast rapportera om det till myndigheterna.
Under de senaste nio månaderna har 155 personer i Storbritannien anhållits som misstänkta för att
ha bidragit till skenäktenskap. (MW)

Johan Sandberg

Johan Sandberg

Både långfredagens
och påsksöndagens
händelser handlar om
stora under. Därför
behövs alla sinnen
för att kunna ta emot
påskbudskapet.

Kyrkligt uppsving på Island
stock.xchng

För tre år sedan kraschade ekonomin på Island. I
krisens kölvatten har kyrkorna däremot upplevt
ett uppsving, rapporterar
Dagen.
Enligt Gudni Màr Hardarson, präst i Lindakyrkan utanför Reykjavík,
har antalet kyrkobesökare ökat med hela 50
procent.
– Innan krisen levde allt
för många islänningar för
Hallgrims kirkja är en av
pengar, vi var giriga och Reykjaviks mest kända
trodde att vi var bättre
symboler.
än alla andra, säger han.
I dag söker sig många islänningar till kyrkan för
att få ro och hitta en mening med tillvaron. Också
antalet barndop och konfirmationer har ökat.
Förtroendet för Islands kyrkor har stärkts i takt
med att förtroendet för parlamentet dalat.
– Enligt en undersökning så litar 10 procent på
parlamentet medan 36 procent litar på kyrkan,
säger Hardarson till Dagen. (MW)

Förvärrat i Elfenbenskusten
Den humanitära krisen i Elfenskusten har djupnat
efter att diktatorn Laurent Gbagbo fängslats av
franska och oppositionella trupper.
– Många människor har inte tillgång till basservice och kan inte röra sig utanför sina hus, säger
Laurent Mandjo, president för den episkopala kyrkans nationella konferens till nyhetsbyrån ENI.
I huvudstaden Abidjan har många i brist på mat
och rent vatten sökt skydd i kyrkor. Enligt Sumoward Harris, luthersk biskop i grannlandet Liberia, har 100 000 flyktingar korsat gränsen mellan
länderna.
Oroligheterna i Elfenbenskusten är en följd av att
katolska Laurent Gbagbo vägrade att ge över presidentposten åt valsegraren Alassane Outtara, som
kommer från det muslimska norr. (MW)

– Kroppsminnena är de
starkaste minnena vi bär
med oss. De genomsyrar
våra övriga minnen, säger
kaplan Boris Salo i Jakobstads svenska församling.
Att bjuda på sinnesupplevelser är ledstjärnan i
årets påskfirande i Jakobstad. Förutom traditionella gudstjänster och aktläsning ordnas det nu både
påskvandring och berättarstunder där Salo återberättar passionsberättelsen ur
Markusevangeliet.
– I många år har vi funderat på att ställa till med
en påskvandring. Nu gör vi
slag i saken. Men vi vill inte
göra något drama och sätta
färdiga ord på upplevelsen.
Istället vill vi ge en möjlighet att reflektera och bearbeta, säger barnarbetsledare Anna-Lena Lönnqvist
som tillsammans med Salo och församlingspastor
Åsa Turpeinen jobbat med
vandringen.
Påskvandringar i sig är
ingen nyhet. De har ordnats i flera av församlingarna i prosteriet, bland annat i Larsmo där Salo verkat
tidigare. Erfarenheterna
därifrån kommer nu väl
till pass.
– Vi upprepar inte konceptet från Larsmo, säger
Salo. Vi har försökt göra en
egen version av vandringen. Vi ville också göra den
för vuxna.

Under påskvandringen kommer Pontius Pilatus, gestaltad av Lasse Brunell, att möta folket som
representeras av Åsa Turpeinen, Anna-Lena Lönnqvist och Boris Salo.

Varje vandring
blir speciell
Vandringen börjar på torget i församlingscentret.
Det har förvandlas till torget i Betania där man samlas, umgås och dricker kaffe. I grupper går man sedan
upp till Jerusalem under
ledning av en medvandrare
som är församlingsanställd.
Vandringen går över gamla
gravgården till den nya och
avslutas i Johanneskapellet.
Vid stationerna under vandringen får deltagarna ta del
av olika intryck ur påskhändelserna.
– Det hela avslutas med
ett påskjubel där uppståndelsen
förhoppningsvis
har fått gå igenom hela
kroppen på deltagarna, säger Lönnqvist.
Påskvandringen engagerar ett tiotal personer. Också de som går själva vandringen kommer att få vara
med på ett hörn.
– Därför tror jag att varje

vandring blir speciell och
olik de andra, säger Lönnqvist.
Dagtid får också dagklubbsbarnen gå påskvandringen.
– Barnen är vana vid drama. Därför ska det bli intressant att se hur de tar
emot det här konceptet. Vi
tror inte att det blir något
problem för barn behöver
få uppleva med hela kroppen. Om konceptet lyckas kan vi i framtiden erbjuda påskvandringen åt
daghem och skolor, säger
Lönnqvist.

Markus 		
i berättelseform
Nytt för i år är också att Boris Salo kommer att berätta
påskhändelserna ur Markusevangeliet i Pedersöre
kyrka på påsklördagen. Vid
ett tidigare tillfälle har han
berättat de första kapitlen
ur evangeliet. Nu står kapiteln från åtta till sexton
i turen.

– Det är en utmaning för
mig själv. Jag försöker lära
mig skillnaden mellan att
berätta, att läsa och att dramatisera. Även om jag berättar kommer jag att använda samma ord som om
jag läste.
Enligt Salo har Markusevangeliet skrivits med tanke på att det ska berättas.
Därför har han nu lärt sig
evangeliet utantill.
På lördagskvällen kommer också Henrik Östman
att på orgel med musikens
hjälp leva sig in i påskbudskapet.
– Som kuriositet kan nännas att finska församlingen engagerat skådespelaren Pauli Mahlamäki från
Torneå att göra samma sak
som jag på skärtorsdagen i
församlingscentret, säger
Salo.
Påskvandringen startar klockan
19 på måndag, tisdag och onsdag. Grupperna startar med
tjugo minuters mellanrum och
vandringen tar trettio minuter.

Handarbete och sinnesro!

Kaj Kunnas med i skolprojekt
Projektet Vi bygger en skola i Kongo inspirerar till
frivilligarbete och ger en möjlighet att följa med
ett skolbygge i byn Mangina från början till slut.
Insamlingen ordnas av Kyrkans Utlandshjälp och
biskop Björn Vikström är dess beskyddare. Sportjournalisten Kaj Kunnas är frivilligarbetare i skolprojektet.
– Jag hoppas att Borgå stift, dess församlingar
och medlemmar vill vara med och förverkliga det
här projektet, säger Vikström.
Projektet pågår tills de 70 000 euro som behövs
är insamlade och den nya skolbyggnaden står färdig. (MW)

Anna Brav (red.)

Restvärme

Världen är full av bebisar som behöver
värme just i detta ögonblick!

Lars-Åke W Persson
& Tore Hagman

Stickat och virkat
av det som blev
över. Många tips
på vad man kan
göra av restgarn!
Inb. 18,50

Sinnesro

Liisa Perkiö

Heliga platser,
ärliga relationer
och rimliga förväntningar – vägar till
sinnesro.
Inb. 17,50
Patricia TudorSandahl & Tore
Hagman

Tusen skäl att
vara tacksam

Runar Eldebo

Salt
Nästan 200 elever går i skift i den nuvarande skolan i
Mangina, som saknar toaletter och rent vatten.

Saltet som symbol i Bibeln.
Samtalsfrågor ingår.
Inb. 27,90

Anna Brav (red.) Värma en liten
Stickat och virkat för världens bebisar.
Klassiska och nya mönster på allt från
filtar till koftor. Inb. 18,50

Om att välja
tacksamhetens
väg, allt världens
elände till trots.
Inb. 17,50
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Insidan

kalendern 21.4-5.5
Helsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Långfredag 22.4
kl. 10 Gudstjänst i S:t Jacobs
kyrka. Lindström, Enlund, Henricson
kl. 10 Gudstjänst i Tomas kyrka.
Ray, Almqvist, Böckerman, Tomas vokalensemble
kl. 12 Gudstjänst i Johanneskyrkan. Ahonen, Ray, Johannes
kantori
kl. 16 Öppen retreat i Mariakapellet. kl. 17 Meditation. Maria
Repo. kl. 18 Vesper. BusckNielsen
Lö 23.4
kl. 23 Påskvaka och mässa i Johanneskyrka. Pashafest efteråt
i Högbergsgården. aTSo-kören.
Lindström, Busck-Nielsen,
Almqvist, Enlund
Påskdagen 24.4
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Ahonen, Enlund, Henricson. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.
Djupsjöbacka, Almqvist, Böckerman. Tomas vokalensemble.
Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Ray, Djupsjöbacka, Johannes kantori. Kyrkkaffe
Annandag påsk 25.4
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Ray,
Böckerman, Enlund, Löfman.
Kyrkkaffe
Ti 26.4
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Timo Lampinen
kl. 13 Träffpunkt för seniorer
och daglediga i Högbergsgården. Vicehäradshövding LarsEric Henricson: ”Arvsrättsliga
frågor”. Ahonen, Enlund
On 27.4
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t
Jacobs kyrka. Missionär Silva
Lahti från Finska Missionssällskapet berättar om vardagsliv i
Etiopien. Salenius
kl. 15 Mariakretsen i Tomas
kyrka. ”Astrid Lindgrens liv.”
Gertrud Strandén
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist,
Böckerman
To 28.4
kl. 15-16 Bönegruppen i De
gamlas hus, Norrsvängen 1-3
på Drumsö. Salenius
kl. 17-18.30 Sorgegruppen
första samling. Ta kontakt med
diakonissan Karin Salenius,
om du vill vara med t. 0503800867
kl. 19-21 Regnbågscafé i Hörnan i Högbergsgården. Kvällens gäst Kenneth Liukkonen,
Mr Gay Finland 2010 och förtroendevald i Åbo svenska. Ray
Fr 29.4
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Hörnan, Högbergsg. 10 via
gården.
Sö 1.5
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lindblom, Ray, Löfman.
Kyrkkaffe
Må 2.5
kl. 10-11.30 Mamma-barngrupp
i Tomas kyrka. Ingång via nedre våningen. Frände
kl. 11-12.30 Cellverksamhet i S:t
Jacobs kyrka. Gertrud Strandén
kl. 15 Diakonikretsen i Hög-

bergsgården. Ollberg
kl. 15 Informationstillfälle i
Högbergsgården för dem som
reser till Tallinn, Haapsalu och
Ormsö 11-13.5 Om Du vill veta
mera och kanske fråga om någon detalj, kom med. Vi bjuder
på kaffe vid träffen. Resan är
fullbokad!
Ti 3.5
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Enlund
kl. 13 Träffpunkt för seniorer
och daglediga i Högbergsgården. Vårfest med kulturarbetare Magnus Lindholm: ”Vagabonder, flanörer och dagdrivare - om långsamhetens
kultur”. Reflexioner kring tiden,
den snabba och långsamma.
Ahonen, Löfman
On 4.5
kl. 14-15.30 Diakoniträff i S:t
Jacobs kyrka. ”Våren i hjärta
och sinne”, Anhild Träskman.
Salenius
Ingen Mariakrets i Tomas kyrkas församlingshem
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla
kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund
VÄLKOMMEN MED till Sjömansro i Lappvik/Hangö
torsdagen 19.5.2011. Vi firar en
rekreationsdag för ande, själ
och kropp kring temat ”Inre
frid, lugn och ro”. Med oss
har vi sjukhuspräst Ann-Sofi
Storbacka som håller bibelstudium och mässa. Tillsammans
njuter vi också av god mat och
vacker natur. Start kl. 9 från
KIASMA (Lundströms grönvita buss) med retur till samma
plats kl. 18. Anmäl dig senast
måndagen 9.5 till församlingens kansli, t. 09-23407700.
Glöm inte nämna ev. matallergi.
Semesterläger på Saarenpää
på Lojoön 29.6-4.7.2011. Lägret är för Dig som vill komma
bort från stan några dagar och
njuta av god mat, vila, andakter, vacker natur, gemenskap,
mm. Transport till och från
lägret ordnas med egen buss.
Lägeravgiften på 50 euro inkluderar helpension och resor.
För närmare information och
anmälan kontakta diakonissan
Barbro Ollberg senast 31.5 2011
per telefon 09-23407704 eller
per e-post barbro.ollberg@evl.
fi. Välkommen med!

Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
To 21.4 kl. 20 nattvardsgudstjänst, Rönnberg, Lankinen.
Fr 22.4 kl. 12 gudstjänst, Hallvar, Matteus kyrkomusiker.
Fr 22.4 kl. 19 passionsmusik.
Pergolesi: Stabat Mater. G.P.
da Palestrina – Improperierna.
Matteus kyrkokör och Cantus
Novus – kören från Vartiokylän
seurakunta, Anna Brummer,
Anni Nummila, Tuula Mäntyjärvi, Henri Hersta, orgel. Fritt
inträde.
Sö 24.4 kl. 12 festmässa för
hela församlingen, Rönnberg,
Forsén, Hersta, Brummer, Lankinen, Matteus diskantkör, Matteus kyrkokör. Kyrkkaffe.
Må 25.4 kl. 18 kvällsmässa.
Kvällste i Matteussalen.
To 28.4 kl. 13 pensionärskrets,

FÖRSTA MAJ-BASAR
FÖR HELA FAMILJEN
1.5. kl.9.15-15, Observatoriegatan 18, Hfors
Missionskyrkan
kl. 9.15 tvåspråkig gudstjänst
kl. 12 och 13 En danssaga för hela familjen, Xaris Finland
kl. 15 Lotteridragning och avslutning
Fr.o.m. kl. 9.45 försäljning av bakverk, mjöd, handarbeten,
tavlor, silverföremål, samlingskort, väggbonader, lotter m.m.
Syföreningens finurliga handarbeten och Vanhaliina-butikens
antikviteter till salu. Våffelförsäljning.
Restaurang Teranga öppen kl.9.30-14, lunch kl.11-14.
Basaren öppen. Fritt inträde till missionsmuseet Kumbukumbu.
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Mao Lindholm

Forsén (2 vån).
Sö 1.5 kl. 12 högm, Hallvar,
Lankinen.
MARIELUNDSKAPELLET I
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
To 21.4 kl. 18 nattvardsgudstjänst, Ahlfors, Lankinen.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
To 21.4 kl. 20 nattvardsgudstjänst, Ahlfors, Hersta.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellvägen 65
Fr 22.4 kl. 10 gudstjänst, Hallvar, Matteus kyrkomusiker.
Sö 1.5 kl. 10 högm, Hallvar,
Lankinen.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Må 2.5 kl. 12.30 Nordsjö syförening och samtalsgrupp, Karin
Degerman.
DAGLÄGER FÖR BARN (3-5
år) 6-10.6 dagligen kl. 9.3012.30. 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
Skärtorsdag 21.4
- kl. 17 Nattvard i Norra Haga
kyrka. Thylin, Hilli. Solosång
Johanna Fernholm.
- kl. 18.30 Nattvard i Kårböle
kapell. Bonde, Lilius.
- kl. 18.30 Nattvard i Munksnäs
kyrka. Lassus, Söderström.
Läsning akt 4 av Karin Kullberg.
- kl. 19 Nattvard i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Hilli. Solosång Johanna Fernholm.
Långfredag 22.4
- kl. 10 Gudstjänst i Munksnäs
kyrka. Lassus, Kullberg, Thylin,
Söderström, Sirpa Lilius, Petruskören.
- kl. 10 Gudstjänst i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15 Passionsmusik i Kottby
kyrka. Hilli, Sirpa Lilius, andakt
D Björk.
Påsknatten lö 23.4
- kl. 23.30 Påskvigilia (N) i Åggelby gamla kyrka. Sandell.
Påskdagen sö 24.4
- kl. 10 Högmässa i Munksnäs
kyrka. Thylin (p), Björk (l), Söderström, Petruskören. Påskliljor tas emot för att delas ut till
ensamma och sjuka. Intervju

med Paul von Martens vid
kyrkkaffet.
- kl. 12 Högmässa i Malms kyrka. Lassus (p), Sandell (l), Hilli,
Petruskören.
Påskannandag må 25.4
- kl. 10 Gudstjänst i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Heikki
Alavesa.
- kl. 18 Kvällsgudstjänst i Lukascentret. Björk, Söderström.
Ti 26.4
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 10.30 Mamma-pappabarngrupp i Lukascentret
(Vesperv. 12 A). Rebecka.
- kl. 13 Pensionärskrets i Malms
kyrka. B Sandell.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka
för åk 1–2 och förskolan. Sussi
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och
Rebecka.
- kl. 19 Förbön och tack i
Munkshöjdens kyrka. UllaChristina Sjöman, Paavo Norkko, Söderström. Barnpassning.
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
TV7-inspelning.
To 28.4
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Seuris (Månsasv. 21). Sussi,
Bodil och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Lukasgården (Munkstigen 2). Rebecka.
- kl. 18 Tempeltjänarnas gemenskapskväll i Lukascentret.
Thylin, Sjövall.
Fr 29.4
- kl. 10 Mamma-pappabarngrupp i Kårböle kyrka.
Rebecka.
Sö 1.5
- kl. 12 Högmässa i Munksnäs
kyrka. Bonde, Heikki Alavesa.
Kyrkkaffe.
- kl. 18 Gudstjänst i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Heikki
Alavesa. Kyrkkaffe.
Må 2.5
- kl. 19 Samling för män i
Lukascentret. Stig-Olof Fernström.
Ti 3.5
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Malms kyrka. Bodil och Sussi.
- kl. 10.30 Mamma-pappabarngrupp i Lukascentret
(Vesperv. 12 A). Rebecka.
- kl. 16 Barnkör i Malms kyrka
för åk 1–2 och förskolan. Sussi
och Rebecka.
- kl. 16.45 Barnkör i Malms
kyrka för åk 3 uppåt. Sussi och
Rebecka.

On 4.5
- kl. 13 Stick-café i Baggis
(Baggbölev. 17). Monnberg.
Sista gången.
To 5.5
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik
i Seuris (Månsasv. 21). Sussi,
Bodil och Tove.
- kl. 10 Mamma-pappa-barngrupp i Lukasgården i Munksnäs. Rebecka.

Helsingfors prosteri
Via Crucis-korsets väg 22.4
kl. 21. Det Ekumeniska passionsspelet Via Crucis startar
kl. 21 som en procession från
Kajsaniemi park via Ständerhuset till Domkyrkans trappa, där
korsfästningen sker. Via Crucis,
som ordnas 16 gången, regisseras av Mikko Lammi, som varit med i spelet 6 gånger som
skådespelare. Föreställningen
baserar sig på Lauri Otonkoskis manuskript. Processionen
slutar med Jesu korsfästelse
på Domkyrkans trappor. Över
hundra professionella och
amatörskådespelare medverkar.
TOMASMÄSSA onsdag 27.4
kl.19 med Björn Öhman (predikant) och Furahakören firas
i Tomas kyrka, Rönnv. 16. Temat är ”Mötet med den Uppståndne”. Speaker är Ann-Mari
Lindberg, musikledare är Sven
Nygård och försångare Jannike
Sandström. Möjlighet till bikt
(kl. 18.30) och förbön. Téstund
efteråt. Välkommen!
Rekreationsdagar för närståendevårdare anordnas den
3-6 maj 2011 på Kaisankoti
badhotell i norra Esbo. Många
närståendevårdare har en både
givande och krävande tillvaro
, där man lätt glömmer bort
sig själv. Rekreationsdagarna
ger möjlighet till både vila och
rekreation. Arrangörer är Helsingfors kyrkliga samfällighet
och Folkhälsans Förbund i
samarbete med Ray. Avgift 90
euro. Anmälningar till Jonna
Skand, Folkhälsans förbund i
Nyland, tfn 046-810 5037, epost:jonna.skand@folkhalsan.fi.
Kristina Jansson-Saarela svarar
även på frågor. tfn 09 2340
2540.
Församlingarnas samtalstjänst
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En web-

baserad hjälptjänst finns på
adressen http://evl.fi/natjour.
Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller
andra uppgifter som kan leda
till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord.
Ring eller skriv när Du behöver
stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt
från kyrka och församling.
Flera nya inslag varje vecka.
Lyssna: www.pod.fi/svenska.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde
Mi 20.4. 18.00 Uhr Passionsandacht (Panzig)
Do 21.4. 15.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag im Seniorenwohnheim (Panzig)
18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag
(Panzig)
Fr 22.4. 11.00 Uhr Gottesdienst
zum Karfreitag (Panzig), Vocalensemble
So 23.4. 11.00 Uhr Gottesdienst zum Ostersonntag (Panzig), Dt.-Finn. Chor
Mo 24.4.11.30 Uhr Gottesdienst zum Ostermontag im
Seniorenwohnheim (M. Röker)
So 1.5. 11.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
”Vägen mot påsken”, vandring
i domkyrkan: Påskens händelser i ord och bild. Vandringen
gör du på egen hand under
kyrkans öppethållningstider
8-28.4. Kyrkan är öppen ti-lö
kl. 10-14, söndagar och helgdagar kl. 14-16.
Skärto 21.4 kl. 18 Mässa i
domkyrkan, M Lindgård,
Anderssén-Löf, Eisentraut,
Puska, Söderström, Helenelund, Gaudeamuskören. Brutet
nattvardsbord.
Långfre 22.4 kl. 12 Gudstjänst i domkyrkan, Eisentraut,
Geisor, ungdomar, Tollander,
Gudstjänstkören. Kl. 18 Passionsmusik, Vox Silentii i domkyrkan. Fritt inträde.
Påskdagen kl. 10 Gudstjänst
i Kullo bykyrka, Eisentraut,
Helenlund. Kl. 12 Familjemässa
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i domkyrkan, M Lindgård, Eisentraut, af Hällström, Puska,
Söderström, Tollander, Helenelund, Domkyrkokören, Cornicines Borgoensis, Diskanten,
dagklubbsbarn. Färdtjänst.
Annandag påsk 25.4 kl. 12
Högmässa i domkyrkan, af
Hällström, Puska, Torbjörn Anderssén, Helenelund.
Ti 26.4 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet, inledare
Ann-Britt Hedman.
On 27.4 kl. kl. 13 Mariakretsen
samlas i församlingshemmets
musikrum. Ledare Nina Perklén. Kl. 13.15 Fältandakt vid
hjältegraven, flagghissning och
kransnedläggning, Eisentraut.
To 28.4 kl. 14 Kråkökretsen
samlas i Sjötorp, af Hällström
Lö 30.4, kl. 16-19 VALBORGSFEST för HELA FAMILJEN i
Mariagården, Slingervägen 1.
Sång- och musikstund med
BENNY TÖRNROOS och MUMINTROLLEN kl. 16-17. Därtill
bl.a. hobbyhörna, lotteri och
servering för insamlingen Gemensamt Ansvar samt gemensam andakt med församlingspastor Mia Anderssén-Löf.
Sö 1.5 kl. 10 Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsund skärgårdskyrka, af Hällström, Helenelund.
Kl. 12 Högmässa i domkyrka,
Eisentraut, af Hällström, Helenelund. Kl. 15 Gudstjänst i
Mikaelskapellet i Fagersta, S
Lindgård, Söderström
Må 2.5 kl. 18 Bastukväll för
kvinnor på Karijärvi. Temat är
”Livsglädje”
Ti 3.5 kl.10 Samtalsgrupp om
livsfrågor för mogna människor, ledare Ann-Britt Hedman.
Kl. 12 Andakt och lunch i
församlingshemmet, inledare
Kerstin Vikström. Kl. 13.30
Männens samtal i församlingshemmet, S Lindgård.
On 4.5 kl. 18 Alhpa-fest i församlingshemmet. För dig som
gått kursen/vill börja kursen.
Måltiden 6 euro/person, inledning, musik, gemenskap,
Eisentraut, Söderström. Kl. 20
Konsert i domkyrkan Vigselmusik med kantorer från Borgå
svenska domkyrkoförsamling
och Porvoon suomalainen
seurakunta. Fritt inträde.
To 5.5 kl. 9.30 Morgonmässa
i Lundagatans kapell, S Lindgård. Kl. 18 Bastukväll för män
på Karijärvi.
Lö 7.5 kl. 15 Nyländsk barnkörsstämma på torget (vid
regn i domkyrkan). Kl. 18 Mässa i domkyrkan - Barn i Guds
tid. Barnkörer medverkar.

gudstjänst i kapellet, Tord
Carlström, Paula Jokinen och
Lovisakören
kl 19 Konsert Pergolesi: Stabat
mater i Obs! i Pernå kyrka,
Elegia-kören med solister och
orkester. Buss från turisthållplats kl 18.15.
Påskdagen: kl 10 Gudstjänst i
kapellet, Håkan Djupsjöbacka,
Paula Jokinen, Arno Kantola
och Lovisakören
kl 18 Påskkonsert Jubilate i
kapellet. med Mari Grönholm,
sopran, Päivi Laihanen alt, Iina
Katila orgel
Annandag påsk: kl 10 Gudstjänst i kapellet, Tord Carlström, Rita Bergman
Ons 27.4. kl 18 Bibelstudiegruppen i Församlingsgården
To 28.4. kl 8.30 Morgonkaffe
i Tikva

Lappträsk

Sibbo

To 21.4 kl. 19.30 Nattvardsmässa i kyrkan, Åberg, Tollander, Musikensemble
Fr 22.4 kl. 10 Långfredagens
Stilla Mässa i kyrkan
Sö 24.4 kl. 10 Påskdagens
Uppståndelsemässa i kyrkan,
Cantando
Må 25.4 Påskannandag, kl. 10
Gudstjänst i kyrkan
On 27.4 kl. 9.30 Vuxen-barngrupp i fh
Sö 1.5 kl. 10 Mässa i kyrkan
On 4.5 kl. 9.30 Vuxen-barngrupp i fh
To 5.5 kl. 14 Missionskrets i fh

SIBBO KYRKA: Skärtorsdag kl
18 veckomässa Fjalar Lundell,
Anders Ekberg, kyrkokören.
Långfredag kl 12 gudstj (ej
nattv) Helene Liljeström,
Ekberg, Lauri Palin, herrkör.
Påskdagen kl 12.15 (obs tiden!)
påskmässa Liljeström, Katja
Korpi, Ekberg, Palin. Kör för
alla åldrar, barnkör, ungdomskör, kyrkokör. Särskilt för konfirmander. Annandag påsk kl
12 mässa Heidi Jäntti, Ekberg.
Sö kl 18 1.5 (obs tiden!) mässa
Jäntti, Ekberg. Kaffe i kyrkan.
Fotoutställning Helig i Kyrkoby församl.hem. Öppettider
21.4 kl 16-17.45, 24.4 kl 13.30-15,
25.4 kl 13.30-15, 27.4 kl 11-14.30,
28.4 kl 17-19.
Diakonisyförening Ti kl 18.30
26.4 hos Tua Lampenius, Högmov 19.
Sexeuroslunch On kl 12 27.4 inl
Katja Korpi.
De ljusa kvällarnas bibelserie
i N Paipis bykyrka Ti kl 18 3.5.
Hundrafaldig skörd. Fjalar Lundell: Ord på vägkanten – för att
få rotfäste.
Äldre i Söderkulla träff i församl.salen On kl 13 4.5 Katja
Korpi.

Liljendal
21.4 To 14 Andakt med nattvard i Servicehuset
21.4 To 19 Skärtorsdagsmässa i kyrkan OBS! platsen
H.Djupsjöbacka A.Jokinen
22.4 Fr 12 Långfredagens gudstjänst i kyrkan
H.Djupsjöbacka A.Jokinen
25.4 Må 13 Högmässa i Andreaskapellet H.Djupsjöbacka
A.Jokinen
26.4 Ti 10-12 Vuxen-barngruppen i Kantorsgården
1.5 Sö 18 OBS! tiden Gudstjänst
i kyrkan H.Djupsjöbacka3.5 Ti
10-12 Vuxen-barngruppen i
Kantorsgården
4.5 On 18.30 Matiné i Annagården; musikinstitutets
elever uppträder

Lovisa
Stilla veckan och påsken:
Skärtorsdag: kl 8.30 Morgonkaffe i Tikva
kl 20 Nattvardsmässa i kapellet, Tord Carlström, Paula
Jokinen
Långfredag: kl 10 Stilla

Pernå
To 21.4 kl. 18 Skärtordagens
nattvardsgång i kyrkan. Lemberg, Silfvergrén, Busk-Åberg
Fr 22.4 kl. 10 Långfredagens
gudstjänst i kyrkan. Silfvergrén,
Busk-Åberg
kl. 19 Stabat Mater-konsert i
kyrkan
Sö 24.4 kl. 12 Påskdagens
högmässa i kyrkan. Lemberg,
Silfvergrén, Jokinen
Må 25.4 kl. 13 Påskannandags
mässa i Sarvsalö kapell. Silfvergrén
On 27.4 kl. 10-12 Kuggom
vuxen-barngrupp i Axxell.
Erica Wallén
To 28.4 kl. 10-12 Isnäs vuxenbarngrupp i Isnäs servicehus
kl. 12 Pensionärssamling i Byagården, Sarvsalö. Vivica BruceAndersson
Fr 29.4 kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barngrupp i Prästgården.
Erica Wallén
Sö 1.5 kl. 10 Högmässa i kyrkan. Minna Silfvergrén
Ingen andakt i Isnäs servicehus kl. 13
Må 2.5 kl. 10-12 Forsby vuxenbarngrupp, Jorvasvägen 1.
Erica Wallén
On 4.5 kl. 10-12 Kuggom vuxen-barngrupp i Axxell. Erica
Wallén
kl. 13 Pensionärssamling i
Forsby pensionärshus. Robert
Lemberg
To 5.5 kl. 10-12 Isnäs vuxenbarngrupp i Isnäs servicehus.
Erica Wallén
kl. 18 Konsert i kyrkan med
kammarorkestern Crescendo
från Esbo musikinstitut
www.pernaevl.fi

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Skärtorsdagsmässor 21.4.
Karabacka kapell, Karabackav.
12, kl. 16.30, Byfält, A. Kronlund.
Köklax kapell kl. 17 mässa med
stilla lovsång, Kanckos, Bengts.
Hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, kl.
18, Lindqvist, A. Kronlund.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5,
kl. 18, Rönnberg, N.Kronlund.
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 19,

Juntumaa, Bengts.
Långfredag 22.4.
Esbo domkyrka, Kyrkparken
5, kl. 12.15, gudstj., Rönnberg,
Juntumaa, A.Kronlund, Bengts,
EsVoces.
Olars kapell, Månskivan 4,
kl. 10.30, gudstj., Gunborg
Lindqvist, Ingmar Lindqvist,
A.Kronlund.
Pergolesi: Stabat mater. Konsert i Esbo domkyrka på långfredag 22.4 kl. 21. Nina Kronlund, sopran, David Hackston,
kontratenor, Minna Kangas,
violino, Dora Asterstad, violino,
Markus Sarantola, viola, Heidi
Peltoniemi, cello, Anna-Maaria
Oramo, orgel. Fritt inträde.
Påsklördag 23.4.
Hvittorps lägergård, Hvittorpsvägen 245 i Kyrkslätt, kl.
21 kvällsmässa m. påskskriftskolan, Ahlbeck, von Martens,
N.Kronlund.
Mataskärs kapell, Mataskärv. 3,
kl. 23 påsknattsmässa, Rönnberg, A.Kronlund, katekumenatsgruppen. Servering efter
mässan.
Påskdagen, sö 24.4
Esbo domkyrka, kl. 12.15
högmässa, Rönnberg, Juntumaa, Bengts, A. Kronlund,
N.Kronlund. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kapell, Månskivan 4,
kl.10.30 mässa med små och
stora, G.Lindqvist, I.Lindqvist,
Bengts. Kaffe 9.30-12.
Annandag påsk, må 25.4.
Esbo domkyrka, Kyrkparken
5, kl.12.15 högmässa, Kanckos,
A.Kronlund.
Sö 1.5. Esbo domkyrka kl.12.15
högmässa, Juntumaa.
Gotlandsteatern uppträder
med Markusevangeliet i Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6, on
4.5 kl. 19-20.30.
Familjeklubbar:
Mattby kapell, Lisasgr. 3, on
och fre 9.30-11.30.
Köklax kapell, Handelsbacken
1, må 9.30-12.
Sökö kapell, Sökögr. 3, sång
och lek, ti 9.30-11.
Dagklubbsanmälan inför
hösten
Må 2.5 kl. 17-19 i klubbarna, eller elektroniskt v. 18 på
www.esbosvenskaforsamling.
fi. Klubbarna finns f.n. i Röda
stugan, Brinkängsv. 4 i Gröndal, Carlberg i Gammelgård,,
Ungdomsv,.10, Esbo kyrkas
församlingsgård, Kyrkstranden
2, Esbovikens kyrka, Skepparg.
8, Olars kyrka, Olarsbäcken
4, och Mattby kapell, Lisasgr.
3..OBS! Anm. till Olars
tas p.g.a. Olars kyrkas renovering emot i klubben i Mattby
kapell.
Kretsar för pensionärer och
daglediga kl. 13-15:
Köklax kapell ti 19.4, Södrik
kapell on 20.4, Sökö kapell ti
26.4, Kalajärvi kapell to 28.4.
Öppet hus m. lunch i Hagalunds kyrka, svenska rummet,
varje ti kl. 12-14.
Gröndalsafton i Gröndals kapell, Grönbackav. 2, må 2.5 kl.
18, Pia Mantila.
Männens bastukväll på Mataskär on. 4.5 kl.18. Vi njuter av
en viskväll i trubaduren Mats
Fontells sällskap.
Bibliodramaveckoslut 20-22.5
på Vällskogs lägercentrum,
Herrgården, start fre kl. 17, avsl.
sö kl.14. Mer info: Gunborg
Lindqvist, 040-531 1047. Anm.
sen. 10.5 till Ann-Christin Lintula, 8050 3211, ann-christin.
lintula@evl.fi.
Utfärd till missionsfesten i
Borgå lö 18.6. Start 7.30 från
Kyrktian, Kyrkog. 10 i Esbo
centrum, tillbaka ca kl. 22. Pris:
30 euro, inkl. buss, lunch, kaffe,
middag o. kvällste. Anmälan
senast 11.5 till Ann-Christin Lintula, 8050 3211, 050-432 7526,
ann-christin.lintula@evl.fi

Grankulla
To 21.4 kl 18.30 Skärtorsdagens mässa, Sandell, Peitsalo.
Damkören medverkar.
Fr 22.4 kl 12 Passionsgudstjänst, Tonberg-Skogström,
Smeds.
- kl 15 Musikandakt. Joseph
Haydn: Sju ord på korset. Tempera-kvartetten. Textläsning:
Sandell, Mauri Vihko.
Sö 24.4 kl 12 Högmässa, Sandell, Peitsalo, Smeds. Damkören medverkar. Aulakaffe.
Till högmässan kan hämtas

påskliljor som efteråt förs som
en hälsning till dem som inte
kunnat närvara.
Må 25.4 kl 12 Högmässa, Tonberg-Skogström, Smeds. Aulakaffe. Efteråt pilgrimsvandring till Otnäs kapell. Vi vandrar knappt 15 km av sträckan
och åker buss gemensamt en
del av vägen. För tilläggsinfo/
intresseanmälan kontakta Pippi
Collander, tfn 0400-260 285
eller Carola Tonberg-Skogström, tfn 050-495 1045.
Ti 26.4 kl 9.30-12 Familjelyktan i Sebastos. Musiklek, sång,
rytmik och rörelse, Peitsalo,
Fransman. Kort morgonandakt
i kapellet. Morsdagspyssel. Kaffeservering och fri samvaro.
- kl 13.30 Tisdagsträffen i övre
salen. Metodistpastor Gösta
Söderström står för programmet. (OBS! Ingen pensionärskör)
On 27.4 kl 13.30 Syföreningen i
övre brasrummet.
To 28.4 kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos, Tonberg-Skogström.
Fr 29.4 kl 10.30 Samtal kring
tro i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 1.5 kl 12 Högmässa, Tonberg-Skogström, Peitsalo.
Aulakaffe.
Må 2.5 kl 13-15 Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i
kapellet.
Ti 3.5 kl 9.30-12 Familjelyktan
i Sebastos. Musiklek, sång,
rytmik och rörelse, Peitsalo,
Fransman. Kort morgonandakt
i kapellet. Morsdagspyssel. Kaffeservering och fri samvaro.
On 4.5 kl 13.30 Syföreningen i
övre brasrummet.
To 5.5 kl 17-19 Söndagsskolans
avslutning i Sebastos.
Församlingsutfärd 10.5 till
Borgå. Start kl 9.30 från busshållplatsen invid norra S-Market. Vi träffar församlingens tidigare kantor Reidar Tollander
i domkyrkan. Lunch på HannaMaria. Pris: 10 euro. Tillbaka i
Grankulla senast kl 17.

Kyrkslätt
On 20.4 kl. 18 passionsandakt
på Stor-Raula i Lappböle. Aino-Karin Lovén, Susann Joki.
To 21.4 Skärtorsdag. Kyrkoherdeämbetet har öppet kl. 9-14.
Kl. 18 mässa i Kyrkslätts kyrka.
Monica Heikel-Nyberg, Susann
Joki. Anton Kukkonen, cello. Kl.
19.30 mässa i Haapajärvi kyrka.
Monica Heikel-Nyberg, Susann
Joki. Anton Kukkonen, cello.
Fr 22.4 Långfredag. Kl. 12
gudstjänst i Kyrkslätts kyrka.
Lars-Henrik Höglund, Susann
Joki, Henrico Stewen. TV-gudstjänst. Gudstjänstbesökarna
ombeds komma i god tid.
Sö 24.4 Påskdagen. Kl. 12
högmässa i Kyrkslätts kyrka,
Lars-Henrik Höglund, AinoKarin Lovén, Susann Joki,
Henrico Stewen. Mikaelikören
medverkar. TV-gudstjänst.
Gudstjänstbesökarna ombeds
komma i god tid.
Må 25.4 Annandag påsk. Kl. 16
(OBS tiden!) Psalmgudstjänst
i Kyrkslätts kyrka, Aino-Karin
Lovén, Susann Joki.
On 27.4 Veterandagen. Kl. 11.15
kransnedläggning vid hjältegraven. Kl. 11.30 tvåspråkig
gudstjänst i Kyrkslätts kyrka,
Lars-Henrik Höglund, Leena
Salmensaari, Henrico Stewen,
Tarja Viitanen. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Kl. 18 Ungdomsmässa i Kyrkslätts kyrka,
Monica Heikel-Nyberg, Janne
Strömberg.
Sö 1.5 kl. 10 Högmässa i Haapajärvi kyrka, Monica HeikelNyberg, Susann Joki. OBS!
Ingen högmässa i Kyrkslätts
kyrka kl. 12
Må 2.5 kl. 18.30 Sång och bön i
Kyrkslätts kyrka.
On 4.5 Kyrkoherdeämbetet är
stängt p g a personalens rekreationsdag.
Lö 7.5 kl. 18 Vårkonsert med
Kyrkslätts Damkör i församlingshemmet i centrum. Karl
Jenkins Adiemus samt musik av Mozart och Schubert.
Timo-Juhani Kyllönen dirigerar
kören som ackompanjeras av
pianisten Henri Ripatti. Solister
är Catharina Kyllönen, Maria
Luz Perez och Aurora Kyllönen.
Hjärligt välkomna!

Tammerfors
Ons 20.4. Ungdomskväll i
Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1
To 21.4. Skärtorsdagens
kvällsmusik med nattvard 18,
Finlaysons kyrka, K Rantala, P
Sirén. Händelkören och sånggruppen Lumous.
Fre 22.4. Långfredagens gudstjänst 10.30 Finlaysons kyrka,
liturg K Rantala, predikan PerOle Hjulfors, Kai Wirzenius och
P Sirén
Sö 24.4. Högmässa 10.30 Finlaysons kyrka, K Rantala, H-M
Kohtamäki-Pentikäinen
Må 25.4. Kvällsbön 18 Finlaysons kyrka, Antero Eskolin, P
Sirén
Ti 26.4. Mammor o barn 10
SvG, Första Maj
Ti 26.4. 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 27.4. Diakonikretsen 13
SvH, ”En bok, dikt, film eller ett
skådespel som betytt något
särskilt för mig” kretsens medlemmar berättar
Ons 27.4. Ungdomskväll i
Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1
Sö 1.5. Kvällsbön 18 Finlaysons
kyrka, Hanne von Weissenberg,
P Sirén och Escamilla
Ti 3.5. Mammor o barn 10
SvG, Morsdagen
Ti 3.5. 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 4.5. Diakonikretsen 13
SvH, Vårsånger
Ons 4.5. Ungdomskväll i Mooria, 18-21 Kyttälänk. 1.

Vanda
Skärtorsdagsmässa to 21.4 kl.
18 i Helsinge kyrka S:t Lars, Andersson, Wikman
Skärtorsdagsmässa to 21.4 kl.
19.30 i S:t Martins kapell, Andersson, Wikman
Långfredagens gudstjänst fre
22.4 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t
Lars, Marius Niemelä Røed,
Håkan Wikman, LARSKÖREN,
Mats Bergström klarinett.
Påskdagens festmässa sö 24.4
kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars,
predikant Martin Fagerudd,
liturger Kaj Andersson och
Marius Niemelä Røed, kantor
Håkan Wikman.
Barnatro och Pärleport må
25.4 kl. 16 i Helsinge kyrka S:t
Lars, Johanna Fernholm solosång, Joanna Broman piano,
Håkan Wikman orgel.
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets ti 26.4 kl. 13 i S:t
Martins kapell
ViAndakören övar ti 26.4 kl.
13.30 i Dickursby kyrka
Drop in i Bagarstugan ti 26.4
kl. 15-18. Ungdomskväll med
Sege och Kaj.
Ungdomsmässa ti 26.4 kl. 18 i
Helsinge kyrka S:t Lars. Poppiga visor och Taizésånger, nattvard och bön, Kaj Andersson,
Håkan Wikman, Jan Lindqvist.
Har du visor min vän? On 27.4
kl. 14. Allsång på Folkhälsanhuset i Dickursby, Håkan Wikman.
Missionskväll on 27.4 kl. 18.30
i S:t Martins kapell. Silva Lahti
talar och sjunger om FMS fadderbarnsverksamhet i Etiopien.
Sottungsby-Håkansbölekretsen to 28.4 kl. 13 i Håkansböle
kyrka.
Ungdomskväll fre 29.4 kl. 1422 på Helsinggård , Jan ”Sege”
Lindqvist m.fl.
Högmässa sö 1.5 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Fagerudd,
Wikman
Larskören övar må 2.5 kl. 18 i
S:t Lars kapell
ViAndakören övar ti 3.5 kl.
13.30 i Dickursby kyrka
Ungdomarnas utfärd till FMS
missionsmuseum Kumbukumbu ti 3.5. Start kl. 15.30
från Dickursby station. Kaj och
Sege.
Besök våra hemsidor www.vandasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Skärtorsdag 21.4 kl 18 nattvardsmässa, Salminen, Lindgård.
Långfredagen 22.4 kl 13 gudstjänst med körsång, Salminen,
Lindgård.
Påskdagen 24.4 kl 13 högmäs-

sa. Söderlund, Lindgård.
Annandag påsk ingen gudstjänst.
Sö 1.5. kl 13 högmässa, Söderlund.

Ekenäs
On 20.4 kl. 19.30 Läsning ur
Kristi lidandes historia med
bön och musik i kyrkan. Del 3,
M.Puiras, N.Burgmann.
To 21.4 kl. 19.30 Skärtorsdagens nattvardsmässa,
A.Lindström, E.Rinne,
M.Danielsson, N.Burgmann.
Fr 22.4 kl. 10 Långfredagsgudstjänst, A.Lindström,
M.Danielsson, kyrkokören.
Kl. 18 Konsert i kyrkan:
Giovanni Battista Pergolesi –
Stabat Mater. M.Danielsson,
N.Burgmann, Marikka Purola.
Fri entré.
Lö 23.4 kl. 23 Påsknattsmässa,
A.Lindström, N.Burgmann,
K.Wikström, ungdomar.
Sö 24.4 kl. 10 Påskdagens högmässa, T.Wilman, M.Danielsson,
N.Burgmann, kyrkokören.
Vårinvigningen av vattenskulpturen Hope (enl. tidigare
annonsering) senareläggs.
Må 25.4 kl. 18 Påskannandagens kvällsmässa, T.Wilman,
N.Burgmann.
On 27.4 kl. 13.30 Veterangudstjänst, A.Lindström,
M.Danielsson, traditionsmusikkåren.
Kl. 19 Arbetskretsen i Österby
förs.h.
Kl. 19 Ung gudstjänst i kyrkan,
K.Wikström.
To 28.4 kl.19 På djupet – bibeldiskussion i förs.h., K-G.
Sandelin.
Lö 30.4 kl. 9.30 Gemensam
bön i förs.h.
Sö 1.5 kl. 10 Högmässa,
E.Rinne, N.Burgmann.
Må 2.5 kl. 18 Kyrkobröderna i
förs.h.
On 4.5 kl. 18 Missionskretsen
bjuder in till ”En sång för en
bättre värld” – allsång i förs.h.
med Niels Burgmann och Tony
Wuorinen. Snabblotteri, kaffe,
mjöd o bulle. Intäkterna till
FMS.
Obs! Missionsbodens loppis
håller påskstängt lö 23.4.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
To 21.4 Högstadiets påskandakt i kyrkan kl. 10.
To 21.4 Nattvardsandakt på
Astrea avd. I kl. 10.30 och avd.
II kl. 11.
To 21.4 Nattvardsandakt på
Hälsocentralen avd. I kl. 13
och avd. II kl. 13.30.
To 21.4 Nattvardsmässa i
Lappvik kyrka kl. 18, A. Laxell,
R. Näse.
To 21.4 Nattvardsmässa i
Hangö kyrka kl. 19.30, A. Laxell,
R. Näse.
Fr 22.4 Andakt vid korset kl.
12 i kyrkan, A. Laxell, R. Näse.
Fr 22.4 Andakt vid Jesu död
kl. 15 i kyrkan, A. Laxell, R.
Näse.
Fr 22.4 Andakt vid Jesu grav
kl. 18 i kyrkan, A. Laxell, R.
Näse.
Lö 23.4 Påsknattsmässa i Täktom kapell kl. 23.30, A. Laxell,
A-S. Nylund, R. Näse.
Sö 24.4 Påskdagens uppståndelsemässa i kyrkan kl. 12, A-S.
Nylund, A. Laxell, R. Näse. Gospelkören medv.
Må 25.4 Högmässa på Annandag påsk i Lappvik kyrka kl. 12,
A-S. Nylund, R. Näse. Kaffeservering, lotteri. Kyrktaxi från
Hangö kl. 11.15, om du vill åka
med ring senast 20.4 till pastorskansliet tel: 019-2630620.
To 28.4 Andrum i kyrkan kl. 8,
A-S. Nylund.
Sö 1.5 Taizémässa i Täktom
kapell kl. 18, A-S. Nylund, T.
Wuorinen.
Fr 6.5 Städtalko i Lappvik.
Samling vid kyrkan kl. 18, ta
egen kratta med. Kaffe, saft o
grillkorv åt talkogänget.
17-28.4 En utställning av frimärken med påskens tema
kan ses i kyrkan i samband
med gudstjänsterna.
OBS! Café Adolf & Alexandra
stängt må 25.4.

Ingå
Ons 20.4 kl 14.00 syförening i
prästgården. Siv Björklöf.
To 21.4 kl 10.00 Skärtorsda-
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levi Salminen.

Esbo stift

Lojo
Fre 22.4. kl 13.00 Långfredagens gudstjänst i Virkby kyrka.
Sö 24.4. kl 13.00 Påskdagens
familjehögmässa i Lojo kyrka.
Kyrkvärd Teddy Kullberg, Lojo
Brass uppträder. Kyrkkaffe.
Sö 8.5. kl 13.00 2. s efter Påsk
gudstjänst i Virkby kyrka. Kyrkvärd Mari Nurmi, kyrkkaffe.
Ti 10.5. kl 13.30 Svenska
kretsen samlas i Virkby kyrka.
Raimo Kuismanen och Mari
Nurmi.

Tusby
24.4.2011 kl 13 Påskdagens
högmässa i Tusby kyrka, prästen Ann-Maarit Joenperä, kantorn Tuula Saarensola, Klemetskog Kyrkosångare.

Åbolands prosteri

Kimitoön

gens skolkyrka i Ingå kyrka.
Hannele Harju, Marianne Gustafsson Burgmann.
To 21.4 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa i Ingå kyrka. Eeva
Makweri, Marianne Gustafsson
Burgmann.
Fre 22.4, långfredagen, kl
10.00 gudstjänst i Ingå kyrka.
Torsten Sandell, Hannele Harju,
Marianne Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Sö 24.4, påskdagen, kl 10.00
Högmässa i Ingå kyrka. Eeva
Makweri, Hannele Harju, Marianne Gustafsson Burgmann,
kyrkokören.
Må 25.4, Annandag påsk, kl
10.00 gudstjänst i Degerby
kyrka. Hannele Harju, Marianne
Gustafsson Burgmann.
Ons 27.4 kl 13.00 Församlingsträff för pensionärer och
daglediga i församlingshemmet. Lotteri till förmån för missionen.
Sö 1.5, 1 s. efter påsk, första
maj, kl 10.00 högmässa i Ingå
kyrka. Eeva Makweri, Anders
Storbacka.
Må 2.5 kl 18.00 Bibelgruppen i
prästgården ” Det viktigaste”.
Verksamhet på finska:
Ke 20.4 klo 18.00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
To 21.4 klo 9.00 Kiirastorstain
koulukirkko Inkoon kirkossa.
Hannele Harju, Marianne Gustafsson Burgmann.
To 21.4. klo 20.00 Kiirastorstain messu Inkoon kirkossa. Eeva Makweri, Marianne
Gustafsson Burgmann.
Su 24.4, pääsiäispäivä, klo
12.00 messu Inkoon kirkossa.
Eeva Makweri, Noora Karhuluoma, Gaudete-kuoro.
Ke 27.4 klo 18.00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
To 28.4 klo 18.30 musiikkia
Inkoon kirkossa. Noora Karhuluoma, Gaudete-kuoro.
To 28.4 klo 19.00 iltamessu
Inkoon kirkossa. Eeva Makweri,
Noora Karhuluoma, Gaudetekuoro.
La 30.4 klo 19.00 esirukous ja
ylistyslaulu Degerbyn kirkossa.
Liisa ja Gunnar Weckström. Siuntion ylistyslauluryhmä.
Su 1.5, 1. s. pääsiäisestä, Vapunp., messu Inkoon kirkossa,
Eeva Makweri, Anders Storbacka.
Ke 4.5 klo 18.00 raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis
To 21.4 kl. 18 Skärtorsdagens
nattvardsmässa i S:ta Katarina kyrka. Raunio; Bonacci.
Västnyländska kammarkören

medverkar .
kl. 19.30 Skärtorsdagens nattvardsmässa i Svartå kyrka.
Terlinden; Bonacci.
Fr 22.4 kl. 18.30 Andakt vid
Kristi dödsstund. Andakten
avslutas med J.S. Bachs kantat ”Mein Herze schwimmt im
Blut” BWV 199; Pina Bengts
och Noora Karhuluoma, sopran, Antto Vanhala, barockviolin, Galantina-ensemble.
Sö 24.4 kl. 10 Påskdagens
mässa i S:ta Katarina kyrka.
Raunio; Bonacci. Noora Karhuluoma, sång. Musik av C.
Monteverdi, H. Schütz, G.F.
Händel. Kyrktaxi från centrum.
kl. 12 Påskdagens mässa i
Svartå kyrka. Raunio;Bonacci.
Kyrktaxi från periferin. Lämna
din beställning till pastorskansliet tfn 279 3000, senast torsdag 20.4. kl. 14.00. En avgift på
2 € uppbärs för skjutsen.
Må 25.4 kl. 12 Konfirmationsmässa i S:ta Katarina kyrka.
Terlinden; Bonacci.
kl. 18 Konsert i S:ta Katarina
kyrka. MBI:s solosångare uppträder med Pia Nygård vid
pianot. Fritt inträde. Kollekt
till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Ons 27.4 kl. 13 Tvåspråkig
gudstjänst i S:t Olofs kapell.
Weckström; Bonacci. Uppvaktning vid hjältegravarna i Svartå
kl. 11.30 och i Karis kl. 12.30. Efter gudstjänsten busstransport
till Veteranfesten i Dragsvik.
kl. 14-16 Karis minnesklubb på
Köpmansgatan 20 i samarbete
med föreningen Stöd för de
äldre i Karis o. Pojo och Minneslots.
Sö 1.5 kl. 18 (Obs. tiden) Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Terlinden; Bonacci. Sånggruppen De färgGlada sångarna
medverkar. Kvällste.
Ti 3.5 kl. 13-15 Tisdagens mission på Köpmansgatan 20.
On 4.5 kl. 13-15 Onsdagsträff
i Församlingshemmet i samarbete med föreningen Stöd
för de äldre i Karis och Pojo.
Birgitta Maria Storgårds läser
dikter ur sina diktsamlingar.
Pensionärskören samt De
färgglada sångarna uppträder.
Andakt, lotteri och servering.
To 5.5 Andakt i servicehuset.
Raunio; Bonacci.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

Pojo
To 21.04 kl 12.45 Tvåspråkig
nattvardsgång i Mariahemmet. Kl 19.30 Skärtorsdagens

nattvardsmässa i kyrkan. JW,
HL. Fr 22.04 kl 12 Långfredagens gudstjänst i kyrkan.
JW, HL, församlingskören.
Sö 24.04 kl 12 Påskdagens
festhögmässa i kyrkan. JW,
HL, församlingskören. Må
25.04 kl 18 Kvällsgudstjänst i
Ramskulla. Margareta Puiras,
HL. On 27.04 Veterandagen,
kl 13 Tvåspråkig gudstjänst i
kyrkan. Efteråt uppvaktning
vid hjältegravarna. I förs.hemmet: Kl 13 Diakonisyföreningen.
Nytte Ekman från Nada Hope
besöker oss. Kl 14 Karlakaffe.
Kl 19 Förbönsandakt i kyrkan.
To 28.04 kl 18.30 Församlingskören i förs.hemmet. Fr 29.04
kl 13.45 Pensionärskören i förs.
hemmet. Sö 01.05 kl 12 Gustjänst i kyrkan. JW, HL. Taxi. On
04.05 kl 14 Pensionärssamling
i förs.hemmet. Pensionärskören medverkar. To 05.05 kl
18.30 Församlingskören i förs.
hemmet.

Sjundeå
On 20.4. kl. 20 Stilla veckans
konsert i kyrkan, Johanna Rusanen, sång, Pami Karvonen,
piano
To 21.4 kl. 18 Bönegrupp i Capella, Gun Venäläinen
To 21.4 kl. 19 Skärtorsdagens
mässa i kyrkan, Eimer Wasström, Svante Forsman
Fre 22.4 kl. 12 Långfredagens
Stilla Gudstjänst i kyrkan, Eimer Wasström, Pami Karvonen
Lö 23.4 kl. 23 Påsknattens
Taizé-mässa i kyrkan, Ismo
Turunen, Taru Keskinen, Pami
Karvonen
Sö 24.4. kl. 12 Påskdagens
festmässa i kyrkan, Eimer Wasström, Ismo Turunen, Svante
Forsman, Pami Karvonen. Kyrkokören Vox Petri medverkar
Må 25.4 kl. 16 Hela familjens
påskkyrka, Eimer Wasström,
Svante Forsman, Siv Turunen,
Katarina Kvarnström.
On 27.4 kl. 14 Veterandagens
tvåspråkiga andakt i kyrkan.
Eimer Wasström, Svante Forsman. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
To 28.4 kl. 10 Sångstund i
Capella, Svante Forsman, Gun
Venäläinen
To 28.4 kl. 19 Kyrkobröderna
samlas i församlingshuset
Sö 1.5 kl. 10 Tvåspråkig mässa
i kyrkan, Ismo Turunen, Svante
Forsman
Sö 1.5 kl. 14 Valborgslunch
till förmån för Gemensamt
Ansvar-insamlingen. Capella,
Ismo Turunen, Gun Venäläinen,
Taru Keskinen

To 5.5 kl. 18 Bönegrupp i Capella, Gun Venäläinen

Snappertuna
To 21.4 kl 18 Skärtorsdagens
nattvardsmässa med Margareta Puiras och Pia Nygård.
Snappertuna kören medverkar.
Fre 22.4 kl 10 Långfredagens
gudstjänst med Margareta
Puiras och Pia Nygård. Snappertuna kören medverkar.
Sö 24.4 kl 10 Påskdagens
gudstjänst med Margareta
Puiras och Pia Nygård. Snappertuna kören medverkar.
Sö 24.4 kl 12 Pääsiäispäivän
jumalanpalvelus Margareta
Puiras ja Pia Nygårdin kanssa,
kuorolaulu.
Ti 26.4 kl 9.30-11 Familjekafé i
Langansböle
Ti 26.4 kl 10-12 Familjekafé i
Snappertuna
Ti 26.4 kl 16.30-17.30 Tisdagsklubb i Langansböle
Ti 26.4 kl 17-18 Juniorklubb i
Snappertuna
To 28.4 kl 18-21 Ungdomskväll
i Langansböle
Sö 1.5 kl 18 Kvällsmässa med
Esa Rinne och Pia Nygård
Må 2.5 kl 19 Snappertuna kören övar
Ti 3.5 kl 9.30-11 Familjekafé i
Langansböle
Ti 3.5 kl 16.30-17.30 Tisdagsklubb i Langansböle
Ti 3.5 kl 17-18 Juniorklubb i
Snappertuna
To 5.5 kl 18-21 Ungdomskväll i
Langansböle

Tenala
Skärtorsdag 21.4 kl. 18 , Nattvardsgudstjänst, Staffan Söderlund/ Sofia Lindroos
Långfredag 22.4 kl. 10, Passionsgudstjänst, Staffan
Söderlund/ Sofia Lindroos/
kyrkokören
Påskdagen 24.4 kl. 10, Påskmässa för små och stora. Ljusoch blomsterprocession. Staffan Söderlund/ Sofia Lindroos/
Tom Blomfelt/ Kyrkokören/
Juniorer. Kyrkskjutsar.
Annandag påsk 25.4 kl. 10,
Finsk påskmässa, Staffan Söderlund/Gunnar Westman.
Ti. 26.4 kl. 13, Missionskretsen
i församlingshemmet
On. 27.4 kl. 14, Pensionärsträff
med dragspelsmusik. Skjutsar.
To. 28.4 kl. 18.30, Bönekväll i
församlingshemmet.
1 sönd. efter påsk 1.5 kl. 10,
Gudstjänst, Staffan Söderlund/
Sofia Lindroos.
Kyrkoherde Staffan Söderlund
har semester 2-9.5, vikarie: Uo-

Kimito kapell församling- Kemiön kappeliseurakunta:
To 21.4 kl 19 Skärtorsdagens
nattvard. Björkgren, Sundroos.
kl 18.30 Taxi från Solkulla via
Skolvägen.
Långfredagen 22.4 kl 10 Gudstjänst. Amper, Sundroos
Långfredagen 24.4 kl 14
Andakt i Vestlax byahus. Amper, Sundroos
Påskdagen 24.4 kl 10 Gudstjänst. Amper, Sundroos. St.
Andreaskören
Påsk annandag 25.4 kl 18
Gudstjänst. Björkgren, Sundroos
Lö 30.4 kl 18 Valborgsmässoafton i församlingshemmet
med missionär Silva Lahti.
Sö 1.5 kl 10 Högmässa. Björkgren, Sundroos
Västanfjärds kapellförsamling:
Skärtorsdagen 21.4 kl 13.30
Nattvard på Silverbacken. Donner, Noponen
Skärtorsdagen 21.4 kl 17 Skärtorsdagens mässa. Donner,
Mårtensson
Långfredagen 22.4 kl 18 Lukaspassion. Donner, Noponen
Påskdagen 24.4 kl 10 Gudstjänst. Donner, Noponen
Sö 1.5 kl 10 Högmässa. Donner,
Noponen
Dragsfjärds kapellförsamling
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Dragsfjärds kyrka:
To 21.4 kl 19.30 Skärtorsdagens nattvard. Donner, Mårtensson
Långfredagen 22.4 kl 12 Gudstjänst. Backström, Södergård
Påskdagen 24.4 kl 12 Familjegudstjänst. Backström, Södergård
Påskdagen 24.4 kl 24 Nattvardsmässa. Backström, Södergård
Sö 1.5 kl 12 Högmässa. Backström, Södergård
Dalsbruks kyrka – Taalintehtaan kirkko:
To 21.4 kl 19.30 Skärtorsdagens nattvard. Backström,
Södergård
Påsk annandag 25.4 kl 15
Tvåspråkig familjegudstjänst.
Backström, Södergård
To 4.5 kl 18.30 Önskepsalmer i
Dbruks kyrka.
Hitis kapellförsamling:
To 21.4 kl 16 Mässa på Solglimten. Kuokkanen
To 21.4 kl 18 Skärtorsdagens
nattvard. Kuokkanen, Noponen
Långfredagen 22.4 kl 13 Gudstjänst. Kuokkanen, Noponen
Påskdagen 24.4 kl 13 Högmässa. Kuokkanen, Noponen.
Sö 1.5 kl 13 Högmässa. Kuokkanen, gästkantor

Väståboland
To 21.4 kl. 20 Skärtorsdagens
nattvardsmässa i församlingshemmet, Schmidt, Holmström.
Gudstjänstrummet kläs i svart
efter mässan.
Fr 22.4 kl. 10 Långfredagens
gudstjänst i församlingshemmet, Grönqvist, Frisk-Eriksson,
Koralkören.
Sö 24.4 kl. 10 Påskdagens
högmässa i församlingshemmet, Grönqvist, Frisk-Eriksson,
Koralkören. Solosång.
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Må 25.4 kl. 14 Mässa med konfirmation i Nagu kyrka, annandag påsk, Schmidt, Grönqvist,
Sundell, Dahlström.
On 27.4 kl. 18 Scoutgudstjänst,
Grönqvist, Frisk-Eriksson. Saft
och kaffe efter gudstjänsten.
Lö 30.4 kl. 18.15 Valborgsmässofest i församlingshemmet.
I programmet Manskören, dir.
Robert Helin, allsång med
Brita Holmström, Missionsbodens modeshow med Marika
Eklund-Pelto, Henric Schmidt,
lotteri, mjöd och kaffeservering. Arr. Missionsföreningen.
Sö 1.5 kl. 12 Mässa i församlingshemmet, Sepponen,
Frisk-Eriksson. Kyrkkaffe efter
mässan.
Må 2.5 kl. 13.30 Andakt i Björkebo, Schmidt, Frisk-Eriksson.
On 4.5 k. 18 Veckomässa i församlingshemmet.
Fr 6.5 kl. 13.30 Andakt i Seniorstugan, Schmidt.
Lö 7.5 kl. 10-14 Biltvätt till förmån för Gemensamt Ansvar
på kanslihusets innergård. Pris
8 euro.
Sö 8.5 kl. 10 Gudstjänst i församlingshemmet, Schmidt,
Metsätähti. Ungdomarna medverkar.

Åbo
To. 21.4 kl. 14 Nattvardsgudstjänst i Aurelia, Portin, Forsman.
kl. 18.30 Nattvardsgudstjänst i
Domkyrkan, Sepponen, Ellfolk.
kl. 21 Gudstjänst i Henrikskyrkan, Mullo, Forsman.
Fre. 22.4 kl. 12 Gudstjänst i
Martinskyrkan, Sepponen, Ellfolk. Kyrkokören medverkar.
kl. 15 Andakt vid Jesu dödsstund i Skarpskyttekapellet,
Portin, Forsman.
Sö. 24.4 kl. 12 Högmässa
i Mikaelskyrkan,Sepponen
(pred), Portin (lit), Forsman,
Ellfolk. Kammarkören Tolvan
medverkar.
Må. 25.4 kl. 12 Gudstjänst i
Pikis kyrka, Lidén (pred), Sepponen (lit). Kyrkkaffe efter
gudstjänsten. Kyrkbuss: Start
kl 11.15 från Ortodoxa kyrkan.
Körrutt: Kaskisgatan- Kaskisvägen- Nylandsvägen- Koristontie- Pyhän Katariinantie- St Karins centrum- Voivalantie- Saaristotie- Nylandsvägen till och
mot Pikis kyrka. Retur samma
rutt i omvänd ordning.
Ti. 26.4 kl. 18 Lovsångskören
övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Lovsång och förbön i
Aurelia (1 vån.), Bror Borgar:
Pingstens under
Ons. 27.4 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11 Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben för
herrar på Svenska Klubben
(Aurag. 1), Tage Kurtén: Har
människa något värde?
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia
(1 vån.) SÄG DIN ÅSIKT!.
To. 28.4 kl. 9.30 Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl. 13-15 Torsdagsträffen i S.t
Karins kyrka.
kl. 19 Taizémässa i Domkyrkan,
Bäck.
Fre. 29.4 kl. 18 Café aderton i
Aurelia (2 vån.)
Sö. 1.5 kl. 12 Högmässa i Domkyrkan.
Må. 2.5 kl. 14 Missionskretsen
samlas i Aurelia (3 vån.)
Ti. 3.5 kl. 18 Changemaker
filmkväll i Aurelia (2 vån.)
Ons. 4.5 kl. 10-12 Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 13 Café Orchidé i Aurelia (1
vån.), Sjung in våren och plantera vårlökar.
To. 5.5 kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet

Ålands prosteri

Hammarland
21 april Skärtorsdagens mässa
i Hammarlands kyrka kl 19.30,
Mårten Andersson, Carl Michael Dan. Medverkande Kajsa
Enqvist, flöjt.
22 april Långfredag. Passionsgudstjänst i Hammarlands
kyrka kl 12.00 Mårten Andersson, Carl Micael Dan.
24 april Påskdagens Högmässa, ”Han är uppstånden”!!
i Hammarlands kyrka kl 12.00

12 Insidan
Mårten Andersson, Carl Micael
Dan. Catharinakören medverkar.
25 april Annandag Påsk
Gudstjänst i Hammargården kl
14.00 Mårten Andersson, Carl
Micael Dan.
20 april Catharinakören sjunger på Hammargården kl 17.45
Tisdagar ingen Klapp & Klang
den 19.4, sista Klapp & Klang
för våren den 26.04
Sista sångstund i Hammargården den 26.04 kl 13.00
Sö 1 maj Gudstjänst i Hammarlands kyrka kl 12.00 Mårten
Andersson, Carl Micael Dan.

Jomala
21.4 kl. 13.30 Skärtorsdag
nattvardsgudstjänst på De
gamlas hem, R Syrén, A Hedlund.
Kl. 19 Nattvardsgudstjänst L
Andersson, K-G Sandholm, A
Hedlund, S:t Olofs kyrkokör
22.4 kl. 11 Långfredagen
”Guds Lamm”, passionsgudstjänst L Andersson, K-G Sandholm, ”Jesu sju ord på korset”
framförs av sånggrupp. Kollekt:
Püha församling på Ösel
kl. 19.00 Stabat mater, vokalensamblen Laudamus, Gun
Jansson sopran, Erica Danielsson alt, Andreas Nyberg violin,
R Syrén tenor, K-G Sandholm
orgel. Program 10 €.
24.4 kl. 11 Påskdagen ”Kristus
är uppstånden”, högmässa R
Syrén, L Andersson, K-G Sandholm, S:t Olofs kyrkokör. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp
25.4 kl. 13 Annandag påsk
”Mötet med den uppståndne”,
gudstjänst i Önningeby museum Karin och K-G Sandholm,
solosång Roger Syrén, Siv Ekström och Ida Kronholm violin.
Kollekt: Önningeby museet
Kl. 14 Finsk gudstjänst Liisa
Andersson, Lita Gustavsson.
Servering i Olofsgården.
27.4 kl. 12 Församlingslunch i
Olofsgården, Sune Häggblom
visar film från Ukraina. Meny:
Grönsakssoppa, 6 euro.
1.5 kl. 14 Obs tiden! 1 s e påsk
”Uppståndelsens vittnen”,
gudstjänst på Gregersö R Syrén, K-G Sandholm. Gregersötalka med servering, ta kratta
med!
3.5 kl. 18 Blomskottsauktion
i Olofsgården, mäklare K-G
Sandholm.

Sund-Vårdö
To 21.4 Mässa i Sunds kyrka
kl 20.00 – Juanita FagerholmUrch, Anders Laine
Mässa i Vårdö kyrka kl. 20.00 –
Mathias Junell, Maria Sjölund
Fre 22.4 Passionsgudstjänst i
Vårdö kyrka kl 11.00 – Mathias
Junell, Anders Laine
Lö 23.4 Påsknattsmässsa i
Sunds kyrka, kl 23.00 – Juanita
Fagerholm-Urch, Anders Laine
Sö 24.4 Högmässa i Vårdö
kyrka kl 11.00 – Mathias Junell,
Anders Laine
Sö 1.5 Gudstjänst i Sunds
kyrka kl 11.00 – Juanita Fagerholm-Urch, Anders Laine
Kafégudstjänst kl 13.00 i Vårdös församlingshem – Juanita
Fagerholm-Urch, Anders Laine

Närpes prosteri

Korsnäs
On 19.00 Passionsandakt i Helenelunds byagård.
Skärtorsdag 14.00 Nattvard i
Lärknäs åldringshem.
Skärtorsdag 15.00 Nattvard i
Bukettens samlingssal.
Skärtorsdag 19.00 Nattvard i
kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm.
Långfredag 11.00 Gudstjänst
i kyrkan, predikan Rune Fant.
Sång av Kyrkokören.
Påskdagen 11.00 Gudstjänst i
kyrkan, sång av Barnkören och
Kyrkokören.
Påskannandag 11.00 Gudstjänst i Molpe bykyrka, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
Ti 26/4 13.00 Harrström sjömansmissionssyförening hos
Mary Lillbåsk.
Sö 1/5 11.00 Högmässa i kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm.
Må 2/5 18.00 Bibelstudie- och
bönegrupp i nya församlingshemmet.
Tisdagar i maj från den 3/5 kl
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mässa Björkstrand, Lidman.
Måndag 2.5 kl 12.45 Junioravslutning.
Onsdag 4.5 kl 9 Föräldrabarnträff.

Lappfjärd-Kristinestad

Övermark

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
To 21.4 kl 19.30 Nattvardsgudstjänst, Nisula, Nilsson
Fr 22.4 kl 12 Gudstjänst, Nisula, Nilsson, kyrkokören
Sö 24.4 kl 12 Högmässa, Nisula, Nilsson, kyrkokören
Må 25.4 kl 12 Gudstjänst i
Påskmark hembygdsgård, Nisula, Nilsson
Sö 1.5 kl 12 Gudstjänst, Nisula,
Martikainen
Lappfjärd
To 21.4 kl 19 Nattvardsgudstjänst i kyrkan, Eklöf, Martikainen, kyrkokören
Fr 22.4 kl 10 Gudstjänst, Eklöf,
Martikainen, kyrkokören
Sö 24.4 kl 10 Högmässa, Eklöf,
Martikainen, kyrkokören, kantele-sånggrupp, före predikan
samlas barnen i sakristian med
Benita Backlund
Må 25.5 kl 10 Gudstjänst i
Dagsmark bönehus, Saarinen,
Martikainen
Fr 29.4 kl 19 Gudstjänst för
ungdomar och vuxna i kyrksalen, efteråt Café Magasinet
Sö 1.5 kl 10 Gudstjänst, Eklöf,
Martikainen
kl 19 Möte i förs.hemmet, L.
Lövdahl, J. Martikainen
Sideby
To 21.4 kl 19 Nattvardsgudstjänst, Saarinen, Ingves
Fr 22.4 kl 10 Gudstjänst, Saarinen, Nilsson
Sö 24.4 kl 10 Gudstjänst, Saarinen, Nilsson
Må 25.4 kl 12 Gudstjänst i
Skaftung bykyrka, Saarinen,
Martikainen
Sö 1.5 kl 18 Högmässa, Eklöf,
Martikainen

On 20.4 kl 18 Passionsandakt
i Räfsbäck byagård, Sandin,
Norrgård.
To 21.4 kl 19 Skärtorsdagens
kvällsmässa, Sandin, Karina
Westmalm.
Fre 22.4 kl 12 Långfredagens
gudstjänst, Sandin, Benita Lidman, kyrkokören.
Fre 22.4 kl 18 Allkristen långfredagssamling på SÖFF,
Jonathan Sigfrids, Sandin, J-E
Nyholm, L-E Björkstrand, sångarbröderna.
Sö 24.4 kl 10 Påskdagens
högmässa, Sandin, Karolin
Wargh, Junisång, dir. Karina
Westmalm.
Må 25.4 kl 10 Finsk högmässa
annandag påsk, Sandin, Juhani
Martikainen. Efteråt kyrkkaffe
i förs.h.
On 27.4 kl 17.30 Skriftskola i
förs.stugan.
To 28.4 kl 19 Körövning i kyrkan för prosteriets kyrkokörer.
Lö 30.4 kl 11-13 Våfflor och basar i lutherska bönehuset.
Sö 1.5 kl 10 Gudstjänst, Sandin,
Juhani Martikainen.
On 4.5 kl 15 Andakt med nattvard på Solgärdet, Sandin.

Närpes
Kyrkan Skärtorsdag 21.4 kl 19
Nattvardsgudstjänst. Långfredag 22.4 kl 10 Långfredagsgudstjänst. Påskdagen sö 24.4
kl 10 Familjegudstjänst, -kl 12
Pääsiäispäivän messu. Annand.
påsk må 25.4 kl 18 Högmässa.
1 sö e påsk 1.5 kl 10 Gudstjänst.
Luthergården sö 24.4 kl 18
Påsksamling.
SÖFF fr 22.4 kl 18 Ekumenisk
långfredagssamling.
Ö.Yttermark bönehus må 25.4
kl 15 Påskandakt för stora och
små.
Böle bystuga to 28.4 kl 13
Samling.
Rangsby bykyrka lö 30.4 kl 19
Valborgsmässosamling.
Töjby bykyrka lö 30.4 kl 18
Valborgsmässoafton.
Arken må 2.5 kl 13 Diakonisyföreningen.
www.narpesforsamling.fi

Pörtom
Idag onsdag Passionsandakt i
Sidbäck bystuga kl 18 o. i Velkmoss byagård kl 19.30. Sångprogram.
Skärtorsdag kl 19 Passionsandakt med nattvard i kyrkan.
Långfredag kl 10 Gudstjänst
Björkstrand, Lidman, Kyrkokören. – kl 18 Allkristen
samling i SÖFF Sigfrids, Sandin, Sångarbröderna, Nyholm,
Björkstrand.
Påskdagen kl 10 Gudstjänst
Björkstrand, Lidman, Barnkören ”Sångfåglarna”, Pensionärskören.
Annandag påsk kl 14 finsk
påskgudstjänst. Gäster fr. Jurva
församling. Kyrkkaffe med
program.
Tisdag 26.4 kl 13 KU-sykretsen. –kl 18 Sångfåglarna.
Onsdag 27.4 kl 9 Föräldrabarnträff. –kl 16 Sångandakt
i Prästhagen o. -kl 17 i Pörtehemmet.
Torsdag 28.4 kl 13 Pensionärssamling. Gäst: Allan Melin.
Pensionärskören (övn 12.15),
Norrgård, Lidman, Björkstrand.
– kl 18.30 kyrkokörens avfärd
till Övermark.
Lördag 30.4 kl 19 Kyrkkväll
med biskop Björn Vikström.
Kyrkokören, Sångfåglarna, Lidman, Björkstrand.
Söndag 1.5 kl 18 (obs) Hög-

Korsholms prosteri

Bergö
To 21.4 kl 19 Skärtorsdagens
mässa, Englund, Yngve Lithén
Fr 22.4 kl 14 Långfredagens
gudstjänst, Englund, Streng,
kyrkokören
Sö 24.4 kl 14 Påskdagens
högmässa med procession,
Englund, Streng, kyrkokören,
konfirmanderna. OBS! Övning
inför processionen kl 13.30. Vi
samlas i församlingshemmet.
Må 25.4 kl 14 Annandag påsk,
gudstjänst, Englund, Yngve
Lithén
Ti 26.4 kl 13 Missionssyföreningen
To 28.4 kl 10 Föräldra-barn
Sö 1.5 kl 14 Högmässa, Björklund, NN
Ti 3.5 kl 13 Missionssyföreningen
On 4.5 kl 7.45 Laudes i påsktid
To 5.5 kl 10 Föräldra-barn

Korsholm
Nattvardsmässa to kl 20 i kyrkan, Örn, Nordqvist-Källström,
kyrktaxi
Långfredagen gudstjänst kl
10 i kyrkan, Örn, NordqvistKällström, kyrkokören,
kyrktaxi.
Johannespassionen långfredag kl 19 i kyrkan, medv Kammarkören Psallite, Korsholms
kammarorkester, solister
Tove Åman, Wivan NygårdFagerudd, Niall Chorell, Sören
Lillkung, Juha Martikainen,
dirigent Susanne Westerlund.
Inträde 15/10 euro.
Påskdagen gudstjänst kl 10 i
kyrkan, Kaski, Bergström, förs.
kantorer, kyrkokören, barnkören och körskolorna. Kyrktaxi.
Annandag påsk gudstjänst kl
10 i Iskmo bönehus och högmässa kl 12 i Smedsby förs.
gård, Kaski, Nordqvist-Källström, pensionärskören.
Musikskolans våravslutning
to 28.4. kl 18 i kyrkan och förs.
hemmet
Högmässa sö 1.5. kl 10 i kyrkan,
Örn, Westerlund
Missionssyförening må 2.5. kl
13 i Smedsby förs.gård.

Kvevlax
Pensionärskören övar idag ons
kl 19 i fh.
Stilla andakt idag ons kl 20,
Lundström, Andrén, pensionärskören.
Andakt med nattvardsgång
skärtorsdag kl 14 vid Funisgården, Lundström, Andrén,
Vesterlund.
Kvällsmässa skärtorsdag kl
20, Lundström, Andrén, kyrkokören.
Gudstjänst långfredagen kl 10,
Östman, Andrén, kyrkokören.
Högmässa påskdagen kl 10,
Lundström, Andrén, manskören dir. P-E Häggblom.

Människa kom fram –mässa
annandag påsk kl 18, Lundström, Andrén.
Dagssymöte ti 26.4 kl 12.30
i ds.
Diakonisymöte ons 27.4 kl 19
hos Inga-Lill Lövdahl.
Högmässa sö 1.5 kl 10, Lundström (lit), Anders Värnström
(pred), Y Lithén.

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre-lö 19-24, on
18.30-21.30. STÄNGD 22-23.4
och 30.4.
Lillegård öppen lördagar 10-13.
STÄNGD 23.4. Övr. tider enl.
överenskommelse med diakon Patrica Strömbäck, 0503381059.
Nattvardsmässa to 21.4 kl 19 i
kyrkan. Kyrkokören. Kyrktaxi.
Tornberg, Norrback, Lax.
Stilla gudstjänst fre 22.4 kl 10
i kyrkan. Kyrkokören. Kyrktaxi.
Norrback, Lax.
Gudstjänst sö 24.4 kl 10 i kyrkan. Kyrkokören. Tornberg,
Lax.
Finsk högmässa HHN sö 24.4
kl 12 i kyrkan. Kyrkokören.
Finsk konfirmation. Tornberg,
Lax.
Gudstjänst må 25.4 kl 10 i FH.
Norrback, Lax.
Missionsauktion to 28.4 kl
18.30 i FH. Gåvor mottages
med tacksamhet, Tack! Alla
hjärtligt välkomna. Mäklare
Folke Forsberg.
Högmässa HHN sö 1.5 kl 10 i
kyrkan. Kyrktaxi. Norrback,
Lax.

Petalax
On 20 4 kl 19 Passionsandakt i
Nybygården, Björklund, Streng,
Iskmo strängband, servering
To 21 4 kl 13 Nattvard i Solbo,
Björklund, Streng
- kl 14 Nattvard i pensionärshemmet, Björklund, Streng
- kl 19 Skärtorsdagsmässa,
Björklund, Streng, kyrkokören,
taxi
Fr 22 4 kl 11 Långfredagsgudstjänst, Björklund, Streng,
Kontakten
Sö 24 4 kl 11 Påskdagen, familjegudstjänst, Björklund, Streng,
barnkören, kyrkokören, taxi
Må 25 4 kl 11 Annandag påsk
gudstjänst i kyrkan, Björklund,
Lithén
On 27 4 kl 13 Syföreningen i
församlingshemmet
Sö 1 5 kl 11 Högmässa, Björklund

Replot
Skärtorsdag. Nattvardsmässa
i Replot kl.18 och i Björkö kl.
19.30. Henrik Östman, Michael
Wargh, Pensionärskören.
Långfredag. Gudstjänst i Replot kl. 10 och i Björkö kl. 12.30.
Göran Särs, Michael Wargh.
Påskdagen. Familjegudstjänst
i Replot kl.10 Göran Särs, Michael Wargh, Barnkören.
Påskdagen. Familjegudstjänst
i Björkö kl. 12.30. Göran Särs,
Michael Wargh, Caroline Enberg.
Annandagpåsk. Byagudstjänst
i Södra Vallgrund skola kl.11.
Henrik Östman, Michael Wargh.
Pensionärssamling i Replot
försh. to. 28.4 kl. 13. Gäst Solveig Mikkonen.
1 Maj. Kvällsgudstjänst i Replot kl. 18. Göran Särs, Michael
Wargh.

Solf
Passionsandakt i dag kl. 19.30,
H. Östman, M. Brunell.
Mässa skärtorsd. kl. 19.30, I.
Weckström, P. Brunell.
Koralkör övar långfred. kl. 9.
Gudstjänst långfred. kl. 10,
Boris Sandberg, P. Brunell,
koralkör.
Gudstjänst påskdagen kl. 10
med minimusikal, påskliljeprocession, Östman, Brunell och
musikalbarnen. Påskliljor för
utdelning tas emot i kyrkan
före gudstjänsten.
Tomasmässa annandag påsk
kl. 18, Tomi Tornberg, P. Brunell.
Be & Te fred. 29.4 kl. 19 i
prästg.
Högmässa sönd 1.5 kl. 10.
Pensionärssamling onsd. 4.5
kl. 13. Bengt Djupsjöbacka
berättar om sin bok ”Daniels
bok”.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Skärtorsdagsmässa kl. 18, TorErik Store, Heidi Mäkelä, Trefaldighetskyrkans kör, dir. Mikael
Heikius, textläsning Stina Riska.
Långfredag gudstjänst kl. 13,
Tor-Erik Store, Trefaldighetskyrkans kör, dir. Mikael Heikius,
textläsning Olle Victorzon.
Påskdagen högmässa o katekumenatvälsignelse kl. 13,
Janne Hänninen, ungdomsorkestern, dir .Monica Heikius,
Brändö kyrkokör, dir. Dan Andersson, Mikael Heikius. Radieras i Radio Vasa.
Påskdagen modern påskpassion ”7 dygn i Jerusalem” kl.
15 o 19 i Övis gymnasium,
Skolhusg. 31. Fritt inträde. Programblad 10 euro/5 euro. Arr.
Evangelicum, SLEF, EFÖ.
Annandag påsk gudstjänst
kl. 13, Heidi Mäkelä, Monica
Heikius.
Från brudmarsch till risgryn
Infokväll för brudpar ons 27.4
kl. 19.Harry Holmberg, Mikael o
Monica Heikius.
Morgonbön to 28.4 kl. 9, Harry
Holmberg, Dan Andersson.
Gudstjänst sö 1.5 kl. 13, Janne
Hänninen, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Skärtorsdagsmässa kl. 20, TorErik Store, Mikael Heikius.
Easter Service 25.4 at 1 pm,
David Oliver, Sami Saharinen,
Mikael Heikius, Gina Rivera.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Skärtorsdagsmässa kl. 19.30,
Harry Holmberg, Dan Andersson, Brändö kyrkokör, textläsning Stina Riska.
Långfredag gudstjänst kl. 10
Harry Holmberg, Dan Andersson, textläsning Olle Victorzon.
Påskdagen familjegudstjänst
kl. 10, Heidi Mäkelä, flöjt Anna
Bühler, Mikael Heikius.
ROPARNÄS KYRKA
Skärtorsdagsmässa kl. 18, Harry Holmberg, Dan Andersson.
SUNDOM KYRKA
Skärtorsdagsmässa kl. 19.30,
Janne Hänninen, Monica Heikius, violin Leena Havu-Erhie.
Långfredag gudstjänst kl. 10,
Janne Hänninen, Sundomkören, dir. Monica Heikius.
Påskdagen familjegudstjänst
kl. 10, Janne Hänninen, Sundomkören, Sundom skolkör, dir.
Monica Heikius, trumpet Steve
Johnsson. Matkollekt.

Vörå
Gemensam finsk påskmässa i
Oravais kyrka må 25.4 klo 12.

Berg, Strand. Kirkkoauto Salomaalta klo 11.00.
Vörå
Nattvardsmässa i kyrkan to
21.4 kl 19. T Klemets, Granholm.
Lenis sånggrupp. Aktläsare:
Ann-Luise Bertell. Kyrktaxi kl
18 från Bertby via Kaitsor, Karvat (Ulvis) och Tuckor och från
Karlsborg kl 18.45 via Pens.
centret och Nygatan.
Gudstjänst i kyrkan fr 22.4. kl
10. T Klemets, Granholm. Kyrkokören.
Nattvard på Tallmo fr 22.4. kl
14.30.
Familjegudstjänst sö 24.4.
kl 11. B Berg, Granholm. Dagklubbsbarnen. Notdragarna.
Kyrkokören.
Gudstjänst må 25.4. kl 10. I
Klemets, Granholm.
Gudstjänst sö 1.5. kl 10. B Berg,
Granholm.
Oravais
Nattvard vid Gullvivan to 21.4
kl 14.
Nattvard vid Solrosen to 21.4
kl 14.45.
Kvällsmässa med påskdrama i
kyrkan to 21.4 kl 20. I Klemets,
Strand. Kör och orkester.
Gudstjänst i kyrkan fr 22.4 kl
10. I Klemets, Strand. M Nordqvist, sång.
Familjegudstjänst i kyrkan sö
24.4 kl 12. I Klemets, Strand.
Sång av BBK och sjungisarna.
Påskljusprocession med konfirmanderna. Klas Thors, trumpet.
Gemensam ekumenisk påskfest i Betel (obs platsen) må
25.4 kl 14. B Berg, Strand, Rafael Edström, Margareta SmithEdström. Sångprogram.
Missionssyföreningen i Fh on
27.4 kl 13.
Kvällsgudstjänst i kyrkan sö 1.5
kl 18. I Klemets, Strand. Kvällste
i Fh.
Maxmo
Skärtorsdagens nattvardsmässa i kyrkan to 21.4 kl 19.
Granlund, Bäck. Sång av Ruth
Vesterlund. Taxi kl 18 från Österö via Kvimo. Avgift 5 euro.
Långfredagsgudstjänst i
kyrkan fr 22.4 kl 11 (Obs tid!).
Granlund, Bäck, kyrkokören.
Nattvard vid Marielund fr 22.4
kl 13.
Påskgudstjänst för stora och
små i kyrkan sö 24.4 kl 11.
Granlund, Bäck, kyrkokören,
barngrupp.
Symöte i Brudsund on 27.4
kl 13. Solveig Mikkonen medverkar.
Vi över 60 vid Marielund to
28.4 kl 13. Tal och sång av Dan
Bertlin. Kanto, A-S Bäck. Taxi:

Insidan

Kyrkpressen onsdag 20.4.2011 • nr 16–17
Ansvarig redaktör Marianne Tanttinen, (09) 612 615 50, marianne.tanttinen@kyrkpressen.fi
Daniel Iman

Guds möjlighet”, Jan-Gustav
Björk.
On (4.5) 9 Morgonmässa i kyrkan, Krokfors, Södö.

Jeppo

Ölis kl 12.30, Tottesund kl 12.45;
Kvimo kl 12.30 via Djupsund
och Lövsund; Österö kl 12.10,
Särkimo kl 12.25.
Gudstjänst i kyrkan sö 1.5. kl 12.
Granlund, Bäck.

Pedersöre prosteri

Esse
To 13.30 Nattvardsgång i Esselunden, Portin, Frantz.
-14.30 Nattvardsgång i Essehemmet, Portin, Frantz.
-19 Nattvardsgång i kyrkan,
Portin, Frantz. Textläsare
Gunnevi Norrbäck, ansvarsby
Lappfors.
Fr 10 Gudstjänst. Johannespassionen enl gammal
kyrklig tradition Bill Ravall,
Bengt Forsblom, N-O Frantz
o K Granlund. Textläsare Ritva
Kronqvist, ansvar Överesse.
Lö 9-11 Påskliljor tas med tacksamhet emot för utdelning på
påskdagen. De kan föras till
servicehuset vid kyrkan.
Sö 11 Familjegudstjänst, Portin, Frantz. Blandade kören,
pensionärskören, Kör-föralla, Angelus o Tonfiskarna
medv. Textläsare Viveca Björk,
ansvarsby Slätkulla, Fors-Gers.
Obs! Tiden.
-18 Gemensamt möte med
baptistförsamlingen i baptistkyrkan, Portin.
Må 11 Konfirmationsmässa,
Granlund, Portin, Frantz.
Textläsare Majvor Forsblom,
ansvarsby Ytteresse. Obs!
Tiden.
Ti 14 Symöte i Ytteresse bönehus.
-19 Samtalsgrupp för ”Kvinnor
mitt i livet” vid brasan i Henriksborg, Stina Pettersson.
To 28.4 kl 13 Symöte i Lappfors byahem.
-19 Karagrupp i Församlingsstugan, T. Forsblom.
Fr 29.4 kl 20 Ungdomssamling
i Församlingsstugan.
Lö 20.4 kl 19 Valborgsmässosamling i Essegården, Stig-Olof
Fernström, Tuomas Anttila.
Andakt Kaj Granlund. Sång av
Harmonica-kören.
Sö 1.5 kl 10 Gudstjänst, Granlund, pred Stig-Olof Fernström,
Mikael Heikkilä. Textläsare
Jonas Forsblom, ansvar konfirmandgr 11.
On 4.5 kl 15 Symöte i Bäckby
skola. Snabblotteri.

Jakobstad
SKÄRTORSDAG 13 Andakt
med HHN på Mariahemmet,
Englund, Östman.
14 Andakt med HHN på De
Gamlas Hem, Krokfors, Östman.
14 Andakt med HHN på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Westerlund.
18 Aktläsning med HHN i kyrkan, Englund, Salo, Östman,
violin Jonna Marjamäki.
LÅNGFREDAG 12 Gudstjänst
i kyrkan. Sjungen passionsandakt enligt Matteus. Bill Ravall,
Lena Westerlund, Jan-Erik Nyberg, Krokfors, Södö, Östman.
18 Möte ”Vid Kristi grav” i
Vestanlidgården, Åstrand, Södö, Vestanlidgårdens strängband.
PÅSKLÖRDAG 10-12 Mottagning av påskliljor i kyrkan.
Påskliljorna delas ut till sjukhus, åldringshem, boende och
enskilda.
19 Föreställning ur Markusevangeliet i Pedersöre kyrka.
”Se vi går upp till Jerusalem”.
Boris Salo berättar och åskådliggör passionshistorien med
evangelisten Markus egna
ord. Musik Henrik Östman.
Barnprogram i Kyrkostrands
förs.hem. Efteråt servering i
Kyrkostrands förs.hem. Lars
Brunell och Stefan Härmälä berättar om bibliodrama.
23 Midnattsmässa i kyrkan,
Åstrand. Ungdomar från årets
påskläger deltar.
PÅSKDAGEN 12 Påskdagens
festmässa i kyrkan, Åstrand,
Englund, Södö, Östman,
Kyrkokören, sång av Annika
Wester.
18 Fokus i FC. Nådegåvor, del
5, Ralf Salo.
ANNANDAG PÅSK 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Turpeinen,
Södö, Östman, barnkörerna
Primen & Sekunden och församlingens övriga barngrupper. Utdelning av Barnens
Bibel till 5-åringar. Familjearbetsledare Birgitta KjellbergKarvonen avtackas. Efteråt
lunch i FC.
19 ”De vackraste påsksångerna” i kyrkan, Kyrkokören,
Gloriakören, sång av Annika
Wester, Södö, Östman, andakt
Turpeinen.
Ti (26.4) 13 Tisdagssamling på
Station I, Hans Sandberg.
To (28.4) 18 Slef:s missionsafton i FC, Gustav, Raimo, Boris.
Sö (1.5) 12 Gudstjänst i kyrkan,
Salo, Östman.
18 Fokus i FC. ”Vår svaghet-

On 20.4 kl 14.30 Nattvardsandakt i pensionärsbostädernas
matsal.
- Kl 19.30 Passionsandakt, Erik
Nygård, violin.
To 21.4 kl 18 Kiirastorstain ehtoollishartaus, lauluohjelma.
Kl 19.30 Passionsandakt med
nattvardsgång, sång av Gunnel
Nybyggar.
Pastorskansliet stängt!
Fr 22.4 kl 10 Långfredagens
stilla gudstjänst, kyrkoherden,
kantorn. Kyrkokören medverkar.
Sö 24.4 kl 10 Påskdagens
festgudstjänst, kyrkoherden
och kantorn, kyrktaxi. Sång av
kyrkokören,ungdomarna, trumpet C. Nordström. Tag gärna
påskliljor med för kyrkans prydande och utdelning.
-Kl 12 Pääsiäispäivän jumalanpalvelus, kirkkoherra ja kanttori. Naiskuoro laulaa.
Må 25.4 kl 19 Annandag påsk
Nattvardsmässan” Människa,
kom fram”. Kyrkoherden och
kantorn. En kompgrupp leder
församlingssången.
To 28.4 kl 14 Gemensam syföreningsdag för Nykarlebynejden i Munsala församlingshem.
Medv. Mikael Forslund, Bojan
Roos, Thomas Enroth, sångprogram. Gemensam buss,
start kl 13 från Gränden-Keppo-Jungar-Silfvast-Bärs.
Sö 1.5 kl 12 Högmässa. Pred o
lit. Bengt Djupsjöbacka, kantor
Anna-Karin Johansson. Sång
av Ingmar Heikius och Rolf
Hjort. Efter högm kyrkkaffe
och smörgås i församlingshemmet.
- Kl 13.30 Evangelifest i församlingshemmet. Tal av Gustav
Åbonde och Kristian Nyman.
Sång av Ingmar Heikius och
Rolf Hjort.
Ti 3.5 kl 18.30 Finska kvinnogruppen i församlingshemmet.

Karleby
To 21.4 kl 14 Nattvardsmässa
i förrättningskapellet. Kl 20
Nattvardsmässa i stadskyrkan. Kl 20 Nattvardsmässa i
sockenkyrkan. Fr 22.4 kl 10
Gudstjänst i sockenkyrkan. Kl
12 Gudstjänst i stadskyrkan.
Sö 24.4 kl 10 Festgudstjänst i
sockenkyrkan. Kl 12 Festgudstjänst i stadskyrkan. Må 25.4
kl 12 Högmässa i stadskyrkan
med välsignelse av hjälpledarna. Sö 1.5 kl 10 Högmässa i
sockenkyrkan. I övrigt, se Kokkola tidningen.

Kronoby
To 21.4. 14.00 Nattvardsgudstjänst på Sandbacka vårdcenter, Tallgården, Häggblom.
17.00 Nattvardsgudstjänst vid
Sylviahemmet, Storågården
17.30,Ventin.
20.00 Nattvardsgudstjänst
i kyrkan, Ventin, Häggblom,
Salumäe, Ann-Maj Spikbacka,
Koralkören
Långfredagen 22.4. 10.00 Stilla gudstjänst, Ventin, Salumäe,
Kyrkokören, Slotte-Bäck-Storå
läslag
Lö 23.4. På förmiddagen kan
man hämta påskliljor till kyrkan för påskdagens gudstjänst.
Man kan också beställa blommor via Kronoby Blom och
Present
Påskdagen 24.4. 11.00 (obs
tiden) Festgudstjänst, Ventin,
Salumäe, Robert Slotte, Hans
Brunell, trumpet, Kyrkokören,
Barnkören, Barngrupperna,
Torgare läslag
Annandag påsk 25.4. 10.00
Högmässa i Söderby bönehus,
Häggblom, Salumäe, Elisabeth
och David Lövsund, Hans Brunell, trumpet, Kivjärv-Snåre
läslag
19.00 Påskkonsert i kyrkan,
Sonja Biskop, Jussi Syren & the
Groundbreakers
On 27.4. 19.00 Karagruppen i
spisrummet
Fr 29.4. 15.15 Konfirmanderna
övar i kyrkan
Lö 30.4. 19.00 Konfirmation
i kyrkan, Ventin, Häggblom,
Salumäe, Öst, Wiklund, solist
Sonja Biskop

Sö 1.5. 10.00 Högmässa, Ventin, Häggblom, Salumäe, Öst,
Wiklund, Lars-Victor Öst, Kyrkokören.
Ungdomarnas majkalas till
hemlig ort. Avfärd kl 14.00 från
fh, knytkalas, gummistövlar
Ti 3.5. 19.00 Samtalsgruppen
för män i församlingssalen
To 5.5. 11.30-13.00 Församlingslunch i fh
19.00 Dagklubbsavslutning i
kyrkan

Larsmo
To 21.4 kl. 14.00 Nattvard vid
Sandlunden, Lassila, Wiklund.
kl. 18.00 Finsk mässa, Sjöblom, Wiklund
kl. 20.00 Skärtorsdagens nattvardsgång, Lassila, Wiklund,
klarinett Ulf Axell.
Fre 22.4 kl. 10.00 Långfredagens gudstjänst, Sjöblom,
Wiklund, Församlingskören.
Kyrkvärd: Litens, Holm.
Lö 23.4 kl. 19.00 Sångkväll i
Västerby bönehus, barnkörerna, Wiklund, Lassila. Servering.
Sö 24.4 kl. 10.00 Påskdagens festgudstjänst, Lassila,
Wiklund, församlingens körer.
Kyrkvärd: Missionsdirektionen.
Påskliljor kan föras till kyrkan
före gudstjänsten. Sommarskriftskolans konfirmander
delar ut dem efteråt.
Må 25.4 kl. 12.00 (Obs tiden!)
Påskannandagens högmässa
med vinterskriftskolans konfirmation, Sjöblom, Wiklund.
Kyrkvärd: Byggmästar, Strömsholm.
To 28.4 kl. 19.00 Karagruppen
samlas vid Inremissionshemmet. Gospel Riders medverkar.
Bastun är varm från kl. 18.00.
Lö 30.4 kl. 19.00 Lördagssamling i församlingshemmet.
Läkaren Sven Nyman m.fl.
medverkar. Servering. Barnpassning.
Sö 1.5 kl. 10.00 Gudstjänst,
Sjöblom, Enkvist, sång av Eivor
och Nils Johansson. Kyrkvärd:
Slussnäs, Brask, Käld.
Ti 3.5 kl. 18.30 Kvinnocafé vid
Inremissionshemmet. Christina
Lindström m.fl. medverkar.
Servering.

Munsala
Skärtorsdag kl 9.30 Skolgudstjänst i kyrkan; khden, kantorn.
- kl 14 Nattvardsgång på pensionärshemmet; khden, kantorn, Bojan Roos.
- kl 18 Kvällsmässa i kyrkan;
khden, kantorn.
Långfredag kl 10 Gudstjänst
i kyrkan; khden, kantorn, projektkören.
- kl 19 Aktpredikan i Pensala
bönehus; Bengt Djupsjöbacka,
Pensala strängband, Britt-Mari
& Gun-Helen.
Påskdagen kl 10 Familjegudstjänst i kyrkan; khden, kantorn,
dagklubbsbarnen, projektkören. Påskliljor kan beställas till
kyrkan via Munsala Trädgård.
Efteråt delas blommorna ut till
sjuka o äldre personer.
Annandag påsk kl 10 Gudstjänst i Pensala bönehus; khden, kantorn. Ingen gudstj. i
kyrkan.
- kl 19 Bön o lovsång i prästg.
On 27.4 kl 9.30 Små o stora
samlas i prästg.
To 28.4 kl 14 Gemensam syföreningsdag för Nykarlebynejden
i förs.h. Medv. Mikael Forslund,
Bojan Roos, Thomas Enroth,
sångprogram.
Sö 1.5 kl 10 Högmässa i kyrkan;
khden, kantorn.
Ti 3.5 kl 19 Missionskafé i
Pensala bönehus; Boris o Iris
Sandberg.

Nedervetil
TO kl 14 andakt med HHN i
servicecentret.
TO kl 19 Skärtorsdagens
kvällsmässa, Store, Smedjebacka, kyrkokören.
Långfredag kl 10 gudstjänst,
Store, Smedjebacka, pensionärskören.
Långfredag kl 12 finsk gudstjänst, Store, Smedjebacka.
Påskdagen kl 10 festgudstjänst, Store, Smedjebacka,
kyrkokören, procession och
sång av barn.
Annandag påsk kl 12 Högmässa i Norrby, Häggblom, Hanna
Storbacka.
LÖ 30.3 kl 17 tillväxtkväll i fh,

Jens Sjölind medverkar.
SÖ 1.5 kl 10 gudstjänst, lit.
Store, pred. Peter Thylin, L-E
Ahlskog.
ON 4.5 kl 13 gemensamt symöte i fh, Carina Forsström
medverkar.
ON kl 19 samövning för kyrkokörssångarna i Kronoby.

Nykarleby
On 20.4 kl 19.30 Passionsandakt i kyrkan, kyrkokören
To 21.4 kl 19.30 Skärtorsdagens nattvardsmässa i kyrkan, Edman, Ringwall, Tanja
Nyholm, tvärflöjt. Kyrktaxi I
Socklot, start 18.50 SjöholmGråsövägen-Åminne. Kyrktaxi
II Markby, start 18.45 M-B
Malmsten- Rudbackavägen- G
Finne- Kovjoki.
Långfredag 22.4 kl 10 Gudstjänst, Sandvik, Ringwall, kyrkokören
Sö 24.4 kl 10 Festgudstjänst,
Edman, Sandvik, Ringwall,
kyrkokören, sång av barn,
Trinity Choir. Påskblommor kan
hämtas till gudstjänsten. Blommorna förs ut till äldre efteråt.
Må 25.4 kl 10 Finsk högmässa i
kyrkan, Edman, Ringwall
-kl 14 Påskfest i fh, ”F.G. Hedberg 1811-93”, Leif Eriksson,
Tereskvartetten
To 28.4 kl 13 Samtalsgrupp för
män i fh
-kl 14 Besökstjänsten på HVC
-kl 14 Gemensam våravslutning för missionskretsarna i
Munsala fh. Buss: Östra åvägen
ca 13.30, fh 13.40.
Lö 30.4 kl 19 Vappfest i fh,
Majvor o Sture Nyholm, sångprogram, barnpassning, saltbit.
(KU)
Sö 1.5 kl 11-13 Missionslunch
i fh, köttsoppa också för avhämtning.
- kl 18 Kvällsgudstjänst i kyrkan, Sandvik, Ringwall, Trinity
Choir
Må 2.5 kl 8.30-17.30 Församlingens vårutfärd via Esse o
Kaustby till Kivitippu i Lappajärvi, hem via Härma. Start
från fh kl 8.30. Pris 58 euro.
Anmäl senast 27.4 till pastorskansliet 7897 200. Utfärden
ordnas i samarbete med Slefs
avdelning.
To 5.5 kl 14 Dagledigas eftermiddagskaffe i Kovjoki bönehus, gäst Majvor Nyholm.
Loppis Missionstugan tar glatt
emot avlagda hela och rena
kläder och saker. Kan lämnas
på lastbryggan, Mathesiusgatan 1. Helena svarar på frågor,
050-3254 551.

Pedersöre
Skärtorsdag 19.30 Nattvardsgudstjänst i kyrkan, St Olofskören, Erikson, Sundqvist, Näse,
Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, dörrvärdar Kållby
Långfredag 10 Gudstjänst i
kyrkan, Kyrkokören, Sundqvist,
Sandstedt-Granvik, textläsare
Nina Wikström, dörrvärdar
Kållby
- 14 Nattvardsgudstjänst i
Forsby bykyrka, Sundqvist, D.
Häggblom
Lö 19 Föreställning ur Markusevangeliet, ”Se vi går upp till
Jerusalem”, kyrkan, Boris Salo,
orgel Henrik Östman, barnprogram i förs.hemmet, Lars
Brunell & Stefan Härmälä om
bibliodrama, efteråt servering i
församlingshemmet.
Påskdagen 10 Festhögmässa
(nattvard) i kyrkan, församlingens körer, lit. Sundqvist, pred.
Erikson, Sandstedt-Granvik, D.
Häggblom, textläsare Johan
Bast, dörrvärdar Östensö
Annadag påsk 11 (obs tiden!)
Familjegudstjänst i kyrkan,
söndagsskolbarnen, dagklubbarna, Erikson, SandstedtGranvik, D. Häggblom, Näse,
Snellman, matservering efteråt
i förs.hemmet: köttbullar, mos
och efterrätt, 7 euro, 4-12 år 4
euro, under 4 år gratis, max 25
euro/familj.
Ti 26.4 kl. 19 Bönegrupp i
Kyrkhemmet, Bennäs
Lö 30.4 kl. 19 Valborgssamling
i Kyrkostrands församlingshem,
Kerstin och Erik Vikström: Att
leva i nåden, sångprogram
med barn från barnkören, D.
Häggblom
Sö 1.5 kl. 10 Gudstjänst i
kyrkan, lit Sundqvist, pred.
Tuomas Anttila, D. Häggblom,
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textläsare, Gunilla Hällund,
dörrvärdar Östensö
Ti 3.5 kl. 19 Bönegrupp i Kyrkhemmet, Bennäs
On 4.5 kl. 14 Andakt i Pedersheim, Erikson, D. Häggblom
On 4.5 kl. 19 Kyrkokörens
samövning i Kronoby församlingshem
To 5.5 kl. 13 Pensionärssamling
i Forsby bykyrka, Sten Westerholm, Purmo pojkarna, Lars
Hjerpe
Symöten:
To 28.4 kl. 13.30 i Kållby bönehus
Ti 3.5 kl. 13.30 i Bulderbackagården, Vestanlidgårdens
strängband, lotteri
Församlingens resa till Estland
10-13 juni, pris 235 euro, anmälan och info diakon Åsa Eklund
tfn 040-3100446.

Purmo
To 14 Nattvardsgång vid Purmohemmet
19.30 Nattvardsgång i kyrkan
Fr 10 Gudstjänst i kyrkan, khden, kantorn o kyrkokören
Sö 10 Festgudstjänst i kyrkan,
khden, kantorn, kyrkokören.
Dop i gudstjänsten.
Må 10 Gudstjänst med nattvard
i Åvist bykyrka, khden, kantorn
14 Påskfest i Emaus med Hans
Sandberg, khden och strängbandet
On 13 Missionsmöte i Lillby
pensionärshem, gäst: Gunilla
Norrbäck
To 13 Samling för sörjande hos
Doris Granlund
19.30 Inspirationskväll för Alpha hösten 2011 i Lillby förs.h.
Alla intresserade välkomna!
Lö 19.00 Parafton i Kyrkhemmet – 20 årsjubileum. Medv.
Gerd Snellman, Victoria o Andreas, Shalomkören. Anmälan
senast 26.4 kl.10 till Carina
040-3100 465.
Sö 18 Kvällsgudstjänst i kyrkan,
efteråt servering i Kyrkhemmet.
Må 19.30 Salamu i prästgården
To 14 Andakt i Purmohemmet
Församlingsutfärd 1-2.6 till
Tammerfors och Borgå (Diakonivigningen) Resans pris:
100 euro (ingår buss, övernattning, frukost o guide) Anmälan
senast 13.5 till Marianne S. tel.
040-3100 463

Terjärv
ON 20.4 kl 19 Andakt i kyrkan,
khden, kantorn, kyrkokören.
- kl 20 Andakt i Drycksbäck
hos Gunda och Bengt Åsvik,
A. Häggblom.
TO 21.4 kl 19 Nattvardsgudstjänst, khden, kantorn, Bill Ravall, sång; Paulina Storbacka,
violin.
FR 22.4 kl 10 Långfredagens
gudstjänst, A. Häggblom, kantorn, kyrkokören. Konfirmanderna deltar.
- kl 19 Andakt i Högnabba, A.
Häggblom, kantorn.
SÖ 24.4 Påskdagen kl 11 Familjegudstjänst, khden, kantorn, barn- och kyrkokörerna.
Bernt Sandvik och Stig Dahlvik, trumpeter. Konfirmanderna deltar.
MÅ 25.4 kl 10 Annandag påsk
Gudstjänst i Småbönders, khden, M. Heikkilä.
- kl 12 Finsk mässa, khden, S.
Smedjebacka, Mariat.
TI 26.4 kl 13 Missionscafé, A.
Lönnquist med hemlig gäst.
ON 27.4 kl 14 Startar sorgegruppen i förs.h.
- kl 14 samlas Kvinnobanken i
Prästgårdens källare.
SÖ 1.5 kl 10 Gudstjänst, khden,
Andreas Ahlskog.
TI 3.5 kl 18 Finsk bibel- o.
samtalsgr. Småbönders skola,
Anne-Maria.
- kl 19 Kväll kring Guds ord,
Tuomas Anttila, Alf Lönnquist.
Solosång av Anttila.
ON 4.5 kl 14 samlas Kvinnobanken i Prästgårdens källare.
TO 5.5 kl 13 Födelsedagsfest
för 70- och 80-åringar, förs.

http://sanktjohannes.info
Långfredag 22.4 kl 11
gudstjänst i Biblion, pred. H
Ahlskog. Påskdagen 24.4 kl
11 gudstjänst i Biblion. Efter
kyrkkaffe föredrag m. samtal.
1.5 kl 10 gudstjänst i Hotel
Polaris, Pedersöre.

14 Insidan
Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54
To 21.4 Anders Lindström,
Ekenäs Lö 23.4 8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur
sin bok Helga Hund och Nospussaren. Ti 26.4 Amanda
Audas-Kass, Helsingfors Ons
27.4 Amanda Audas-Kass, Helsingfors To 28.4 Amanda Audas-Kass, Helsingfors Fre 29.4
Amanda Audas-Kass, Helsingfors Lö 30.4 8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin
bok Helga Hund och Nospussaren.
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Lediga tjänster

aktuellt i media

Påskfirande på webben,
i radio och på tv

Gudstjänster kl 13.03
Långfredag 22.4 Gudstjänst
med Kyrkslätts svenska församling. Läsning ur Korsvägsandakter av Martin Lönnebo.
Uppläsare: Lars-Henrik Höglund. Organist: Henrico Stewen. Kantor: Susann Joki. 79
(Konung med törnekrona), 72
(Du bar ditt kors), 66 (Jesus
du mitt liv min hälsa), 60 (O
huvud blodigt), 74 (Han på
korset). . Bandad i Kyrkslätts
kyrka kl 12.00
Påskdagen 24.4 Högmässa
med Kyrkslätts svenska församling. Predikant: Lars-Henrik
Höglund. Organist: Henrio Stewen. Kantor: Susann Joki. Kör:
Mikaelikören. Solosång: Susann Joki. Nattvardsassistent:
Aino-Karin Lovén. Gudstjänsten sändsäven i FST5 kl. 12.00.
Bandad kl. 12.00 i Kyrkslätts
kyrka.
Annandag påsk 25.4 gudstjänst med Jakobstads Baptistförsamling. Predikant: Peter
Sundqvist. Mötesledare: PerErik Wingren. Organist: Christian Lund. Sång: Kvartett. Textläsare: Markus Linde. Ur Psalmer
och Sånger: 611 (Om Jesu blod
jag sjunga vill), 604 (Från Frälsaren på korsets stam), 207:12 (En liten stund med Jesus),
646:1-2 (Jag älskar dig Jesus).
Bandad kl. 11.00 i Betaniakyrkan i Jakobstad.
Sö 1.5 Högmässa med Mariehamns församling. Predikant
och liturg: Maria Båsk. Organist och kantor: Guy Karlsson.
Körledare: Johanna Grüssner.
Kör: Telekören. Textläsare och
förebedjare: Lisbet Nordlund.
Psalmer: 170:1-3 (Än finns det
en värld), 100 (De trodde att
Jesus var borta), 181 (Kom inför
Herren med tacksamhet),, 103
(Herren lever våga tro det).
Bandad kl. 11.00 i S:t Görans
kyrka i Mariehamn.

Tv-gudstjänster
Långfredag 22.4 kl 12.00 på
FST5. Gudstjänst med Kyrkslätts svenska församling, se
ovan.
Påskdagen 24.4 kl 12.00
Högmässa med Kyrkslätts
svenska församling, se ovan.

Vi söker till vårt gruppboende, Lyan, en

SJUKSKÖTARE
för fast anställning från och med den 1.6. 2011.
Du bör vara flexibel, glad och positiv samt tycka om att jobba
med äldre människor. Arbetet är i två skift.
För mera information om tjänsten vänligen kontakta föreståndare Maria Stenbacka före den 15.5 på 09- 444 115 eller
maria.stenbacka@konkordiahemmet.net

Lojo församlings svenskspråkiga barnverksamhet behöver
någon som skulle kunna ställa upp som vikarie under barnledarnas sjukledigheter, utbildnings- och semestertider, etc.,
när behovet uppstår. Verksamheten består av barnklubb för
3-5 – åringar samt eftermiddagsklubb för skolbarn vardagligen i Virkby. Vikariatet består av 13,25 – 19 timmar i veckan
enligt överenskommelse. Lönen bestäms efter timmarna enligt
kravgrupp 303-402.

Aftonandakt kl 19.20
To 21.4 Aktläsning, Johan
Klingenberg läser den tredje
akten (repris från 19.3.2008)
Fre 22.4 Aktläsning, Johan
Klingeberg läser den femte
akten (inspelad 2008 ,ej sänd
tidigare) Lö 23.4 17.58 Ett ord
inför helgen, Kyrkslätts kyrka
Sö 24.4 Kristus är uppstånden,
Textläsare: Elsa Tenhonen och
Staffan Söderlund. /(repris från
23.3.2008) Må 25.4 Christine
Konno, Helsingfors Ti 26.4 Margareta Puiras, Ekenäs Ons 27.4
Tor-Erik Store Vasa To 28.4
Erik och Kerstin Vikström läser
ur boken Min bön Fr 29.4 Musikandakt, Gun Lundell, Sibbo Lö
30.4 17.58 Ett ord inför helgen,
S:t Görans kyrka, Mariehamn.
Sö 1.5 Hedvig Långbacka, Åbo.

Konkordiahemmet är ett svenskspråkigt servicehem
för pensionärer beläget i Främre Tölö.

I fall ditt intresse väcktes, kontakta Raimo Kuismanen, 044
3284357, raimo.kuismanen(at)evl.fi eller Beatrice Österman,
barnledare.virkby(a)evl.fi, 050 3706015.

Kyrkslätts kyrka

Under påskhelgen

död och uppståndelse

Gudstjänstens sänds på FST5
påskdagen 24.4 kl. 12.00 och
i Radio Vega påskdagen 24.4
kl. 13.03
TV-gudstjänsterna regisseras
av Leif Lindgren.

i gudstjänster som

Annandag påsk

sänds i radio och tv

På annandag påsk predikar
Peter Sundqvist i gudstjänsten
från Betaniakyrkan i Jakobstad.
Mötesledare är Per-Erik Wingren och organist är Christian
Lund. I gudstjänsten medverkar en sångkvartett. Textläsare
är Markus Linde.
Gudstjänsten sändas i Radio
Vega annandag påsk 25.4
kl. 13.03

inbjuds vi att följa
med Kristus lidande,

och i olika inslag på
webben.
Radio- och tv-gudstjänsterna
i påskhelgen sänds från Kyrkslätts kyrka. På annandag påsk
sänds radiogudstjänsten från
Betaniakyrkan i Jakobstad.
Biskop Björn Vikströms påskhälsning i videoform publiceras
på skärtorsdagen på kyrkans
webbplats, evl.fi/svenska.

Korsvägsandakter
I långfredagens gudstjänst
läser kyrkoherde Lars-Henrik
Höglund ur biskop emeritus
Martin Lönnebos Vår Frälsares väg till korset: Korsvägsandakter. Psalmerna som sjungs
utan ackompanjemang leds av
kantor Susann Joki. Henrico
Stewen framför musik av Max
Reger på orgel.
Gudstjästen sänds på FST5
långfredag 22.4 kl 12.00 och
i Radio Vega långfredag 22.4
kl. 13.03

Frank Ådahl
På påskannandag sänder FST5
en konsert med Frank Ådahl.
Konserten bandades i Jakobstads kyrka 2009 och innehåller både nyare och äldre
gospelsånger. Den rikssvenske
musikern Frank Ådahl, med
rötter i Karleby, är kanske mest
bekant från gruppen Edin &
Ådahl och segern i svenska

Uppståndelsegudstjänst
I högmässan på påskdagen
från Kyrkslätts kyrka predikar
Lars-Henrik Höglund. Organist
är Henrico Stewen. Kantor är
Susann Joki. Vid nattvarden
assisterar Aino-Karin Lovén.
Mikaelikören framför sången
Gloria i D-dur av Antonia Vivaldi och Susann Joki sjunger
Laudate Dominum av Wolfgang Am. Mozart.

melodifestivalen med låten
Som en vind. Efter det har han
gett ut flera skivor bl.a. ”Helt
enkelt” år 2009. Pianist i konserten är Magnus Spångberg
från Örebro. Spångberg är
verksam som körledare, kapellmästare och samarbetar ofta
med Frank Ådahl i konsertsammanhang. I konserten medverkar också sångarna Camilla
Cederholm, Johannes Häger
och Lina Häger.
Konserten sänds i FST5
påskannandag, måndag 25.4
kl. 19.30.

Påsken på webben
På kyrkans svenska webbplats
kan man under påsken lyssna
till biskop Björn Vikströms
tankar kring påsk i en videohälsning.
Påsken syns också i materialet från Fasta och påskglädje
som kyrkans treåriga projekt
Helig presenterar på http://evl.
fi/helig/pask. I år uppmärksammar projektet speciellt påsken.
Inför påskfirandet publiceras
på skärtorsdagen (21.4) inslaget ”7 dygn i Jerusalem” på
pod.fi/svenska. Påskpassionen
7 dygn i Jerusalem är ett av
Ungdomskören Evangelicums
större projekt som mynnar ut
i två konserter på påskdagen
i Vasa. I inslaget samtalar redaktör Erika Rönngård med
körens dirigent Niklas Lindvik
och några av körens sångare.

Helsingforsregionens hörselförening rf
fördelar bidrag ur

Torsten och Sirkka Söderholms fond
Svensk hörselskadad i Finland kan ur fondens medel beviljas
bidrag för studier. Bidrag kan fås för kursavgifter, studieresor,
kursmateriel, i trängande fall även för hyror av studiebostad
od. Bidragen är i huvudsak personliga men även allmängiltiga
ändamål som ökar de svenskpråkiga hörselskades kunskaper
kan i mån av möjlighet beaktas. Bidrag ges inte för personliga
hörhjälpmedel.
En fritt formulerad ansökan bör före utgången av april
månad riktas till föreningens styrelse, adress: Luthergatan
14 A 1, 00100 Helsingfors. Anhållan skall förutom sökandens
namn, adress, bankförbindelse och belopp som ansöks även
innehålla en beskrivning av syftet för bidraget, samt annan information sökande anser relevant för bedömningen av
ansökan.
Mera information finns på föreningens hemsida www.hehf.fi
eller kan fås från föreningens kansli.
Styrelsen
Moritz Wegar

sekreterare

Lärkkulla stiftelsen upprätthåller Lärkkulla Stiftsgård och Lärkkulla
folkakademi i Karis. För den fortsatta verksamheten lediganslås;
Frank Ådahl

Årsmöte
Medlemmarna i Församlingsförbundet rf kallas till årsmöte
tisdagen den 10 maj 2011 kl. 18.00 i Johannes församlings
utrymmen på Högbergsgatan 10 D (intill Johannes kyrka).
Kaffebordet är dukat från kl. 17.
Årsmötet inleds med andakt av biskop Björn Vikström.
Sedvanliga årsmöteshandlingar med val av tre nya styrelsemedlemmar och en suppleant. Berättelse över Förbundets
verksamhet år 2010 sänds till alla medlemmar i Förbundet.
Berättelsen finns också på förbundets webbplats
www.forsamlingsforbundet.fi.

Kursplanerare, tillträde enligt
överenskommelse,

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

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

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

Ansökan jämte nödvändiga bilagor inlämnas före den 29 april 2011, till
Lärkkullastiftelsen, direktor Greger J Englund, Lärkkullavägen 22, 10300 KARIS.
Tidigare inlämnade ansökningar beaktas. På förfrågningar svarar direktor Englund,
tfn +358-44-3006 025, greger.englund@larkkulla.net. Se även www.larkkulla.net
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Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

Påskkrysset

Skicka in!
Sänd in din krysslösning senast tisdagen den
17 maj 2011 till Kyrkpressen, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet
”påskkryss”. De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med bokpris. Bibelcitaten i
krysset följer 1917 års översättning. Lycka till!

Namn & Adress

Marskryssets lösning
Bland de rätta lösningarna utlottades
följande vinnare. Bokprisen kommer
på posten. Vi gratulerar:
Kerstin Nyberg, Lojo
Leo Hakkila, Jakobstad
Anna-Lena Carlsson, Petsmo

Vinn
!
böcker
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I 20 år var Olle Rosenqvist
pastor i Missionskyrkan i Kvevlax.
Numera är han evangelist och gör
sex längre resor till bergstrakterna
i Indien och Nepal varje år för att
rusta kristna ledare.

Kallad till

Mount

Everest
Johan Sandberg

I Mount Everest-området
finns 30 folkslag som man
kan säga är onådda. Hit
reser Olle Rosenqvist från
Kvevlax för att utbilda unga
ledare.
Olle Rosenqvists nästa resa sker
i maj. Då väntar tjugofem unga
nytroende män på honom. Efter ledarskolningen ska de börja förkunna evangelium i sina
byar.
– De bor i väglöst land. Jag flyger till byn Phaplu i Soluchumbo, Nepal vid Mount Everest. Det
är ett av världens värsta flygfält,
det tar slut i ett stup. Dit flyger
pensionerade sjuttiotals propellerplan. Har man inte haft ett
böneliv så får man det när man
flyger dit.
De unga männen i bergen
kommer till ledarskolningen tack vare en lokal pastor,
Natanael Khaling, som under
fyrtio år vandrat runt i bergen
och förkunnat. I dag har han nått
sina drömmars mål, att få sitta
bland unga kristna och undervisa dem. Men det har inte varit lätt eftersom maoistgerillan
i området förbjudit all förkunnelse. Darför har Khaling bara
förkunnat öga mot öga.
För två år sedan förändrades
läget när maoisterna tillät förkunnelse. De är också numera
med och styr landet.
– Vi var lite oroliga att börja arbeta i bergen när det varit stängt
där. Men pastor Khaling bjöd in

maoisternas ledare att hälsa oss
välkomna. En radiostation som
sänder nyheter i bergen rapporterade om tillfället. ”Kristna vänner långt bort från Finland, tack
för att ni kommit för att hjälpa
oss”, sade ledaren och det gick ut
direkt i radion. Det är viktigt att
knyta kontakter till de lokala ledarna om man vill vara i fred.
Men det finns fortfarande
stängda länder i berget. Bhutan
är helt stängt.
– Utåt vill de visa upp en demokratiseringsprocess,
men
den syns inte inne i landet. Kristna förföljs lika mycket som förut, kanske mera. Statistiskt finns
det inte en enda kristen i Bhutan
men i verkligheten finns det cirka 5 000.

52 månader 		
i en mörkercell
De kristna förföljs i Bhutan. Olle
Rosenqvist har en troende vän
som var minister i landet. Han
blev fast och satt fyra år i fängelse.
– Han satt 52 månader i en kall
mörkercell för att han fört aderton medfångar till tro. I cellen
fanns råttor, men i mörkret såg
han dem inte. Han försvarade
sig när de började äta på hans
ben. Han måste slåss mot råttorna för att få behålla sin mat.
Fängelsets anställda tog ut honom för att under tortyr tvinga
fram namn på andra kristna ledare. Men man vet att han inte
gett några namn för inga ledare
har fängslats.
På grund av hans uppsatta position i Bhutan vågade man inte
låta honom dö i rädsla över att
det skulle läcka ut. Han släpp-

tes lite före jul som ett psykiskt
vrak.
– Vänner tog honom över till
Indien dit hans fru och son flytt.
När han träffade dem kände han
inte igen dem. Nu ligger han
på ett mentalsjukhus, minnet
börjar återvända och han känner igen sin fru och son. Men
när han gör det kommer också
minnena från tortyren tillbaka.
Då vrålar han och hjärnans försvarsmekanism för in honom i
en psykos.
I Indien och Nepal samarbetar Rosenqvist med en bhutanes som flytt från Bhutan då polisen stod bakom dörren. Han
lyckades komma undan genom
att muta polisen, men tvingades
lämna allt bakom sig i flykten.
– Han är uppvuxen i Dalai Lamas residens i Dharamsala, där
han varit soldat i Dalai Lamas
privata armé.
Att prinsen av Bhutan skulle
vara kristen är ett rykte som Rosenqvist dementerar.
– Det är prinsen i det gamla
kungadömet Sikkim i Indien
som är kristen. Han blev frälst
i Florida för några år sedan och
bor kvar i Sikkim. Han har ingen
makt utan är en galjonsfigur.
På den indiska sidan är det ibland oroligt men där förekommer ingen egentlig förföljelse
av de kristna.
– Men när hinduerna har fest
ska man se upp.

Allt måste bäras upp
i väglös terräng
Folket lever i stor fattigdom i
bergen runt Mount Everest. Det
går knappt att odla något på så
hög höjd. Allt är dyrt för det ska

bäras dit. Det tar tre dagar att bära något till Phaplu.
– Fattigdomen är ett så stort
problem att de som har det lite bättre ställt inte klarar av att
bry sig om de fattiga. Inte ens de
kristna gör det.
Vad det är för vits att hjälpa
en eller två är en fråga som Rosenqvist får svara på även här i
Finland.
– Jag brukar be folk fundera
över hur det skulle kännas ifall
det var de själva som behövde
hjälp. Som kristen kan man sakta försöka vända på det hela. Om
en som ligger och sover på gatan
i Kathmandu på vintern får en
filt över sig så har åtminstone
han varmt.
Rosenqvist säger att människorna i bergen är andligt bundna och rädda för andemakter.
Därför ser han det som bättre
att utbilda och utrusta någon
ur deras eget folk som ledare, i
synnerhet med tanke på att alla

folk inte haft kontakt utåt ännu.
Så sent som för bara några månader sedan hittade man ett
folkslag i Himalaya som ingen
vetat om.
– Rent missionsmässigt är det
också mera värt att rusta ledare
än att tala till massorna. Ledarna går sedan ut till byarna och
planterar kristna gemenskaper
där det inte finns någon.
Under Rosenqvists senaste resa kom en sjuttonårig flicka gående genom snön till seminariet. Hon hade gått i tre dagar från
sitt folk där hon och hennes familj var de enda kristna.
– Familjen hade kommit till
tro genom en missionär ur ett
grannfolk. Man kan fråga sig hur
många finländare som skulle gå
en ens dag till ett möte. I bergen
finns en längtan efter något som
är verkligt.
– Som kristen ska man akta sig
för att tala om att omvända någon från något. Men man kan
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Johan Sandberg

predika evangelium och ge ett
erbjudande om att här är något
som är värt att tro på.

Vill dela med sig
av det han fått
Samfundet Missionskyrkan i
Finland betalar femtio procent
av Olle Rosenqvists lön, Missionskyrkan i Kvevlax betalar
trettio procent men ställer inga
krav, Martyrkyrkans vänner står
för kostnader för biljetter och seminarier.
– Av nån anledning har det blivit mitt liv att flänga på där i bergen. Det började med att en gammal vän och släkting till mig, Kaj
Holtti, ville ha mig med när han
skulle predika på en konferens i
Västbengalen i Indien.
Tidigare var Rosenqvist pastor
i Missionsförsamlingen i Kvevlax. Det var han i 20 år. Nu är
han på resande fot varje vecka.
De flesta resorna går till södra
Finland.

– Jag kommer från början från
eländiga omständigheter men
jag blev väldigt radikalt räddad
och befriad från det livet. Det
som driver mig är viljan att dela
med mig av befrielsen åt andra
som går igenom samma helvete
som jag gjorde.
Och på den vägen är det. Rosenqvist började åka till Ryssland med hjälpsändningar när
Sovjet föll. Det blev Sydamerika
och UM-projekt. Och nu i huvudsak Indien, Nepal och Mongoliet.
– Om man ser att man kan förändra livet för någon människa,
en by eller ett folk med det man
gör så är det mera värt än att gå
att trampa här hemma. Jag tycker också om att komma till en
plats där jag inte varit förut och
tänka ut vad jag kan hjälpa till
med just här. Helst bygger jag
upp relationer till människor.
Hur länge orkar du hålla på
så här?

– Så länge jag ser att det bär
frukt, att kristna gemenskaper
grundas där det inte funnits
några förr. Inte far jag dit för
skojs skull. Det är ingen semester att sova i hotellrum där det är
noll grader under vintern. Eller
att äta gettarmar till middag.
Rosenqvist kommer i framti-

Vilken gemenskap
har vi om jag bor på
ett femstjärnigt hotell
och de i något kyffe.
Då är de inte längre
mina bröder.

den att resa till Mongoliet två
gånger per år. Kyrkan i Mongoliet är ung, endast 20 år gammal. För 20 år sedan fanns det
fyra kristna i Mongoliet, i dag
finns det närmare 60 000.
– Det finns inga kristna samfund i Mongoliet utan kristenheten leds av World Evangelical Alliance. Men missionärerna
kommer från olika samfund vilket sätter sin prägel på församlingarna i alla fall.

Makten en frestelse		
på missionsfältet
Olle Rosenqvist ser en frestelse i
att man tar emot den maktposition som värdarna erbjuder när
man som utlänning kommer ut
på missionsfältet.
– De vill ofta att man ska vara
en maktfullkomlig person som
styr och härskar. Men vi är ju
där för att lyfta upp dem, utan
att göra dem till maktmänniskor. Det är precis som på Gamla

testamentets tid, folket vill ha en
kung.
Frestelsen försöker Rosenqvist undvika genom att inte
låta sig bli behandlad annorlunda än värdarna.
– Men vilken gemenskap har
vi om jag bor på ett femstjärnigt
hotell och de i något kyffe. Då är
de inte längre mina bröder.
– För mig är det viktigare att
de tackar pastor Khaling som
gått där i 40 år och tagit emot
piskrappen. Om inte han hade
gått före hade inte jag kunnat
vara här i dag.
Senaste gång som Rosenqvist
höll ledarutbildning fick han en
blomsterkrans som tack. Pastor
Khaling fick ingen.
– Då steg jag upp och lade min
krans runt hans hals. De förstod
vinken och ledarna som arbetat
med pastorn steg upp och applåderade. Jag har förstått att det
gav mig en helt annan plats också i pator Khalings hjärta.
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Marknad

Styr ut till havet!

www.kumi-jarvinen.com

Önskas hyra
Pålitlig klasslärare söker 2r+k
eller större 1r+k i centrum av
H:fors fr.o.m. 1.7.2011. Rök- och
djurfri. Mikael 050 383 2284.

003898

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

uthyres
UTHYRES I UPPSALA.
2 r + k + balk., c 47 m2 i Svartbäcken. Ledig fr. 2.5-11. Delvis
möblerad. Hyra 5200 SEK/
mån. inkl. vatten o el. Tel.
+4747155403, Johan Boucht,
el. 0500 265 873.
Sommarstuga i Molpe Bredskär uthyres över sommaren.
Bilväg+el. Bastu+stor terass.
800 e/mån. 040-5942875.
Stor möblerad etta (36m2)
i centrala Vasa uthyres från
början av maj till sista aug.2011.
Tfn 040-8312538.

Till salu
Säljes i Hfors på BRÄNDÖ-villastad etta 35m2 med balkong
mot söder, 4/4 vån. Hissen,
bastun o.simbassängen finns
i huset. Ledig 30.4 Ring: 050514 3061.

Välkommen till
Matservice Endivo!

Vi betjänar Er med mångårig erfarenhet
inom catering- och lunchbranschen!
Vänd Er med förtroende till oss
när Ni planerar er festdag!
• Bröllop • Släktfester • Examensfester
• Bemärkelsedagar • Familjefester
• Minnesstunder • Affärsmiddagar
• Företagskonferenser/ -möten
• Bastukvällar • Cocktailfester
- Lunch
- Catering
Välkommen!

ÖP-lehti 12.4.indd 1

13.4.2011 12:27:47

Matservice K. Mård,
Östanpåvägen 32,
68600 Jakobstad
- Tfn (06) 788 8750
www.endivo.ﬁ

VAD ÄR DU BEREDD
ATT DÖ FÖR?

������������

En på verkliga händelser baserad
historia om fem ryska studerande
som i revolutionens namn planerar
ett dåd mot storfurste Sergei Romanov
i Moskva 1905. Alla har vi något att
kämpa för, vare sig det är frågan om
vårt land, vår tro eller våra barn.

19

Kyrkpressen onsdag 20.4.2011 • nr 16–17
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

stock.xchng

Miljöförstöring och hållbar utveckling

Vi vet vad vi borde göra
privat bild

Christa Mickelsson

Hur kan en upplyst
civilisation medvetet
förorsaka vår värld så

Natur/kultur

mycket skada?
Lili-Ann Wolff har precis
doktorerat i hållbar utveckling och människans
förhållande till naturen.
Hon framhåller att själva begreppet ”hållbar utveckling” är både svårtolkat och diffust, inte minst
i pedagogiska sammanhang.
– Utveckling och utbildning kan användas för att
tjäna många motstridiga
intressen. Det verkar dessutom finnas en motsättning mellan vår kunskap
om vad som borde göras
och viljan eller lusten att
skrida till verket, berättar
Lili-Ann Wolff.
Det är inte svårt att se att
kunskap om olägenheter i
världen inte självklart leder
till ett förändrat handlande. Vi har mer kunskap och
större teknisk utveckling
än någonsin tidigare, men
ändå lever vi ut en ohållbar
livsstil.
– Begreppet hållbar utveckling går ut på att kommande generationer ska ha
motsvarande möjligheter
till ett liv på jorden som vi.
Men själva begreppet är en
paradox. Med diverse matematiska beräkningar vill
man åstadkomma en utveckling som är mer hållbar, alltså att vi ska kunna
förbruka lika mycket men
använda en mindre mängd
naturresurser. Men hållbarhet står ju egentligen
för någon form av status
quo.

att materiell rikedom ger
lycka.
– För det tredje ska vi diskutera framtidsprojekt och
skapa konkreta visioner.

Lili-Ann Wolff har doktorerat i hållbar utveckling.

Vem är vi?

Skammen kvarstår

Lili-Ann Wolff säger att hon
i sin forskning kommit
fram till att bildningstraditionen i hög grad förbisett
människans förhållande
till naturen. Hon tror att
miljöpedagogiken, som är
en relativt ung vetenskap,
borde fokusera mer på
grundläggande pedagogiska frågor. Vi måste lära oss
att förhålla oss på ett annat
sätt till oss själva.
– Problemet är att människan inte handlar i enlighet med sitt kunnande. Jag
tror att problemet ligger i
att människor har problem
med sin egen självrelation.
Filosoferna Jean-Jacques
Rousseau och Michel Focault utgör den teoretiska
grunden för Lili-Ann Wolffs
forskning.
– Enligt Rousseau är människan i hög grad en del av
naturen och hennes innersta önskemål står därför
också i harmoni med naturen. Men de sociala sammanhangen gör att människan lätt glömmer bort
sina primära önskemål och
börjar leva ett liv som går ut
på konkurrens och att till
varje pris visa upp sig och
försöka överträffa andra.

Det moderna tänkandet
har präglats av en stark tilltro till kunskap och upplysning som skulle kunna göra världen bättre. Lili-Ann
Wolff säger att frågan för
vem världen blir bättre
kvarstår.
– Åtminstone inte för hela mänskligheten och alla
livsformer. Trots alla ambitioner står vi nu i början av ett nytt millennium
med en skam som det är
svårt att två bort, eftersom
en allt för stor del av världens befolkning deltar i
samma kapplöpning mot
en okontrollerad utveckling med uppenbart katastrofala följder.
Hon säger att vi måste utveckla en pedagogik
som utmanar hållbarhetsdilemmat och att det finns
tre saker vi bör göra.
– För det första måste vi
bry oss om nuet och vara
kritiska till det dagliga livet och förhållandena i dagens värld.
För det andra ska vi problematisera gamla myter
och
missuppfattningar
som belastar vår världsbild
i dag. Ett exempel på en
sådan missuppfattning är

För att uppnå det här behöver vi bli bättre på att förstå oss själva som en del av
naturen.
– Det finns en tydlig skiljelinje mellan kultur och
natur i det västerländska
tänkandet, där vi gärna
vill identifiera oss med de
kulturella sfärerna. Men vi
har en dödlig kropp och är
ofrånkomligt knutna till
naturen.
Hur ska människan kunna förstå det som finns utanför henne så länge hon
inte förstår sig själv? Den
retoriska frågan ställer LiliAnn Wolff i sin avhandling
och kommer till att vi måste tänka om och skapa en
annan relation till oss själva, utveckla oss med djupare ändamål i sikte. En sådan
utveckling ska rotas i etiken
och inte i ekonomin.
– Vi måste uppmuntra
till frivillig förändring av
synen på världen och motivera till ett välövervägt och
ansvarsmedvetet handlande.
Hon säger att det inte
finns något entydigt svar
på hur man sedan ska gå
från teori till praktik.
– Den frågan måste ständigt hållas levande och
svaret anpassas till situationen.

Förstå begären
För att kunna leva ett
ansvarsfullt och autonomt
liv måste människan alltså
kunna förstå och ha kontroll över sina individuella krav och begär. Men för

att känna sig tillfredsställd
med livet behöver hon också förstå sina relationer.
– Det handlar inte bara om
personliga relationer, utan
även samhälleliga såsom
politik, ekonomi och konst.
Dessutom måste människan förstå hur hennes liv
är relaterat till den övriga
naturen. Det är ingen lätt
sak att ta hand om världen
i dess nuvarande tillstånd,
säger Lili-Ann Wolff.

Kristendomens fel?
Inom miljöfilosofin har det
funnits en tendens att skylla miljöproblem på kristendomen.
– Det var på 60-talet som
tanken fick fotfäste, och
visst hittar man bibelställen som stöder tanken på
att människan har rätt att
härska över den övriga naturen.
Hennes slutsats är ändå
att varken kristendomen eller någon annan religion eller ideologi kan anses skyldig till miljöproblemen.
– Däremot är det uppenbart att såväl bibeln som
andra religiösa skrifter har
använts som effektiva slagträn när det gällt att backa
upp och underminera motstånd mot diverse exploateringsföretag. Lösryckta
bibelcitat har tolkats ordagrant med egen vinning i
sikte. Ny forskning har visat att den naturvetenskapliga utvecklingen backades
upp med religiösa argument.
Lili-Ann Wolffs doktorsavhandling heter Nature and
Sustainability: An Educational Study with Rousseau
and Foucault. Den framlades till offentlig granskning
vid Åbo Akademi i slutet
av mars.

Vad önskar
du?
Vi vet vad
vi
borde
göra,
så
varför gör
vi det inte? Vår livsstil
är inte hållbar, men vi
gör inget för att ändra på den. Etiskt försvarbart blir det aldrig, men en liten tröst
i självanklagelsen ser
jag i det faktum att vår
livshållning är ett resultat av det djupt rotade förhållningssätt
till världen som vuxit
fram under århundraden. ”Det moderna
tänkandet bygger på
en djup tilltro till förnuftet. Att förstå världen är i första hand att
med ord kunna uttala
fakta om den, inte att
kunna handla rätt”,
säger Lili-Ann Wolff.
Så hur ska vi få pendeln att vända? Det är
en fråga värd att ställas och artikeln intill
visar att det är i självförståelsen och pedagogiken vi måste börja. Hurudana är vi och
hurudana vill vi vara?
Lär vi våra barn att
förstå vad orättvisa är
eller att handla rättvist? Vågar vi sluta beundra materiell framgång?
Rousseau säger att
vi har glömt bort våra primära önskemål,
och jag är beredd att
hålla med. Känner du
din sanna önskan?
Christa Mickelsson
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Tiden rinner ut
för Iraks kristna
Iraks kristna har blivit
måltavlor för trakasserier och våld i det
kaos som råder efter
den amerikanska
invasionen. Svante
Lundgren har nyligen
återvänt från landet
där de kristna nu
drömmer om en egen
provins.
Som känt har de senaste åtta
åren varit oerhört svåra för
de kristna assyrierna i Irak.
Bombade kyrkor, mördade
präster, kidnappningar och
hot har varit vardagsmat för
dem, inte minst i storstäderna Bagdad och Mosul. Man
uppskattar att mer än hälften av den knappa miljon
kristna som fanns i landet
år 2003 har lämnat Irak.
Bland dem som finns kvar
är självstyre på Nineveslätten det sista hoppet. Frågan
är om det också håller på att
släckas.
I det allmänna kaos som
har rått sedan den amerikanska invasionen har
Iraks kristna – av vilka de
allra flesta etniskt är assyrier – varit en måltavla
både för fanatiska islamister och kriminella gäng. De
första vill rensa landet på
alla otrogna, det vill säga
icke-muslimer. De senare
ser de kristna som ett lämpligt offer för sin kriminella
verksamhet. Framför allt
handlar det om kidnappningar med begäran om
stora lösensummor.
– De
kriminella
ger sig
på kristna
av två
orsaker, sä-

nat landet skulle återvända.

Terroroffret

”Jag har ännu mardrömmar.”
Den 2 maj 2010 ägde ett av de
värsta terrordåden riktade mot
de kristna rum. 600 kristna studenter från Nineveslätten var på
väg i tolv bussar till universitetet
i Mosul då deras busskonvoj utsattes för ett bombdåd. Genom
ett rådigt ingripande från en student förhindrades
en värre katastrof, men två personer dog och över
hundra skadades.
En av dem som skadades allvarligt var Ragad
från Bagdede.
– Det var en helt vanlig dag och jag var på väg till
mina studier. Jag satt med en väninna och pratade
om hennes kommande bröllop. Sen var det en fruktansvärd smäll och jag förlorade medvetandet. När
jag vaknade låg jag på golvet i bussen. Jag hade
ont i mina ben och en hylla hade ramlat ner och
skadat min hals.
Raghed fick vård i Libanon och blev återställd,
men ärren på ben och hals är tydliga och hon lider
också av mardrömmar. Hon kunde trots allt hon
varit med om slutföra sina studier vid universitetet
i Mosul, dessutom med utmärkta vitsord. Idag är
hon, liksom så många andra med universitetsexamen på Nineveslätten, arbetslös.

ger en frikyrkopastor från
Bagdad som själv kidnappats två gånger och som vill
förbli anonym. Dels tror de
att de kristna är rika och
kan betala stora lösensummor, något som är sant för
vissa men inte för alla. Dels
vet de att de kristna inte
hämnas.
Den förödande attacken
på en syrisk-katolsk kyrka
i Bagdad i oktober 2010 –
över femtio gudstjänstbesökare dödades – spädde
på de kristnas känsla av utsatthet. Några av dem som
överlevde
kyrkattacken

Politikern

”Vi tror på en kristen provins.”
Romeo Hakari är generalsekreterare för ett av de assyriska partierna, Bet-Nahrain Democratic
Party. Han bor i Ankawa, en kristen stad utanför Erbil, och har tidigare varit medlem av det kurdiska parlamentet. Han är glad
över det nya samarbetet mellan de assyriska partierna.
– Det är fint att vi tillsammans arbetar för en kristen provins på Nineveslätten. Iran pumpar in pengar
för att köpa upp mark och islamisera området. Vi
måste agera för att försvara den kristna närvaron
där. Vi är alla irakier och vi måste leva tillsammans,
men det finns en stor skillnad mellan kristna och
muslimer.
Hakari är övertygad om att en egen provins skulle vara ekonomiskt bärkraftig.
– Se på hur Kurdistan har utvecklats positivt. Vi
tror att vi kan göra detsamma på Nineveslätten.
Tusentals kristna som har flytt landet kommer att
återvända och vi väntar starkt stöd av den stora assyriska diasporan i väst. Dessutom finns det olja i
området.

dödades i
andra
attentat
under
de följande
månaderna. Det
fick ytterligare fler kristna att lämna
den irakiska huvudstaden.
Också i Mosul har situationen för de kristna blivit alarmerande. Staden är
föremål för en dragkamp
mellan araber, som vill att
den ska höra under centralregeringen i Bagdad, och
kurder, som vill ansluta
den till det autonoma kurdiska området i norr. Mosul är också den stad där alQaida är mest aktiv i hela
Irak. Det får de kristna känna av i sitt skinn.
– Före år 2003 fanns det
1 200 syrisk-katolska familjer i Mosul, berättar Abouna Bashar, präst i Bagdede,
en kristen stad på Nineveslätten 30 kilometer öster om Mosul. Då var kyrkorna alltid fullsatta. Vi har
ännu gudstjänster för dem
som är kvar. Men nu kommer några tiotal eller högst
drygt hundra.
De som inte har flytt utomlands har sökt sig antingen
till det kurdiska området
i norr eller till den av assyriska kristna dominerade Nineveslätten öster
om Mosul. Här finns ännu
helt kristna byar och städer
och i den hotfulla situation
som råder i Irak har många
börjat drömma om att bilda en ”kristen provins” i
området, som skulle ha ett
visst självstyre. Man ser det
som en möjlighet att skapa
säkerhet för de förföljda
kristna och hoppas också
på att många som har läm-

En månad efter den förödande kyrkattacken i Bagdad samlades representanter för 16 assyriska partier
till ett möte i Erbil, huvudstaden i det kurdiska området. Partierna enades om
att samarbeta kring vissa
frågor, av vilka den främsta är upprättandet av en
kristen provins på Nineveslätten. Vatikanen och
vissa kyrkoledare har motsatt sig denna idé: man har
sett det som en balkanisering av landet och i stället
understrukit att de kristna
inte ska samlas i något getto utan leva som jordens
salt sida vid sida med ickekristna. Alla präster vi träffar på Nineveslätten stöder
dock tanken på en egen
provins.
Iraks konstitution tillåter upprättandet av provinser för områden där en
viss etnicitet är i majoritet.
Så kravet på en kristen, eller kanske snarare assyrisk,
provins strider inte mot
grundlagen och är inte särskilt revolutionärt. Problemet är att Nineveslätten,
liksom Mosul, hör till det
omtvistade område som
både kurderna och centralregeringen gör anspråk på.
Det här komplicerar frågan
avsevärt.
Det kan därför dröja innan
ett avgörande kommer gällande en eventuell provins.
Och när det sker kan det
vara för sent. Idag utgör de
kristna en majoritet av befolkningen i området. Men
det håller på att ske stora
förändringar. Det stora hotet mot de kristna på Nineveslätten är inte, som i Bagdad och Mosul, terror, utan
demografisk förändring.
Staden Bartallah är ett bra
exempel på vad det handlar om.
– Ännu i slutet av 1970-talet var Bartallah en helt
kristen stad, berättar Yousif Yacob Matti, en av de
kristna ledarna i staden. Sedan började Saddam Hussein att förändra demografin. Tusentals muslimer
flyttade in, ibland på mark
som hade konfiskerats
av kristna. År 2003 fanns
det lika många muslimer
som kristna i Bartallah. Sedan dess har utvecklingen
fortsatt och idag finns det
15 000 kristna och 27 000
muslimer i staden med
omnejd.
De kristnas motstånd mot
muslimsk
inflyttning
handlar inte om främlingsfientlighet. Man kan i stället jämföra med vad som
hände i Estland under Sov-

Tusentals assyrier firar det assyriska nyåret i Dohuk i norra Irak.

Prästen

”Vi måste försvara marken.”
Abouna Louis Kassab är upprörd. Dagen innan har han fått ett
brev från provinsmyndigheterna
i Mosul, som säger att tomtmark
i Bagdede ska ges till 1 000 muslimska familjer.
– Jag tog kontakt med de lokala myndigheterna, som sade att de inte går med
på detta. Men guvernören i Mosul insisterar. Vi kommer att göra motstånd. Jag kommer att göra som
Martin Luther King, ärkebiskop Romero och Dom
Helder Camara. Jag kommer att leda vårt folk i demonstration.
Abouna Louis, som ansvarar för den syriskkatolska kyrkans hjälparbete i Bagdede, ser det
hela som ett led i en systematisk kampanj för att
försvaga de kristna.
– Sådant här händer bara här, inte i muslimska
byar. Det handlar om att flytta in shiitiska muslimer
och vi ser tydligt att Iran ligger bakom. Men Bagdede kommer aldrig att ge upp.

jettiden eller i dagens Tibet.
Centralmakten
försöker
försvaga den kultur som
råder i ett visst område genom att flytta in medlemmar av majoritetsbefolkningen.
– Förhållandet till de omkringliggande muslimska
byarna var tidigare gott,
berättar Yousif Yacob Matti. Men sedan de demografiska omställningarna började har situationen blivit
spänd. Vi tar inte till våld,
men vi kräver vår rätt. Det
här är vårt land. Vi vill stanna här.

Vi
hör
samma
budskap på
flera ställen
på
Nineveslätten.
De
kristna i Irak är en liten och
svag minoritet. En styrka för
dem är att de är dominerande i ett område, där de kan
utveckla sin kultur och förhoppningsvis hejda flykten
från landet. Men hur länge
kommer det att förhålla sig
på det sättet?
Budskapet är klart: För
att försvara vårt folk måste
vi försvara vår mark.
Svante Lundgren är docent
i judaistik vid Åbo Akademi.
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Cirkelvägen 15,
65100 Vasa
Tel. 06-318 2950
0500-364 688

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!

Kauppatie 25 60800 Ilmajoki
06-424 1912 / 050-571 5671
namitupa@namitupa.fi

Programservice
Namitupa anordnar även intressanta aktiviteter
för både mindre och större grupper. Strandbastu, intressanta attiraljer, motion och
upplevelser.
Flodkryssningar
På den helt täckta 52 personers flodbåten
Jaakko Ilkka kan du uppleva en stämningsfull
flodkryssning, arrangera sammanträden eller
familjefester. Även med måltider och program.
Läs mera på www.namitupa.fi
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Helsingfors valkrets

Pris 35,50€/inkl postkostn.

Sänd in din beställning till
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Vasa valkrets

Vasa valkrets

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”

Kari
Häggblom

KURIREN 5
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Annonserna betalas av respektive stödgrupper.

Leif
Tast

Vasa valkrets
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Presentation

Thriller blir
e-bok

Heinimäki tar sig an
de svåra frågorna
Tomas von Martens

Jaakko Heinimäki är
något av en kyrklig
och litterär multibegåvning. I vår har han
utkommit med en ny
Fontana Medias ebokhandel öppnade
förra veckan och först
ut bland e-böckerna
är thrillern I skuggan,
som kom ut i bokform
senaste höst.
Det är Karl-Erik
Wikström som skrivit
berättelsen om Johan
Törnqvist, medelåldersmannen som
lever ett vilsamt familjeliv i den finlandssvenska småstaden men
vars förflutna hinner
ikapp honom.
E-boken lanserades
i helgen på Vasa bokmässa där också Wikström medverkade.
Den går att ladda ner
i e-bokhandeln som
hittas via förlagets
hemsidor. Fontana
Media förgyller också
webbanvändarnas vardag på Facebook med
både bokcitat och recept men också boktips och evenemangpuffar. Vi gillar! (CM/
NÖ)

Restvärme

En välkommen bok för
handarbetsentusiaster
är Libris Restvärme,
full med beskrivningar
på saker att göra av
bara lite garn – eller
hopplockade smånystan. Det är Anna
Braw som är redaktör
för den kvadratiska
lilla samlingen mönster. Hon har tidigare
uppmärksammats för
Kyrkkaffeserien på
samma förlag.
Idéerna kommer
från stickare och virkare runtom i Sverige.
Några exempel är Gunillas enkla halvvantar, Sunnas virkade
innetofflor, mobilfodral
och julgranspynt. Beskrivningarna ska vara
enkla, så boken lär
passa också nybörjare.
Nu är det alltså bara
att vänta på höstmörket igen. Restgarnen
har vi redan. (CM)

bok: en kafé-katekes.
Författaren, kolumnisten
och prästen Jaakko Heinimäki är oerhört produktiv
och har under ett par decenniers tid publicerat ungefär en större eller mindre ”bestseller” per år, ofta i samarbete med andra
författare och illustratörer.
Men så är han också en både kyrklig och litterär tungviktare; tidigare ordförande för Eino Leino-sällskapet
och viceordförande i styrelsen för Lahtis internationella författarkonferens.
Hans bok Seitsemän
syntiä var kandidat i FackFinlandia år 1999 och vann
samma år Koskenkorvapriset. I år fick han kyrkans
informationspris för att
han i många medier lyckats hålla fram vårt kyrkliga
och kristna kulturarv på ett
kunnigt och intresseväckande vis, och dessutom
framfört på vår tids språk.
Heinimäki har också varit
en omtyckt kolumnist i flera
tidningar. Han blev fri författare 2001 och innan dess hade han hunnit arbeta bland
annat som informatör vid
Kirkkopalvelut, som präst
vid Helsingfors domkyrkoförsamling och redaktör vid
Kirkko ja kaupunki.
– Tiden som redaktör var
betydelsfull för mig. Jag
lärde mig att man kan vara både kyrklig och stadsbo
samtidigt. Att skilja ut det
andliga livet från övrigt
vardagsliv är onaturligt,
säger Heinimäki.

Kafé-katekes 		
om kristen tro
I vår har förlaget Kirjapaja
gett ut två böcker med Heinimäki: en fransk barnbok
som Heinimäki översatt
med titeln Millainen on Jumala (Hurdan är Gud), och

Jaakko Heinimäki har bland annat skrivit om helgonlegender, dödssynder och relationen mellan religion och humor.

boken Kafekismus. Den
sistnämnda är en verklig
pärla både till format, layout och innehåll. En liten
röd och nätt bok som lätt
kan tas med i fickan och
avnjutas medan man sitter
på metron, i bussen eller
på kafé – därav bokens titel
Kafekismus.
I denna kafé-katekes har
Heinimäki samlat och svarat på alla de frågor människor ställt till honom om
tro, kyrka och kristendom,
på krogar, tågresor och kaféer.
– I sådana miljöer kommer folk väldigt gärna och
sätter sig vid samma bord
för att ställa svåra frågor
om kyrka och tro, säger
Heinimäki.
Här finns svar på frågor

som: Har muslimer och
kristna samma Gud? Var
Jesus Gud eller människa?
Finns det ett helvete? Kommer hundar till himlen? Är
Bibeln Guds Ord? Är nattvarden kannibalism? Är
dopet en magisk ritual?

Jag lärde mig att
man kan vara både
kyrklig och stadsbo
samtidigt.
Hur rör sig änglarna och är
Guds tio bud ännu i kraft?
– Jag har tagit folks frå-

gor på allvar och gjort mitt
bästa för att ge dem svar
som kan förstås, säger Heinimäki.
– Man kan svara på de här
frågorna på många sätt och
svaren kan vara på olika nivåer. Därför är teologi ett så
spännande ämne. Jag har
försökt väva ihop de olika
nivåerna och använda ett
vanligt språk.

Provocerar ibland
Heinimäkis litterära stil är
mycket personlig, han har
förmåga att skriva seriöst
och ge mångskiftande och
”djupa” svar, men med en
folklig stil som är underhållande att avnjuta och
som har ett starkt stråk av
medkänsla och värme mellan raderna.

– När jag har skrivit en text
så läser jag den högt för mig
själv och lyssnar på hur det
låter, förklarar han sitt sätt
att arbeta med texten.
De svåraste frågorna att
svara på tyckte Heinimäki
var de frågor som handlade
om kyrkans sakrament.
Har någon av hans läsare blivit sårad av hans sätt
att skriva?
– Inte av mina böcker,
sådan feedback har jag inte fått. Men ibland när jag
uppträtt live har folk blivit
provocerade. Oftast är det
konservativa som verkar
bli provocerade och det är
i sig lite förvånande, eftersom min egen kristna övertygelse är av ett ganska traditionellt snitt, svarar Heinimäki.

Rocka baby, du står på klippan!
CD August: Villi Muuli.
Producent: Jonas Olsson.
Finngospel.

Den fem man starka popgruppen August har vuxit
fram ur syskonskap och vänskap på de österbottniska
slättmarkerna. Efter tretton
år som band, två fullängdsskivor och några singlar, har
gruppen nyligen släppt ski-

van Villi Muuli. Plattan med
elva låtar rymmer en hel del

stora teman och ett överraskande mustigt sound.
August rockar frimodigt
på och de andliga texterna
känns inte särskilt slitna.
Rokkaa baby, rokkaa vaan!
Seisot kalliolla (ur låten Kalliolla), hör åtminstone inte
till standardformuleringarna i den musik som spelas i den kyrka jag besöker
om söndagarna.

Musikaliskt och tematiskt mest hållbar visar sig
ändå låten Amerikan Maa
vara. Det är berättelsen
om fäderna som lämnade
hemlandet, om saknad,
längtan hem och längtan
till himlen.
Soundet är rockigt och
fylligt. Sångaren Esa Klapuri attackerar frasbörjan
på ett oslipat sätt som ger

låtarna en trivsam livekänsla. Det fungerar, men
blir i längden lite väl kantigt. Det är så långt från
tangokung man kan komma, men låter förunderligt
finskt i varje fall.
Ett par Youtube-videor
kröner det trots allt trevliga paketet.
Christa Mickelsson
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May Wikström

Jubilate gav känsloladdad
minneskonsert
Jubilatekören
framförde på
onsdagen W.A.
Mozarts Requiem
inför en publik
på närmare 800
personer.
Konserten var
en varm hyllning till körens
grundare Astrid
Jubilatekörens grundare Astrid Riska, som avled
Riska hyllades med en konsert i
ifjol. Hon grunBerghälls kyrka i Helsingfors förra
dade kören 1968
veckan.
och ledde den
framgångsrikt i över 40 år. Hennes personlighet har inspirerat många sångare och kördirigenter. Drygt 60 korister
som sjungit i Jubilate vid olika perioder deltog. Bland solisterna fanns även den förra dirigentens dotter Monica
Groop. Dirigent för minneskonserten var Timo Nuoranne,
orkester Soli Deo Gloria. (MayW)

I tidningar och på nätet
påstås det ofta att memman är en motsvarighet
till det osyrade brödet
som israelerna åt.
Enligt Anne Bergman,
arkivarie på Folkkultursarkivet, är sambandet en
myt.
– Memma betecknade ursprungligen en hel
grupp av rätter som bestod av surnad gröt. Tidigare åt folk också till
exempel lingon- och fläskmemma och under 1800talet användes memma
som pålägg på bröd.
Påskmemman var en
festrätt som lagades i

Vi frågar
Varför äter vi
memma?
ugn i näverrivor. Tack vare
att malt tillsattes, blev
memman söt. Det dröjde
ändå fram till 1930-talet
innan den blev vanlig som
efterrätt.
– Då började memman massproduceras av
bagerier och spreds till
hela landet. Tidigare åts
memma på långfredagen på ett område som
sträckte sig från Björneborg till Borgå. I början
av 1900-talet kände man

Min kyrka

med Nina Lassander

Kyrkans Utlandshjälp och Helsingfors församlingar fick pris
i grafiktävlingen Vuoden huiput 2010.
I tävlingen belönades helsingforsförsamlingarnas skiva
med vaggvisor, Pieni iltahetki, och Kyrkans utlandshjälps
samarbete med Helsingin
Sanomat, Hyvän Elämän Ketju,
i silverklassen. Vuoden huiput
2010 ordnas av föreningen för
professionella inom grafisk
formgivning, Grafia.
Även reklamkampanjen
inför församlingsvalet, Första gången, noterades i reklamvärlden. Kampanjen kom på andra plats i Annonsörernas
Förbunds tävling AdProfit 2010 i klassen Bästa samhälleliga kampanj. (AA)

När den österbottniska artisten Nina Lassander, aktuell som en av artisterna i
Folktingets låt Vår tid – vårt
land, ska välja ”sin” kyrka
tänker hon genast på julgudstjänsterna i Jeppo kyrka i mellersta Österbotten.
– Stämningen är jätteglad och ljus, livlig och
härlig. Det är mycket ungdomar med på gudstjänsten och mycket musik, säger hon.
Även om hon inte annars är en särskilt aktiv
kyrkobesökare är julgudstjänsten viktig för henne –
den hör till stämningen.
Lassander gillar att Jeppo
kyrka är ganska liten och
söt, som hon säger. Det gör
den gula träbyggnaden mysig och hemtrevlig.
Lassander är också konfirmerad i Jeppo kyrka och
från sin barndom minns
hon att hon ibland var där
på gudstjänst med sin morfar. Numera är hon inte där
så ofta eftersom hon inte
bor kvar i Jeppo.
– Kyrkan ger lugn och ro
och vid speciella tillfällen
är det trevligt att vara där.
Förutom att Lassander
är med i Folktingets låt-

– Det kan inte vara sant. Men det är det. 16-åringar har rösträtt
eftersom kyrkan vill gå mot ett diskussionsvänligare och öppnare
klimat. Genom att rösta i församlingsvalet kan du berätta vad du
värdesätter och vad du vill. Hitta en lämplig kandidat, röstningsställen och röstningstider på adressen forsamlingsvalet.fi

Fildelning – en religion?
Koptimistsamfundet, en radikal falang av fildelare, vill bli
registrerat som trossamfund i Sverige.
– Vi känner oss hårt bemötta och tycker att religionsfriheten borde gälla också oss, säger missionsföreståndare
Isak Gerson till Dagen.
Samfundet ”firar gudstjänst” genom att samlas och
dela information med varandra under formella former. De
150–200 medlemmarna anser att kopiering av information, fildelning, har ett heligt värde i sig själv.
– Vi tycker inte att juridiken ska diktera vilka trosföreställningar vi har. Vi fördömer upphovsrätten och liknande
lagar, säger Gerson.
Kammarkollegiet, som svarar för registrering av trossamfund i Sverige, avslog nyligen Koptimistsamfundets
ansökan om att bli ett trossamfund. (MW)

På upptäcktsresa i mig själv
F
astan är tid för att stanna upp, stilla sig och fokusera på det som är verkligt viktigt i livet. Genom att
fasta kan man alltså frigöra
mer tid för sig själv och för
Gud. Med några dagar kvar
till påsk märker jag att jag
inte alls uppnått målet att
frigöra tid. När jag äter kött
är det enkelt att steka lite
malet kött samtidigt som
jag kokar spaghetti och
vips har jag en måltid. Men
när jag äter grönsaker måste jag planera mycket mer
och hacka eller skära. Dessutom måste jag variera mera för att få alla proteiner
och aminosyror. Alltså har
jag inte sparat någon tid

Redaktionen
fastar:
Andreas Andersson
avstår från kött.

alls, tvärtom har det gått åt
mer tid till matlagning.
Dessutom undrar jag
varför en kristen tidning
har en fastekolumn. Sade
inte Jesus att vi ska fasta så
att endast vår Herre i det
fördolda ser det? Och ännu

mer relevant: varför skriver
jag en sådan text?
Jag tror inte målet är det
viktigaste när man kör ett
lopp. Och nog är ju fastan lite av en tävling mot frestelserna. Visst har jag fått stå
emot köttets frestelse då jag

projekt håller hon på att
spela in en fullängdsskiva,
som ska vara klar i augusti.

I vår ska hon också bli klar
med sina studier till musikpedagog. (BJH)

ätit lunch med flera vänner
som skrutit över sina saftiga biffar medan jag själv
nöjt mig med grekisk sallad.
Belåtenheten över att klara
av någonting är nog en av
de större belöningarna av
att fasta. Jag har kanske inte
lyckats ta mer tid för min relation med Gud, men stärkt
min självbild genom att jag
lyckats med något jag bestämt mig för.
Den anglikanska biskopen
David Carr sade på en konferens i våras att det är konstigt att kristna människor
upplevs som tråkiga. Vi är ju
skapade att upptäcka, så vi
borde vara häftiga! För mig
är fastan en del av det här:

upptäckandet. Jag vill vara
nyfiken och lära mig nya saker, jag vill upptäcka livet. I
fastan provar jag på att lämna bort någonting och upptäcker en ny livsstil.
Så sist och slutligen tror
jag att jag har uppnått något
genom fastan, men kanske
inte så som jag hade tänkt
mig från början. Dessutom
tror jag att jag har funnit
nyttan i att skriva om fastan: jag kan dela med mig
av de visdomar och insikter
jag fått. Någon annan kan
lära sig av min framgång
och mina misstag, och lyckligt fasta i det fördolda. Och
bli en lite häftigare kristen.

Privat bild

Förhandsrösta
1–5.11.

Uppståndelsens kraft

inte alls till memma i Vasa,
medan den var bekant
sedan länge på Åland.
Under de senaste decennierna har memman
fått konkurrens av pasha,
som tidigare var en östfinsk överklasstradition
och åts främst av ryska
emigranter.
– Själv äter jag både
pasha och memma, det
senare med en skvätt riktig grädde. Jag tycker det
är trevlig med två så olika
påsktraditioner, det visar
att Finland är ett gränsland mellan öst och väst,
säger Anne Bergman.
(MW)

Reklambranschen belönade
kyrkliga kampanjer

Andreas Andersson

23

Påskottan 2006. I facklornas sken sitter vi
tillsammans med de
lokala församlingarna
på stranden vid Indiska oceanen i byn Nam
Kem och väntar på att
solen, likt Kristus ska
stiga upp och lysa upp
vår tillvaro.
Ett drygt år tidigare
slogs tillvaron sönder
för invånarna i den
thailändska byn av en
annan kraft från havet. Två tredjedelar av
de sextusen byborna
omkom då tsunamin
sköljde över stranden.
Totalt kan upp till trehundratusen människor ha mist livet runt
om Indiska oceanen,
och över fem miljoner
beräknas ha blivit helt
hemlösa eller tvingats
fly.
Fastan 2011. Jag har
svårt att slita mig från
bilderna från Japan som
strömmar in. Först en
av de kraftigaste uppmätta jordbävningarna, sen tsunamin som
förorsakade större skada än jordbävningen.
Sen kom rapporterna
om de läckande reaktorerna i Fukushima.
Trettiotusen har rapporterats döda eller
saknade. Vi har ännu
inte sett slutet.
Efter tsunamin på
juldagen 2004 uppstod en kristen kyrka
i Nam Kem och i Pru
Teaw, flyktingbyn som
byggdes i utkanten av
staden Takuapa för
dem som blivit hemlösa. Det var ingen stor
väckelse med Guds ord
hade helt klart en ingång.
Vi vet ännu inte utgången av katastrofen
i Japan. Gud är mäktig
att vända katastrofen
till något gott. Mina
tankar är ofta hos mina
kristna vänner i landet
som jag tyvärr förlorat
kontakten med långt
tidigare. Jag vet att vår
vän som bor i Honolulu inte evakuerades,
men också att lobbyn
i hotellet vi bott på i
Kona översvämmades
när tsunamin nådde
Hawaii.
Jag tröstas av att vi
som Guds ande i oss
har samma uppståndelsens kraft som
väckte Kristus från de
döda. Det har vi Guds
löfte på. Den kraft som
likt solen som steg upp
över Indiska oceanen
kommer också lysa
upp tillvaron i Japan.
Johan Sandberg
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– Pappa, jag vill ställa dig en fråga, säger lilla Anna efter sin första dag i söndagsskolan.
– Naturligtvis, vad vill du veta?
– Läraren läste ur Bibeln om hur Israels barn byggde ett tempel och om hur Israels barn korsade Döda havet. Gjorde de vuxna ingenting?

Barn om påsken

”Om Jesus när Jesus dödde
och sen levde igen”

Annika.

Emilia.

Nelly.

Bianca Holmberg

”Den gjorde ljus bakom
stenen”.

”För annars vet inte påskharen om där bor några
barn eller inte, vuxna brukar inte göra sånt”.

”Jag har köpt påskgodis för
mina egna pengar. Och jag
trodde att det skulle ta slut
igår men de tog inte alls
slut”.

Emilia om ängeln
vid Jesu grav

Annika, 5

”Först var de ledsna och
sedan blev de glada när de
såg att Jesus levde”.

”Jag har tänkt lata mig”

Emilia om kvinnorna
vid graven

Emilia, 5, om programmet
för påsklovet

”För att Gud stod opp. Jag
vet för jag har en sådan
bok. I boken står det att
han blev korsad”.
Nelly, 5, om varför vi firar
påsk

Emilia

”Polisen tar fast påskharen
när den stjäl ägg från butiken!”
Annika

”När andra ger påskägg åt
de som är påskhäxor. Och
man kan också köpa ägg i
S-market och K-market”.
Nelly och Emilia om det
bästa med påsken

”Vi har gjort påskhäxor
och påskäggshus. Vi har lagat en påskkvist – och inte
en kvistpåsk!”
Emilia, Nelly och Annika om
påskpysslet på dagis

”Om det inte kommer
påskägg åt föräldrarna så
är det inte påskharen för
påskharen ger ju ägg åt alla, har jag hört”.
Annika om påskäggens
ursprung

”Om Jesus när Jesus dödde
och sen levde igen”.
Emilia om vad prästen
berättar i påskkyrkan

SYRÉNS
FÖRLAGSHUS

DET HÄNDER PÅ
METEORITEN I BENNÄS

till höger vid kyrkan.

Sven-Erik Syrén presenterar vårens många boknyheter. Boknyhet: Robert Tallgrens bok
”Livets färdväg” i glädje och smärta. Billiga enkla
kort med och utan text fr. 30 cent och uppåt.
Massor med andra böcker, CD:n m.m.
Kaffebjudning tisdag och gratis utlottning.Lunch
serveras vardagar kl. 11-13

I Maxmo, Norrfjärdsvägen 44 sväng
PÅSKLÖRDAG kl 13-16,
kaffebjudning ÖPPET HUS

Boknyhet!
Det här är en bok skriven
av Robert T Tallgren
En man i ledet av det legendariska IR 61, som spelade en nyckelroll i förhindrandet av Sovjetunionens
frammarsch. Han slogs för
sitt liv, sina kamrater och
fosterlandet Finland i 5 år.
Robert är född 1918 i Teuva,
Finland. 1939 grusades alla
framtidsplaner vid andra
världskrigets utbrott. En
sak var avgjord, lämna inte
fosterlandet. Robert överlevde, men många kamrater stupade. Här är berättelsen om vad som verkligen hände, och hur det gick
sen.Robert är bosatt i Avesta sen 1956.

med Boknyhet
”Livets Färdväg” i glädje och smärta av
Robert Tallgren som berättar i boken om
sitt liv, fem år i kriget, blev sårad tre
gånger m.m. Idag är Robert bosatt i
Avesta.

Hirvlax
Baptistkyrka

Annandag påsk kl. 14

Dragspelsfestival med musik av TRO,
HOPP o. KÄRLEK. Sång Rolf Sjöbacka,
Torolf Prost, Gideon Enholm och Syréns.
Allsång.
Tal: Ragnar Liljeberg, Servering
Presentation av Robert Taisto Tallgrens
Nya Bok ”Livets Färdväg”
Alla Hjärtligt Välkmna.

Boken innehåller även 45
bilder, 253 sidor.

Pris 25€

stock.xchng

”Påskhäxorna kan nog
trolla mänskorna till påskgrodor eller sniglar”.

Annika om varför man odlar
påskgräs

Författare:
Karin Kingsbury

Tisdag 26 april kl 9-18
Torsdag 28 april 9-18

Välkommen

Bokny

het

”Livet är fullt av
överraskngar, om
man låter sig överrumplas av dess
härlighet. Bit i ett
äpple, känn doften
av en ros, smek en
älskads kind. Ofta
är det de små sakerna som ger oss
stor oväntad glädje.
den dag då vi slutar
ta saker för givna
kommer vi att uppleva underverk på
löpande band. Barn
vet en hel del om
detta!
63 s.

Vi lever i en hektisk
tid. Många av oss
känner sig pressade
att springa allt fortare genom tillvaron,
och det är lätt att
dras med. Men det
är faktiskt inte omöjligt att finna lugn och
ro. Det finns vägrar
till vila och tillit - till
sinnesro.
62 s.

Pris 17,90€

Livsskildring om Ragnar Liljeberg
från Smedsby, Korsholm. Boken innehåller: Pris 17,90€
Barndomstiden. Familjen flyttar till Rilax och sedan till Ingå, Ett nytt liv börjar i det civila,
lantmannaskolan, drömsyn, En ljus framtid m.fl. med eller utan text
pris 30 cent/st.
Ett efterlängtat firande med många bilder.
Pris 10€
Dayne Matthews och
Katy Hart håller på att förbe- Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
reda sitt bröllop och är fast
beslutna att hålla cermonin Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
hemlig för paparazzifoto- tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100
graferna. Innan bröllopet står Namn:_______________________________________________________________
Katy och Dayne inför det som
kanske kommer att bli deras Adress:______________________________________________________________
största utmaning så här _____________________________________________Tel_____________________
Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer
långt.
Pris22€ 260 s.

Enkla kort

