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Johan Sandberg

När Leo Komarov och
VM-pokalen anlände
till Nykarleby gick allt
lugn och sansat till.
Tusentals glada
hockeyvänner
samlades på torget.

Spela schysst, fira schysst
sid 4 & 6

Kurder fick
kyrkoasyl i
Kristinestad
Vilsen i hemlandet sid 3

sid 7

Chips
och korv
i Bobs
garage
Föstaar Gud
grundsprååtji? sid 14

sid 20
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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

Låt bönen vara en del av din andning
Det är ingenting speciellt
kristet med att be. Det är
mänskligt att be. Det har
människor ägnat sig åt i alla tider i de mest varierande
kulturer och religioner. Sedan är vi människor experter på att krångla till det, så
bönen blir något annat än
det direkta och okonstlade
samtal med Gud som det
ska vara.
Olika undersökningar visar att många fler människor än man kanske skulle
tro ber. Det finns vissa situationer som gör att också
den som inte ber regelbundet knäpper sina händer.
Blir man tillräckligt rädd
brukar också den som inte
dagligen ber vända sig till
Gud i bön. Det samma kan
gälla om någonting alldeles
oväntat och positivt drabbar oss. Då kan vi behöva ha
någon att rikta vårt tack till
och ropa ut vår glädje till.
Jesu lärjungar levde i en
bönens tradition och bad
både morgon och kväll.
Därför var det förvånande
då de vände sig till Jesus
och bad honom lära dem
be. De måste ha upplevt att
det var något fattigt över
deras böner och att deras
böneliv kunde utvecklas
med hjälp av Jesus, att han
hade något att ge dem också på denna punkt.
Då avskedets stund hade kommit och Jesus skulle lämna sina lärjungar
gav han dem bönens gåva.
Hittills hade han bett för
lärjungarna inför sin Fader, men nu sa han att de
då han inte längre var hos
dem skulle få be direkt till
Fadern i Jesu namn och att
de skulle få vad de ber om.
Men redan långt före det
hade Jesus talat om bön och
försökt lära ut bönen Fader
vår. I Bergspredikan berät-
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så vi ska be. I den bönen får
vi närma oss universums ledare som vår pappa. Vi överlämnar oss till honom då vi
ber om att hans namn ska
vara heligt, att hans rike ska
komma och hans vilja ske.
Vi får be om dagligt bröd,
om det vi behöver för att
klara oss och om ett andligt livets bröd i form av
det som ges oss från himlen. Vi får be om förlåtelse
då vi själva gjort orätt, men
också om att livet i vår värld
ska bli mera förlåtande och
tillåtande.
I bönen Fader vår får vi
också be om att slippa övermäktiga frestelser och att
inte falla för dem. Avslutningsvis konstaterar vi att
riket, äran och makten tillhör Gud. Bönen Fader vår
har hållit i 2000 år. Småningom blir det kanske radikalt att be den.
Att låta bönen vara en del
av vår andning, vårt sätt att
leva och finnas till, ger ett
ovärderligt perspektiv på
livet, på vardagen och på
det som möter oss. Ingenting är för smått för att tala om med Gud, ingenting
heller för stort. Vi behöver
inte göra det mera invecklat än det är. Bara göra som
Jesus sa, gå in i vår kammare och berätta för Gud om
våra önskningar, dem som
han redan känner till.

Dagens bön

Vi firar femte söndagen
efter påsk. Temat är
”Hjärtats samtal med Gud”.
Läs din Bibel
To 26.5 2 Sam 18:1–18, 1 Kor 14:6–9, 15–19
Fr 27.5 2 Sam 18:19–19:9a, Luk 22:39–46
Lö 28.5 2 Sam 19:9b–41, Joh 6:63–69
Sö 29.5 Dan 9:17–19, Rom 8:24–28,
Matt 6:5–13
Må 30.5 2 Sam 23:1–7, 1 Kung 3:5–15
Ti 31.5 2 Mos 17:8–13, 2 Sam 24:1–25
On 1.6 Luk 11:1–4, Fil 1:1–11
To 2.6 Dan 7:13–14, Apg 1:1–11, Joh 17:24–26

Psalmförslag
382, 315, 334, 314, 224 (N), 535:1–3
Psalmerna är valda av Tor Lindgård.

Gud,
du har lovat att lyssna när vi ber.
Ge oss bönens ande,
så att vi inte bara talar utan också lyssnar
och uppmärksamt begrundar vad du vill
säga oss.
Gör oss öppna för förlåtelsen,
låt oss leva i din kärlek.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

Mera om helgen
Söndagens latinska namn, Rogate (Bed! Anropa!), härstammar från de festprocessioner
som hölls i 300-talets Rom. De ersatte de
hedniska processioner som man om vårarna
hade hållit ute på fälten. Inom den evangeliska kristenheten talar bönsöndagens texter
traditionellt om bönen.
Söndagens liturgiska färg är vit. På altaret
står fyra ljus. Kollekten är fri.

Ann-Mari Audas-Willman
är rektor för Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Stock.xchng

to 25 kp 47

tade han för lärjungarna
hur vi ska be. Vi ska inte be
som hedningarna som står

och rabblar i gathörnen,
nej, vi ska gå in i vår kammare och stänga dörren

och be till Gud.
Jesus ger oss bönen Fader vår och säger att det är

från traditionella tideböner till moderna bibelkörer. Utbudet är obegränsat.
Om själva innehållet, bönens ”teologi”, har det naturligtvis skrivits i samma
omfattning. Men om man
behöver en kort sammanfattning, som dessutom
kan läras in med hjälp av en
enkel och vacker melodi, så
är nog den här psalmen att
rekommendera.
Texten visar på många
sätt den viktiga och riktiga
aspekten: Bön är inte att
lägga fram vår önskelista

för vad Gud borde ge oss,
utan förmånen att få leva i
en öppen gemenskap med
vår himmelske Fader.
Bön är inte för ”elitkristna” eller för den ”andligen
starka”, men för den som
känner sig själv och sin egen
fattigdom. Den är kanske
lika ofta både en kampsång
och en lovsång, det trotsiga
hoppets sång i tro på att Gud
både vill och kan gripa in och
göra, som dagens episteltext
uttrycker det, ”långt mer än
vi kan begära eller tänka”.
Det är ganska mycket,

Kortkurs i bön
Att bedja är ej endast att
begära / att själviskt ropa:
”Giv mig, Herre, giv!” / Att
bedja är att komma Gud så
nära / att han blir livet i vårt
eget liv.
Psalmen är skriven av Stina Andersson 1922, och
den melodi som finns i vår
psalmbok är tonsatt av Erkki Melartin 1923. Den korta
kommentaren om författaren lyder: ”Hon skrev psalmen utifrån sin livssituation och med en förtröstan som orden i psalmen

uttrycker.” I våra Tack &
Förbönsgudstjänster, men
också i bibelstudier och
samtal om bön, har den här
psalmen ofta citerats av Ulla-Christina Sjöman.
Bönen – hjärtats samtal
med Gud – är en obegränsad möjlighet att när och
var som helst komma till
Gud med allt som vi möter. Platsen kan vara vårt
vardagsrum eller kyrkorummet och tid finns också, 24 timmar i dygnet. Bönesångerna i våra kristna
sammanhang kan variera

Helgens texter
Första läsningen
Dan 9:17–19

Andra läsningen
Rom 8:24–28

Evangelium
Matt 6:5–13
När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen,
de har redan fått ut sin lön. Nej, när
du ber, gå då in i din kammare, stäng
dörren och be sedan till din fader
som är i det fördolda. Då skall din

fader, som ser i det fördolda, belöna
dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla
tomma ord som hedningarna; de tror
att de skall bli bönhörda för de många
ordens skull. Gör inte som de, ty er
fader vet vad ni behöver redan innan
ni har bett honom om det.
Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

när allt kommer omkring.
Och sångerna som hjälper
oss på bönens väg ska vi
fortsätta att sjunga!
Olav Söderström
är kantor i Petrus församling

Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som
kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
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Keth Sainio
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• 72-årig nybakad teologie magister.
• Har varit missionär i Afrika i trettio år.
Kan tio språk.
• Bor i Pargas, sköter om ett hus från
1700-talet.

”Jag vill hjälpa andra.”

Christa Mickelsson

Christa Mickelsson

När Keth Sainio
återvände till Finland
efter trettio år som
missionär i Afrika
visste hon inte vad hon
skulle göra av sig själv.
Efter ett halvt liv under
den afrikanska himlen
återvände Keth Sainio till
hemlandet Finland. Det är
snart femton år sedan, men
minnena av hemkomsten
är starka.
– Jag hade svårt att hitta
min plats och det var mycket som var tufft att acceptera, berättar hon över en
blygsam portion lunchsallad.
Välfärden, slöseriet och
det komplicerade livet hörde till det hon hade svårast
med.
– I Finland ska man alltid
gå omkring och vara rädd
för något. I det Afrika jag
känner tar människor dagen som den kommer och
litar på att allt är i Guds
händer.
Att vi människor skulle
behöva vara rädda för något tror hon inte.
– Människor föds och dör
både i Finland och Afrika.
Men i Afrika blev jag beroende av Gud på ett annat
sätt. Egentligen behöver
vi honom lika mycket här
i Finland, men här är det
lättare att glömma bort honom.

Namibia väntade
Keth Sainio var 27 år när
hon 1966 sändes ut till Namibia av Finska Missionssällskapet (FMS). Hon var
utbildad sjuksköterska och
barnmorska och hade via
österbottniska studiekamrater bekantat sig med FMS
och missionskyrkan som
redan då fanns på Observatoriegatan i Helsingfors.
– Jag fick ett kall. Jag hade redan ett år tidigare frågat om FMS behövde en
sjuksköterska. Då fick jag
ett nekande svar men nu
fanns ett behov och jag fick
åka iväg.
Hon togs emot med öppna armar från första början.
– Jag bemöttes av värme
och gästfrihet redan på
flygplanet och så fortsatte
det. I Namibia var jag aldrig ensam.
Med 800 kilometer till
närmaste stad och telefon var kontakten till Finland sparsam. Det kom att
ta över fyra år innan hon
besökte Finland för första
gången.
– Då åkte man ut för att
vara, inte för att komma,
säger Keth Sainio och reflekterar över hur missionen ändrat form sedan den
tiden.

Keth Sainio återvände för femton år sedan till Åboland efter tre decennier i Afrika. I tio års tid har hon studerat teologi i Åbo och utexamineras som magister i slutet
av maj.

Varför vara rädd?
Språk på språk
Sammanlagt blev det fjorton år i Namibia och nio år
i Senegal.
– När jag kom hem från
Senegal hade jag tänkt stanna i Finland, men ganska
snabbt började det bränna
under fötterna och jag fick
åka till Angola för ännu en
femårsperiod.
Efter någon månads
språkstudier i varje land
kastade hon sig in i det allomfattande arbetet. Hon
har lärt sig engelska, afrikaans, franska, fyra stamspråk och lite portugisiska.
– Jag tycks ha lätt för
språk. Det är som om det
fanns lådor i min hjärna
där jag placerar språken
och när jag behöver använda ett öppnar jag bara rätt
låda. Dessutom blir det
enklare när man lär känna sig själv och förstår hur
man själv lär sig språk. Det
är lite olika för alla.

Moses Abraham Keth
Oräkneliga
upplevelser
och vänskaper bär hon

med sig. I förlossningssalarna kom hon kvinnorna
nära och många var de afrikanska barn som fick namnet Keth.
– En gång föddes till och
med en pojke som fick
namnet Moses Abraham
Keth, berättar hon och ler
vid minnet.
Arbetet pågick från morgon till kväll och för det
mesta också på lördag och
söndag.
– Afrikanerna tänkte sig
att jag kunde allt och kom
för att få hjälp med alla
tänkbara problem.
Ibland efter söndagsgudstjänsten brukade hon
be till Gud att ingen skulle
besöka henne, så att hon
skulle få vila lite.
– Men nästan alltid kom
det någon. Då var det bara
att konstatera att ”Jaha Jesus, du ser ut så här i dag”.
De enda riktiga viloperioderna Keth Sainio fick var
när hon blev sjuk.
– En gång låg jag sex
veckor på sjukhus för gulsot. Det var en välbehövlig
vila och ett exempel på att

sjukdomar också kan vara
till välsignelse ibland.

Tillbaka i Pargas
Efter femton år i Finland
har Keth Sainio återanpassat sig till det finska
samhället. Ett led i anpassningsprocessen var de magistersstudier i teologi som
hon precis har avslutat.
– Om jag var tjugo år yngre skulle jag överväga att låta prästviga mig. Nu är jag
för gammal.
Även om långt ifrån alla
som studerar teologi vid
Åbo Akademi är unga var
det många som blev förvånade när hon steg in i föreläsningssalarna.
– Första gången var det
nog många som frågade
sig vad det var för en mumie som steg in. Men andra
gången hälsade folk glatt
och tredje gången var jag
som en av dem.
De yngre studerandena
hjälpte henne med datoranvändningen.
– Det har varit ganska
svårt för mig. Innan jag
skaffade en egen dator satt

jag i biblioteket och där
fanns alltid någon vänlig
människa som kunde hjälpa när jag frågade.
Hon trivdes med studierna och stämningen vid akademin men önskar att de
som utbildar sig till präster
fick mera kött på benen.

En gång låg jag
sex veckor på
sjukhus för gulsot.
Det var en välbehövlig vila.
– De borde få mera undervisning i de uppgifter
som prästerna verkligen
har hand om, till exempel
predikokonst.
Under studieåren har
hennes gudstro växt.
– Det var många som sa
att man förlorar tron när
man börjar studera teologi

men så har det inte varit för
mig. Snarare tvärtom, förklarar hon.

Ett vanligt liv
På frågan vad Keth Sainio
har för planer för framtiden säger hon att hon ska
leva ett vanligt liv. Ett stort
egnahemshus med trädgård i Pargas upptar en del
av hennes tid.
– Det är lite som ett museum. Men jag lät installera
toalett och tvättutrymmen
och förnyade köket innan
jag flyttade in.
Förutom två stora pudlar som kräver sitt och en
rad andra engagemang lagar hon varje dag mat åt en
90-årig kvinna som kommer på besök.
– I de sociala uppgifterna
har jag hittat min plats.
Om det är något hon önskar hon kunde ändra på i
Finland är det människors
omsorg om varandra.
– Det finns så många ensamma människor som bara
behöver lite mänsklig kontakt. Det handlar egentligen
inte så mycket om pengar.

4

Opinion/Ledare

Kyrkpressen torsdag 26.5.2011 • nr 21
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Inkast

Oönskad ketchupeffekt
kräver motbudskap
Skräpberget efter guldfesten i Helsingfors centrum
lär ska ha varit värre för stadens renhållningsarbetare
än förödelsen efter förstamajfirandet.
Likväl gick det att städa
bort och förlåtas ganska
snabbt.
Men det finns annat som
är svårare att skura bort –
samtidigt som det är viktigt
att ta itu med det snabbt
och metodiskt.
Vem får fira? Finländare med annan etnisk bakgrund? Rikssvenskar? Finlandssvenskar? Vem är hurrin som ska ha på käften?
Den obehagliga hurrifrågan blev hängande i luften
efter festen över hockeyguldet, och de officiella
avståndstagandena lyckas
kanske ta udden av det värsta, men inte allt.
Det har skett en otäck utveckling i den allmänna
opinionen, en strukturell
och konsekvent sådan. Det
är skäl att foga in pusselbiten om de språkfientliga inslagen i firandet. Den
utvecklingen måste tas
itu med innan följande bit
läggs till, den måste bromsas nu.
Vi är många som inte vet
om vi är önskade i dagens
Finland.
Vi är många som är rädda
för att våra barn ska tala sitt
modersmål för högt på fel
ställen.
Den svenska stormaktstiden är förbi, kvar finns bara vanliga människor som
går på jobb, byter ett par
ord med grannarna, fyller
i skattedeklarationer och
tvättmaskiner med möda
och behag.
Vi är knappa trehundratusen och vi undrar om
vi fortfarande ryms med
i den vardag vi trodde var
vår. Förmätet trodde vi att

Jan Lindström

May Wikström

Patrick Wingren
är en samhällspolitiskt aktiv
musiker från Jakobstad

Världen och världen
bortom

hockeylaget som vann över
vår
favoritmotståndare
Sverige också var vårt och
segersötman följaktligen
också, ja, vår.
Övertramp sker överallt. I
det här fallet är det inte de
som känns värst. Värre än
att bli förnekad är att bli
förtigen. Och det är detta
som är sorgen. Ur den berömda ketchupflaskan kom
sådant som bubblat och
jäst i tysthet, i stället för att
konsekvent och med klar
stämma ha ogiltigförklarats i dagens Finland. Det
handlar om en lång räcka
händelser, som kulminerar
denna svarta vår. Varför var
det ingen som sa:
Det är inte okej att bjuda
på gratis bussresor till huvudstan för att skrika hatbudskap om svenskan och
svensktalande.
Det är inte okej att i valkampanjer och politisk
propaganda trixa med subtila och solkiga budskap om
språkhets och språkhat.

Klippet
E

fter att Sannfinländarna i allmänhet och Jussi Halla-aho i synnerhet flyttat positionerna utåt i attityderna till främlingar har det blivit
allt mer eller mindre legitimt med
ett beteende som varit helt otänkbart
för bara några år sedan.
(...) Varje ”vi” skapar ett nytt ”ni”
och ”de”, och i den atmosfär som
vuxit fram de senaste åren har den
gränsdragningen blivit allt mer obehaglig.
Låt oss så snabbt som möjligt återgå till en normal sinnesstämning efter denna segeryra.
Och samtidigt vara vaksamma inför nationalismens avarter.
Henrik Othman på ledarplats
i Österbottens tidning 18.5

Det är inte okej att i eftermiddagsmetro uppmana
två finlandssvenska damer
att flytta utomlands eller
hålla käften.
Det är inte okej att skriva hatbrev till ministrar
för att deras modersmål är
svenska.
Det är inte okej – inte alls
okej – att säga att hurrina
ska ha på käften.
Tycker man så, så är det
dags att säga det nu. Hög
tid. Och ”man” är inte den
som har smockan hängande över sig.
Det budskapet borde gå ut
i varenda myndighetsstrut,
konsekvent och stadigt.
Det gäller också den formellt tvåspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i vårt
land. Kyrkan har under
det senaste halvåret gjort
ett samhällstillvänt drag
med olika program för social jämställdhet, barn och
unga. Häromveckan framförde ärkebiskopen samma hälsning till regerings-

D

et högst förståeliga hatet mot
bin Ladin och allt det han representerar gör att ett helt rättvisesystem slås ut på ett ögonblick. Humanismens grundsatser är plötsligt
glömda. Självklara moraliskt-etiska sanningar smulas sönder i detta
paradigmskifte – och protesterna är
påfallande lama. Den som hävdar
andra ideal utdöms som naiv.
Accepterar man att rått våld alltid
bemöts med samma mynt måste lagar skrivas om och demokratins regler omformuleras. Och den enskilda
människan blir alltmera skyddslös i
ett samhälle där den starke ständigt
anser sig ha rätt och följaktligen ser
sig som ”det godas” försvarare. Då
betraktas till slut varje kritisk markering som ”ondska”.
Gustaf Widén i krönika i Åland 21.5

bildarna under rubriken
”Mot ett mera jämlikt och
helt Finland”.
Innefattar inte det också
språket och språken? Var
är kyrkans språkprogram?
Vad signalerar rikskyrkan
utåt när det gäller svenskan i Finland? I sin famn
håller den ett helt stift fullt
av svensktalande församlingsbor.
Vid biskopsmötets presskonferens i Helsingfors i
våras meddelades journalisterna strax innan det hela började att frågorna endast besvaras på finska.
En praktisk fråga, visst,
men allt kan ju skötas på
många olika sätt. Hur man
än ser det var det också en
slags signal.
Nu lever vi i en tid när signaler är livsviktiga och när
det gäller att tänka över vilka tysta budskap som levereras, hur det sägs och vilka
sanningar de befäster.
Vilken är kyrkans signal?

F

örsamlingarna behöver en mer
kreativ, mindre statisk syn på ledarskap. Det måste vara möjligt att
dela ledarskapet mellan en präst och
en diakon, där var och en gör det den
är bäst på. Detta är också ett sätt att
coacha hela diakonyrket fram till en
mer framskjuten position i kyrkan.
En arbetsledande befattning skulle
ge diakonerna en plattform att formulera sig med större tyngd. Och
viktigast av allt – mer inflytande över
hur det diakonala arbetet bedrivs och
präglar hela arbetslaget.
(...) Diakonen är ingen epaversion
av en präst utan bäst på sitt område.
Ett område som är viktigt i kyrkan
och med all sannolikhet växer i betydelse i framtiden.
Brita Häll på ledarplats
i Kyrkans Tidning 19.5

Ekonomi är ett hett samtalsämne i just nu.
Hushåll brottas med valet mellan fast ränta
eller fritt surfande på räntevågen. Att nationen ska stå och falla med sina egna pengar
blev sannfinländsk slagkraft i riksdagsvalet. Företagsledare lyfter våldsamma bonussummor med ena handen samtidigt som de
med ett stadigt grepp om skoveln i den andra
skyfflar ut produktion till billigare länder, låser dörrar till nationella verkstäder, fabriker
och lokal överlevnad.
Kommunala nämndemän skummar igenom beredningar för att så fort som möjligt
landa vid balansräkningen. Vi avgränsar vår
handel till ett av två stora snabbköp för att
belönas med lojalitetspoäng och skenbart
spara ju mer vi köper. Dokusåpor där den
vanliga människan – du och jag – behöver experthjälp för att vi ska lära oss att inte köpa
på kredit utan betala med reda pengar snurrar i TV-rutan varje vecka.
Varför är då pengar så viktiga för oss alla?
Det enklaste svaret är att vi inte klarar oss
utan dem, men det är inte hela sanningen.
Vår materiella egendom bekräftar oss i vår
sociala omgivning. Vår vardagsgärning – det
vi lägger merparten av vår tid på – ger oss
någonting tillbaka som vi själva kan rå om,
omsätta, och märka ut vårt revir med.
Det monetära systemet är både genialt och
förrädiskt. Vare sig vi föder upp höns, spelar
fotboll på heltid eller skriver kolumner som
den här så ges belöning i samma form. Plötsligt står vi alla i skenbar relation till varandra, med en gemensam nämnare som enkelt
placerar oss på värdestegen.
När ekonomisk rationalitet vill bilda bas
för mina värderingar brukar jag försöka se
förbi det vi själva konstruerat. Det naturliga
är någonting helt annat, och sällan så tydligt
som just nu. Det är så vansinnigt vackert att
allt växer och blommar när värmen kommer, bara för att falla till marken och täckas
av snö mindre än ett halvt år senare. Ett oerhört slöseri med resurser, produktion som
inte lönar sig på våra breddgrader, år efter
år. Sådan är den rika värld vi lever i.

Även om man har tio
miljoner säckar ris kan
man inte äta sig mer än
mätt.
Japanskt ordspråk

Begär gör människans
liv fattigt, ty denna
världs överflöd gör
henne inte rik.
Kinesiskt ordspråk
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Hockeyledningen borde
ha lagt korken på
– Hade jag varit
ordförande eller
tränare hade jag sagt
att vi delar på en flaska
champagne om vi
vinner. Vi skålar och
lägger korken på så
länge vi representerar
Finland.
Svenska Yles sportkommentator Kaj Kunnas är
besviken över den vändning som firandet av det
efterlängtade VM-guld tog.
– Det är synd att en del
spelare söp skallen av sig
och att rasisterna använde
hockeylaget som ett verktyg, säger han. Därför var
det bra att Mikko Koivu tog
avstånd från rasismen.
Kaj Kunnas förstod vartåt
firandet barkade av redan i
omklädningsrummet efter
guldet.
– En del drack vatten och
skötte sig klockrent medan
andra drog fem öl på första
halvtimmen efter matchen. De killarna kommer

knappast ihåg hur bra det
kändes att vinna VM-guld.
Det fanns tre eller fyra svarta får i laget.

Johan Sandberg

Johan Sandberg

Idolerna måste
sköta sig
Han ser det som speciellt
viktigt att just hockeyidolerna sköter sig. Ju större idol, desto större dragningskraft.
– Det är svårt att säga om
det allmänna drickandet
hade minskat om alla spelare skött sig, säger Kunnas.
Men det här gjorde nog inte saken bättre. Det är ett
dråpslag mot alla kampanjer och satsningar på att förbättra våra alkoholvanor.
– Min största kritik är att
laget inte kunde låta korken
vara på flaskan ett dygn. Det
var ju det som det handlade
om. Jag har aldrig förstått
att man skulle vara gladare
om man är på fyllan. Glädje kan man visa lika bra när
man är nykter, om inte bättre, för då kan man vara närvarande på ett annat sätt.
Att hockeyspelarna vill
skåla och till och med ta sig
en fylla ibland har Kunnas
förståelse för.
– Men gör det på som-

När Leo Komarov och VM-pokalen kom till Nykarleby i söndags fanns tusenstals hockeyvänner på plats.

marstugan när tevekamerona är släckta.

Alla skärrade på
riktigt
Johan Sandberg

Hockeylandslaget borde ha låtit korken vara på flaskan i ett
dygn, säger Yles sportredaktör Kaj Kunnas.

Kunnas är glad över att ishockeyförbundet bett om
ursäkt för övertrampen.
– Men tyvärr har skadan
redan skett. Jag hoppas att
diskussionerna som nu förs
gör att vi lär oss att sköta det
snyggare nästa gång vi vinner. Alla gör vi misstag, så
jag vill inte kasta sten. Men
nu har segern och laginsatsen där killarna jobbat tillsammans, stött och hjälpt
varandra, överskuggats.
Tror du vi lärt oss något
om Finland vinner igen
nästa år?

– Jag tror folk är skärrade
och att ursäkterna inte är
spel för galleriet. Ishockeyförbundet
diskuterar
varför vi lät det ske. Framför allt för att en fin seger
förbyttes i att folk börjar
undra hur bra det var att
Finland vann. Så pass bra
känner jag också Pasi Nurminen att han inte är stolt
då han ser sig själv ramla
nerför trapporna och vet
att hans familj, släkt och
vänner också ser det. Han
ångrar sig nog.
När det gäller finländarna i allmänhet tror Kunnas
ändå att problemen till en
del kommer att upprepas.
– Varken politiker, idrottare eller journalister kan

styra enskilda individer. Nu
lever vi i ett Finland där rasism är mycket mer rumsrent än tidigare, rasismen
har till och med kommit in
i riksdagsborgen. Folket följer sina förebilder.
Kan man som finlandssvensk glädjas över hockeyguldet?
– Absolut. Det skulle inte
bli stopp för rasistiska och
anti-finlandssvenska vindar om vi tog avstånd från
hockeylandslaget. Tvärtom
tror jag det är bättre att om
vi klarar av att än en gång
vända andra kinden till och
säga att det här har vi glömt

– och stå upp bakom landslaget.
Men Kunnas ser också
positiva effekter av segern.
– Vi finländare firar alltför lite, alltför sällan är vi
glada och tycker att det här
gjorde vi tillsammans. Jag
hoppas att hockeyguldet
och Mikael Granlunds ena
mål får varje finländare
oavsett kön, längd, bredd,
hudfärg, språk och yrke att
i sitt eget liv hämta kraft av
vad hockeylaget gjort. De
gjorde det trots allt tillsammans genom att hjälpa och
stöda varandra och bygga
upp något stort.

Hotfullt – eller glatt?

”Vi drack och hade roligt”
Johan Sandberg

Det var fest i Nykarleby
när Leo Komarov mötte
tusentals hockeyfans i
sin hemstad på söndag.
Varken fyllor eller rasis-

komma hem till Nykarleby och träffa familjen och
polarna. Här får man vara i
fred och ingen bryr sig om
vad man håller på med eller hur man är klädd, säger
Komarov.

tiska gliringar förekom.

För vissa blev det
för mycket öl

– Leo är en produkt av MuIK
(Munsala Ishockeyklubb).
Han visar för juniorerna att
det är möjligt att gå vidare som Leo gjort, sa Nykarlebys stadsdirektör Gösta
Willman när han inledde
söndagens presskonferens.
Komarov har gått från
rinken i Hirvlax till Dynamo Moskva och VM-guld i
ishockey. Nästa mål är mästerskapet i KHL och därefter NHL.
– Det är alltid roligt att

Om finalen säger Komarov
att de hade koll på läget hela tiden.
– Vid 3–1 började vi tro på
vår möjligheter. Vi spelade
matchen till slut och så firade vi.
Fanns det ingen som satte stopp på drickandet?
– Vinner man något stort
så brukar det bli fest. Det
är en sån glädje. Landslaget var sju veckor tillsammans och hade roligt. När
det är över går man på några öl. För vissa blev det för

många. Jag ser inget problem i det.
– Vi visste nog vilket mottagande som väntade oss
hemma. Men vi drack och
hade roligt.
Att speakern Aku Hirviniemi under segerfesten
på Salutorget i Helsingfors
talade om att slå svenskarna på käften fäster Komarov
inte så stor vikt vid. Inte heller vid att Hirviniemi frågade Komarov om han har en
finländsk skattebok.
– Jag hörde inte vad han
frågade. Jag hörde det senare men jag tar det inte
så hårt. Jag känner honom
från förr och har inget
emot honom.

Halva Nykarleby
på plats
Tidigare i veckan sa Komarov till Kyrkpressen att

han inte har nån personlig
erfarenhet av rasism och
att han inte fått gliringar
om sin bakgrund. Sen drog
Komarov streck för den typen av frågor och påpekade att vi vunnit VM-guld
och att vi ska glömma allt
annat.
– Det är en stor sak för
Finland och jag tror alla
gläds över det.
Och det gjorde Nykarleby. Uppskattningsvis mellan tre- och fyratusen hockeyvänner hade mött upp.
Det är en folkmängd som
motsvarar halva Nykarleby, även om festen lockat
många från närområdet.
Sommaren kommer Komarov att tillbringa växelvis i Nykarleby och i Lahtid. I juli återvänder han till
Moskva för att inleda träningen inför nästa säsong.

Den första finländska flagga
jag såg efter
VM-matchen
kom Kyrkpressens praktikanter med till redaktionen. De var förberedda
på kvällens fest på Salutorget. På eftermiddagen
gick jag mot strömmen
till järnvägsstationen
medan folkhavet rörde
sig mot Salutorget. Jag
upplevde stämningen
som hotfull. Många av
dem jag mötte såg inte
alls glada ut. Jag hade en
känsla av att det här inte
blir någon trevlig fest.
Nu var jag inte på
plats så jag vet inte hur
det blev. Jag tror att
många som var där upplevde en verklig glädjefest och inte ens lade
märke till de rapporterade klavertrampen. Kanske vi inom massmedi-

erna gjorde en större sak
av rasismen och fylleriet
än vad det i verkligheten var?
När jag tog taxi till flyget på fredagseftermiddagen satt en mörkhyad
man bakom ratten. Jag
frågade honom om han
kände sig hotad efter
VM-guldet.
– Nej, inte alls, svarade han och berättade
att han körde ett extra
pass eftersom det var
så mycket folk i farten.
Arbetsturen varade till
klockan tio på tisdagsmorgonen.
– Jag upplevde rasismen som mycket mera
påtaglig för aderton år
sedan då jag kom till Finland, mitt under lågkonjunkturen.
Johan Sandberg
är Kyrkpressens
Österbottenredaktör
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Jobbigt vara ensam präst
Janne och Jessica
till Borgå stift
Borgå stift fick två nya präster i söndags när Jessica
Bergström och Janne Heikkilä prästvigdes i Borgå
domkyrka. Bergström förordnas till församlingspastor
i Korsholms svenska församling och Heikkilä förordnas till tf kaplan i Houtskärs kapellförsamling. (NÖ)

Kyrkoasyl i Kristinestad

Kyrkan letar kryphål för kurdfamilj
Sara Bondegård

Nina Österholm

Efter två år i
Sydösterbotten avvisas
en kurdisk familj på sex
Kyrkoasylen ger dem
en månads tidsfrist på
avvisningen.

Den kurdiska familjen består av man och hustru
med fyra barn i åldern 1–12.
Förra veckan var det meningen att de skulle åka till
ett uppsamlingsläger och
därifrån avvisas till hemlandet Turkiet. De senaste

Fram till 7 juni är den kurdiska familjen inhyst i Lappfjärd-Kristinestads församlingshem. Med tanke på eventuella påföljder i Turkiet vill inte hela familjen ställa upp på bild eller yppa sitt namn.

två åren har de bott i Dagsmark i Sydösterbotten där
mannen arbetat och de två
äldsta barnen gått i skola.
– I Turkiet väntar sannolikt en 20 års fängelsedom
för mannen eftersom några
av hans släktingar, men inte
han själv, hört till en politisk
organisation som är förbjuden i landet, berättar Eklöf.
Enligt Migrationsverkets
statistik över asylsökande
2010 fick endast sju av sammanlagt 153 sökande från
Turkiet positiva beslut.
– Det är egentligen en
ganska hög siffra med tanke på att Turkiet inte är ett
land i krig utan ett land som
finländare ofta semestrar i,
konstarerar Ida Staffans på
flyktingrådgivningen.
Enligt henne känner de

finländska myndigheterna
till vilka problem exempelvis kurderna har i Turkiet
men man bedömer vanligen att turkiska staten har
möjlighet att trygga människor deras rättigheter i
landet.
– Oftast är det frågan om
kränkningar av politiska
rättigheter och kvinnors
rättigheter. Även om positiva asylbeslut inte är vanliga
så betyder en ansökan gällande Turkiet inte ett automatiskt nej, säger Staffans.

Otillräckliga bevis
Gällande familjefadern anser de finländska myndigheterna att han inte kunnat
bevisa att han befinner sig i
verklig fara.
– Flyktingrätten utgår

från att inga ytterligare
bevis behövs ifall man talar sanning. Det kan också
vara så att de finländska
myndigheterna och den
asylsökande bedömer statens möjligheter att skydda
personen olika.
I teorin kan högsta förvaltningsdomstolen ännu
ändra det negativa beslutet.
– Det är osannolikt. Istället kämpar vi för att också
mamman i familjen skulle kunna få jobb i Finland.
Eventuellt kunde familjen
då klassas som gästarbetare. Vi har också talat med
både riksdagsmän, en advokat och biskopen, vi försöker verkligen dra i alla
trådar för att hitta ett kryphål för familjen, säger Johan Eklöf.

Är Finland ett medmänskligt land?
Nina Österholm

Nya asylregler är
målet. I stunden kan
kyrkan inte erbjuda
annat än medmänsklighet.
– Kyrkoasyl garanterar absolut ingenting för de utsatta personerna. Hittills
har vi sett kyrkoasyl som
blivit både solskenshistorier och djupt tragiska fall,
säger Jan Edström som varit med om att sammanställa den guide om kyrkoasyl som bland annat
församlingen i Lappfjärd-

Chockhöjning på gravskötsel

Kristinestad använder sig
av.
Men även om kyrkan inte kan hjälpa den enskilda mer än för en kort tid
så fyller kyrkoasylen flera
syften.
– Dels visar vi medkänsla för våra medmänniskor, och det är kanske det
viktigaste. Oberoende av
utgången så får de utsatta
personerna känna att någon ser och hör dem.
Nätverket av medmänniskor finns kvar också om
den avvisade tvingas lämna
Finland och enligt Edström
finns det fall där nätverket
senare lyckats få de avvisade tillbaka in i landet.

Rätta beslut?
Också Ida Staffans på flyktingrådgivningen ser en
mening med kyrkoasyl.
– Genom sitt agerande
manifesterar kyrkan att alla inte håller med om myndigheternas
nuvarande
asyllinje.
I ett ännu större perspektiv hoppas Edström att just
detta ska leda till samhällsdebatt och förändring.
– Ur ett lekmanna- och
observatörsperspektiv verkar det ofta som om myndigheternas logik haltar,
säger Edström och hänvisar
till ett uppmärksammat fall
i Sverige där asylsökande

utvisades till länder i krig.
Han undrar om vi borde
diskutera vad medmänsklighet egentligen är.
– Ska vi göra som förförra
statsministern uppmanade och negligera tiggarna
på våra gator?
Också Johan Eklöf i Kristinestad ser en större problematik bakom kyrkoasylen.
– Jag tycker att målet är
helt nya asylregler i Finland. Vi borde inte sträva
efter att bli av med människor som redan har anpassat sig till vårt samhälle och
som behöver en fristad. Jag
har svårt att se vad ett land
som Finland förlorar på att
låta dem stanna.

Domkapitlet bloggar
Biskopen, stifsdekanen och notarien, ja, hela domkapitlets personal har börjat blogga i samband
med att stiftets nya hemsidor öppnat. ”Risken med
hemsidor som den här är att de blir statiska och
torrt sakliga. För att litet motverka detta kommer
vi att lägga in korta kolumner skrivna av oss som
jobbar på domkapitlet. Kristen tro handlar ju om
någonting mycket mer personligt än förvaltning
och händelsekalendrar, även om dessa också behövs”, skriver biskop Björn Vikström i det första
blogginlägget på sajten http://www.borgastift.fi.
(NÖ)

Höstdagarna flyttar söderut
Patricia Högnabba

Fängelse väntar

Hela sju av elva lediga prästtjänster i stiftet har inte
inom utsatt ansökstid fått några sökanden. Det
gäller bland annat kyrkoherdetjänsterna i BrändöKumlinge, Replot, Solf och Ålands södra skärgårdsförsamling.
– Trenden är den att allt färre präster vill arbeta
i enprästförsamlingar, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand vid domkapitlet.
Enligt honom är prästbristen ändå inte så akut
som platsannonserna ger sken av.
– De flesta av de lediganslagna tjänsterna i stiftet
är besatta av duktiga präster som saknar formell
kompetens att söka de högre tjänsterna. Många av
dem håller som bäst på och vidareutbildar sig och
därför är platserna tillfälligt besatta.
Gällande enprästförsamlingarna är Ekstrand
mera bekymrad.
– Vi sköter dem med tillfälliga arrangemang:
pensionerade präster och kontraktsprostar hoppar
in. För tillfället finns inga sammanslagningsplaner
gällande någon av aktuella församlingarna.(NÖ)

Kostnaderna för gravskötseln i Lappfjärd nästan
fördubblades, från 53 euro till 90 euro, på ett år.
Orättvist kan det tyckas, samtidigt som motsvarande skötsel i grannförsamlingen Sideby justerades uppåt med endast ett par euro, rapporterar
tidningen Syd-Österbotten.
– Skötseln blir dyr för att de fasta kostnaderna
för byråkratin delas av en mindre skara i Lappfjärd
eftersom det är så många som sköter om gravarna
själva, förklarar kyrkoherde Lars Nisula för SydÖsterbotten.
Problemet kunde delvis lösas genom att de i dag
tre självständiga gravgårdsfonderna i Lappfjärd,
Kristinestad och Sideby skulle sammanslås till en
gemensam. Följden skulle bli en jämnare avgift för
de närliggande församlingarna. Hittills har kyrkofullmäktige vägrat godkänna förslaget. (NÖ)

personer från Finland.

Församlingens vaktmästarbostad har blivit hem för
den kurdiska barnfamilj
som ansökte om kyrkoasyl
i Lappfjärd-Kristinestads
församling förra veckan.
– De kontaktade oss genom sina finländska vänner. En halv timme efter att
familjen anlänt till församlingen var också polisen på
plats. Vi bjöd dem in på kaffe tillsammans med familjen, berättar Johan Eklöf,
kaplan i Lappfjärd-Kristinestads församling.
Kaffestunden resulterade i ett uppskov på en månad. Fram till den 7 juni kan
familjen vistas fritt i Kristinestad.
– Kyrkan kan inte kan ge
något juridiskt skydd genom fristad i församlingen. Uppskovet beror på den
respekt myndigheterna har
för kyrkan, säger Eklöf.
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Hakkari idrottshall i Lempäälä har tidigare inhyst bland
annat den kristna ungdomsfestivalen Uusi alku.

Ungdomssamlingen Höstdagarna arrangeras nästa
gång i Lempäälä, cirka 20 km söder om Tammerfors.
Stiftets största ungdomssamling Höstdagarna
blev hemlös då Sampola skola i Tammerfors stängdes för renovering.
– Nu är vi jätteglada över att få vara i Hakkari
skola i Lempäälä, säger Fredrik Portin som är ordförande för Förbundet kristen Skolungdom som
ordnar Höstdagarna.
Inkvarteringen kommer som vanligt att ske i
klassrum medan samlingarna och konserterna tar
plats i idrottshallen intill skolan.
– Förstås kan programmet se lite annorlunda ut
eftersom vi inte är i Sampola men kärnan i Höstdagarna är fortfarande den samma: ett tydligt och
enkelt kristet innehåll.
Höstdagarna arrangeras 4–6.11.2011, temat är Offpist. (NÖ)

8

Aktuellt

Kyrkpressen torsdag 26.5.2011 • nr 21
Kyrkpressen, (09) 612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Vi behöver tro på något för att må bra
Stock.xchng

Sofia Torvalds

Vi har det bättre än
någonsin förr, men
vi mår uselt. Varför?
Kanske för att vi
har tappat bort vårt

Ett halmstrå

existentiella livskarta.
– Jag började grubbla över
hur det kom sig att människor som inte hade ett helt
ben i kroppen mådde bra
medan människor som var
fysiskt friska kunde må jättedåligt, berättar den svenska religionspsykologen och
prästen Cecilia Melder om
varför hon började forska i
existentiell hälsa.
Innan hon blev präst jobbade hon inom sjukvården.
Hon har lagt märke till hur
många nya diagnoser som
dykt upp under de senaste
åren.
– Vi har utmattningsrelaterade depressioner, unga
som skär sig, pensionerade kvinnor som blir alkoholiserade …Folk borde må
bättre är de gör.

man på Gud? Tror man kanske på själavandring? Eller
är döden slutet, kommer
det inget mer efter det?
– I den valsituationen,
då man fort måste välja
hur man ser på livet, börjar
man må dåligt.

Den som har god existentiell hälsa har en mening och ett syfte med sitt liv. Hon använder sin tro
som resurs och känner harmoni och inre frid.

nadödligheten
sjunker
och människor äter allt
hälsosammare. Vi lever i
ett samhälle som inte erbjuder meningsskapande
strukturer.

Ohälsa
och sekularisering

Arvet fördes inte
vidare

Melders avhandling heter
Vilsenhetens epidemologi
– en religionspsykologisk
studie i existentiell folkhälsa. Hon ville ta reda på om
en människas existentiella
hälsa spelar någon roll för
den självuppskattade hälsan, det vill säga den egna
upplevelsen av att må bra.
Med existentiell hälsa menar hon att man känner
mening, hopp och samhörighet och har en övergripande tolkning av tillvaron, antingen andlig, religiös eller politisk.
– I Sverige ser vi en ökande fysisk, psykiskt och social ohälsa trots att bar-

Den som har en god existentiell hälsa känner att det
finns en mening med livet.
– Det är att känna ett
grundläggande hopp. Det
handlar både om ett sätt
att tänka och om handlingar: till exempel om ritualer
som att tända ett ljus i kyrkan.
Melder tror att de svenskar som föddes på 40-talet
var den sista generationen
som fick en sorts existentiell grund att bygga på redan som barn i form av en
enhetlig kulturuppfostran
där både kyrkan, skolan
och hemmet stod för samma värderingar.

gått mot en större individualisering.
– I dag tycker man att
alla ska hitta sin egen livsmening, utan att påverkas
och styras av någon annan.

– De var den sista generationen som fick med sig
Gud som haver, de tio buden, de gamla sagorna och
berättelserna. Men de har
inte fört det arvet vidare
till sina egna barn.
Att de inte fört sitt arv vidare beror på att samhället

Vad tror jag på?
Vilka är då symptomen på
en skral existentiell hälsa?
Cecilia Melder menar att
den som saknar livskarta
eller bara har en fragmentarisk sådan klarar sig bra
så länge vägen är rak och
solen skiner.
– Men när det blir mörkt
och hotfullt, sorg och bedrövelse, då är vägen inte
längre så tydlig. Då behöver man en bra karta.
För någon som drabbats
av sjukdom eller sorg blir
det väldigt tungt att samtidigt tvingas grubbla över
de stora livsfrågor man inte
tidigare behövt ta ställning
till. Är man kristen, tror

– Vi behöver ett halmstrå att
hålla i när det blåser, säger
den svenska prästen och forskaren Cecilia Melder som har
skrivit en avhandling om existentiell hälsa.

I arbetet som präst har Cecilia Melder träffat människor som drabbats av svåra
saker och greppat efter lösningar.
– Då grabbar man tag i
allt som erbjuder hopp. Har
väninnan läst en bra bok av
Dalai Lama läser man den.
Hon har också träffat
många som sagt att då det
varit riktigt svårt har en
gammal psalm dykt upp
i huvudet. När man börjar nynna på Tryggare kan
ingen vara betyder det att
man trots allt har någon
sorts existentiell ram för
sitt liv.
– Ett halmstrå att hålla i
när det blåser.
Hon poängterar att hon
på inget vis propagerar för
att gå tillbaka till ett samhälle som inte är öppet för
nya kulturer.
– Alla måste värna om sin
kultur och sina traditioner.
Ni i Finland ska vara försiktiga då ni följer oss i spåren
så att ni inte slänger ut barnet med badvattnet.
Hon menar att det görs
bäst genom att hålla det existentiella samtalet vid liv.
– Men också genom att
fortsätta lägga mycket kraft
på konfirmandarbetet.

Vem ska satsa?
I dagens samhälle har den
som söker efter en mening
i sitt liv ett brett smörgåsbord att plocka ingredienser ifrån.
– Och det är bra att människor har möjlighet att
välja. Men det betyder ock-

så att kyrkan måste vara
väldigt tydlig med vad den
står för.
Melder menar att man
kan – och behöver – träna
upp och upprätthålla sin
existentiella hälsa. Men
hur gör man det?
– Det finns ingen ”quick
fix”. Det kan handla om att
diskutera frågor i grupp.
Vad är det som ger hopp i
tillvaron? Finns det texter
om det i Bibeln? Själavård
är också bra.
Just nu verkar det finnas
ett ökat intresse för forskning kring existentiell hälsa på olika håll i världen.
Men det är svårt att få finansiering, och det är svårt
att veta vem som ska ta itu
med att fixa det som gått
snett. Är det kyrkan? Är
det samhället? Ska sjukhusen befatta sig med andlig
ohälsa?
– Jag tänker på alla som
känner utanförskap, som
inte passar in i samhället,
på alla långtidssjukskrivningar. Om vi lyckas få tillbaka ens fem procent av
dem i arbetslivet handlar
det om otroliga ekonomiska vinster.

Existentiell
hälsa
(enligt världshälsoorganisationen WHO):
• Andlig styrka.
• Upplevelse av förundran.
• Mening och syfte
med livet.
• Tro som resurs.
• Harmoni och inre
frid.
• Helhet och integration.
• Andlig kontakt.
• Hoppfullhet och optimism.

Oenigt om församlingens mark i Nedervetil
Marina Wiik

Johan Sandberg

Det råder delade
åsikter om vad som
ska göras med församlingens mark runt den
före detta prästgården
i Nedervetil.
Kronoby kommun är intresserad av att planera
fem hektar av mark till
tomter för egnahem. Masi
Isohanni, som köpt prästgården, irriterar sig i sin tur
över att han inte fått köpa
delar av marken av församlingen.
I tidningen Keskipohjanmaa utgjuter Isohanni sin
ilska över församlingens
agerande. Han påstår att
församlingen inte är intresserad av att bevara det

sin kommentar till ärendet. Orsaken är att man efter diskussion inom samfälligheten kommit till att
det inte tjänar något till att
bemöta artikeln i Keskipohjanmaa.
– Men det handlar absolut inte om att församlingen inte vill värna om Chydenius minne.

Inga planer finns – än
1700-talspolitikern och nationalekonomen Anders Chydenius
var präst i Nedervetil. Hur de kulturella värdena kring prästgårdsmiljön ska bevaras är en öppen fråga.

kulturlandskap där Anders
Chydenius haft sina odlingar utan bara är ute efter pengar. Han säger sig ha
bjudit en och en halv gånger så mycket som området
är värt men att församlingen inte accepterat budet.
Isohanni ansökte om att

köpa ett tilläggsområde av
församlingen för att, som
han säger, bevara det som
kulturlandskap och rekreationsområde för allmänheten.
Kari Harju, ekonomichef i Kronoby kyrkliga
samfällighet, är fåordig i

Harju säger också att församlingens mark inte har
bjudits ut till försäljning.
Församlingar kan inte
sälja fastigheter hur som
helst. Varje försäljning av
ett större område bör ske
offentligt och godkännas
av Kyrkostyrelsen. Innan
Kyrkostyrelsen tar ärendet
till behandling krävs två
olika värderingar av fastighetens värde. Detta för att
garantera marknadspriset.

Anders Chydenius var
präst i Nedervetil mellan
åren 1753 och 1770. Prästgården där Chydenius bodde finns inte kvar, men den
nuvarande prästgården och
miljön på tomten är skyddad. Prästgården såldes till
Isohanni för några år sedan
men markerna runt om
förblev i den kyrkliga samfällighetens ägo.
– Det finns inget kommunalt beslut om att detaljplanera området, säger kommunens planläggningstekniken Dan Stenlund. Det
är markägaren som måste
ta initiativ till planeringen. Något skriftlig initiativ
från församlingen har inte
kommit in, men en planering har diskuterats muntligen.

Folk vill bo vid ån
Området är beläget intill

Perho å och är därför intressant ur planeringssynpunkt.
– Det finns nog lediga
tomter i Nedervetil. Men
folk vill bo vid ån, säger
Stenlund.
Stenlund tror att marken
kommer att planeras. Det
sker troligen tidigast 2013.
– Det kulturella värdet i
prästgårdsmiljön tas nog
i beaktande i planeringen.
Troligen planeras ett grönområdet runt prästgården.
Men jag tror inte att det är
ett hinder för planeringen
att Chydenius odlat något
där.
Stenlund påpekar att alla
får framföra sina åsikter i
samband med planeringen.
– Vi måste också lösa frågan om avloppet. Det finns
inget kommunalt avlopp
på den sidan av ån.
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kalendern 27.5-1.6
Helsingfors prosteri

Johannes
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Sö 29.5
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Lindström, Henricson.
Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.
Djupsjöbacka, Enlund. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Djupsjöbacka,
Almqvist, Böckerman, Enlund.
Ensemblen Groppo. Kyrkkaffe
Ti 31.5
kl. 12 Lunchmusik i Gamla kyrkan. Iina Katila
On 1.6
kl. 12 Lunchmusik i Helsingfors
domkyrka
To 2.6 Kristi himmelsfärdsdag
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Sundström, Henricson
kl. 10 Högmässa i Tomas kyrka.
Ray, Böckerman
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan Ahonen, Ray, Almqvist,
Böckerman, Enlund. Tomas
vokalensemble
Sommarutfärd till Sjömanskyrkan i Nordsjö och Nordsjö
hamn tisdag 14.6. Start från
Kiasma kl. 11, lunch i Botby
gårds restaurang. Pris 25 euro.
Anmälan senast 6.6 till Päivikki
Ahonen tfn 09-23407717; paivikki.ahonen@evl.fi eller kansliet 09-23407700
Pilgrimsvandring 29.6-3.7 till
Kökar. Start från Rimito 29.6.
Ankomst till Kökar för deltagande i Franciskusdagarna
2-3.7. Pris 150 euro Anm. till
kansliet senast 30.5 tfn 0923407710. Närmare uppg.
Stefan Djupsjöbacka tfn 0923407710 eller e-post stefan.
djupsjobacka@evl.fi
Öppet hus i S:t Jacobs kyrka
för åk 3-6 från hösten. Elever
i klasserna 3-6 i Drumsö lågstadium kan måndagar, tisdagar och torsdagar komma till
”Fritids” efter skolan (kl. 12-17).
Här gör man allt möjligt roligt
tillsammans. Under höstterminen är verksamheten gratis
men man kan köpa sig ett
förmånligt mellanmål där. Närmare uppgifter i Kyrkpressen i
augusti.
Förhandsinfo. Höstens trädgårdsfest i S:t Jacobs kyrka
onsdag 7.9 kl. 15-18. Makaronilåda, sallad och våfflor samt
kaffe och kaka till billigt pris.
Bytesdag med barnkläder och
leksaker. Trädgårdsbord. Försäljning av olika trädgårdsprodukter. Snabblotteri och mete.

Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Sommartid 1.6-31.8:
Pastorskansliet är öppet må-fr
kl. 9-14, tfn (09) 2340 7300
Diakonimottagning är ti och to
kl. 10-11
MATTEUSKYRKAN Åbohusv. 3
Sö 29.5 kl. 12 högm, Forsén,
Lauri Palin. Kyrkkaffe.
Må 30.5 kl. 19 vårkonsert, Arbis damkör Vox Femina
To 2.6 kl. 12 tvåspråkig högmässa till med Vartiokylän srk.
Stefan Forsén, Jukka Pakarinen, Matteus kyrkomusiker.
Kyrkkaffe.
DEGERÖ / SOMMARHEMMET
LAAJARANTA Humleuddsvägen 15
Må 6.6 kl. 17.30-20 sommarsamling för familjer. Gemenskap, allsång och program för
både barn och vuxna. Korvgrillning mm. Serveringsavgift
1 euro. Inomhus vid regn. Medv.
Helna Rönnberg och Catarina
Bärlund-Palm m.fl. Ingen anm.
PENSIONÄRSUTFÄRD TILL
EKENÄS to 9.6. Avfärd med
buss från Matteuskyrkan kl.
9.00, tillbaka ca. kl. 17.00. Presentation av Ekenäs församling
i församlingshemmet, lunch,
Scherfbeck- guidning och kaffe
i Gamla Stan, andakt i Ekenäs
kyrka.
Pris: 20 euro. Info: Karin Degerman, tfn 050-380 3976.
Anm. till kansliet senast 30.5.
UTFÄRD TILL MISSIONSFESTEN I BORGÅ LÖ 18.6. Festar-

rangörerna har särskilt tänkt
på barnen och ungdomarna
och har ordnat meningsfulla
och roliga program för dem.
Start från Matteuskyrkan kl.
8.00 med beställd buss, tillbaka ca kl. 20.
Pris: 20 euro/person, maten
ingår ej. Medverkande: Johan
Hallvar och Catarina BärlundPalm. Anm. till kansliet senast
9.6.
HELDAGSUTFÄRD TILL VESILAX To 7.7. Avfärd med buss
från Matteuskyrkan kl. 8.30,
tillbaka ca. kl. 20. Kaffe i Riihimäki glasmuseum, lunch på
Hukianhovi, guidad rundtur
”Klaus Kurkis väg” i Vesilax
med besök i kyrkan. Pris: 40
€. Info: Lars-Olof Ahlfors, tfn
050-380 3958. Anm. till kansliet senast 27.6
KVÄLLSUTFÄRD TILL MALMS
BEGRAVNINGSPLATS TO 18.8.
Vi upplever trädgårdskultur
och kulturhistoria i hjärtat av
Helsingfors på kyrkogården i
Malm tillsammans med Stefan
Forsén och Anna Brummer.
Gemensam transport - guidad
rundtur - servering – kvällsandakt. Start kl. 17.30 från Matteuskyrkan, tillbaka ca kl. 21. Pris:
10 euro. Info: Anna Brummer,
tfn 050-380 3975. Anm. till
kansliet senast fr 12.8.
Familjeläger 11-14.8 på Lekholmen. Tema: att tanka tillsammans. Vuxenprogram ”Tanka
på Tumis”, eget program för
barn och ungdomar. Pris: 38
euro/vuxna, 28 euro barn (5-17
år). Mera info: Anna Brummer,
050-380 3975, anna.brummer@gmail.com. Anmäl till
kansliet senast 15.6.

Petrus
www.petrusforsamling.net
Sö 29.5
- kl. 10 Högmässa (N) i Munksnäs kyrka. Thylin, Söderström.
- kl. 10 Högmässa (N) i Åggelby gamla kyrka. Sandell,
Hilli. Kyrkkaffe.
On 1.6
- kl. 9.30 Skolkyrka med Haga
lågstadieskola i Södra Haga
kyrka. Thylin, Söderström.
To 2.6 Kristi himmelsfärdsdag
- kl. 10 Gudstjänst i Åggelby
gamla kyrka. Kass, Hilli.
Kansliet öppet onsdag 1.6 kl.
9–13.
Söndagsgudstjänsterna under
sommaren kommer att hållas
kl. 10 i Munksnäs kyrka och kl.
12 i Åggelby gamla kyrka.

Helsingfors prosteri
Församlingarnas samtalstjänst
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på
adressen http://evl.fi/natjour.
Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller
andra uppgifter som kan leda
till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord.
Ring eller skriv när Du behöver
stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt
från kyrka och församling.
Flera nya inslag varje vecka.
Lyssna: www.pod.fi/svenska
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde
So 29.5. um 11.00 Uhr Gottesdienst (Panzig)

Domprosteriet

Borgå
Sö 29.5 kl. 12 Högmässa i
domkyrkan, af Hällström,
Eisentraut, Söderstrlöm, Tollander, Gudstjänstkören. Kl.
10 Gudstjänst i Kullo bykyrka,
Eisentraut, Söderström. kl. 14
Andakt och psalmträff i Wittenbergsgatans servicehus,
Eisentraut.
Må 30.5 kl. 18 Bastukväll för
kvinnor på Karijärvi, terminens
sista.
Ti 31.5 kl. 12 Andakt och lunch
i församlingshemmet.
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Hangö

Pojo

Fr 27 kl 18 Cantando övar i
kyrkan
Sö 29 kl 12 tvåspråkig Mässa
i kyrkan, kh Tuire HuovinenWesterlunds installation,
biskop Irja Askola, HuovinenWesterlund, CÅ, Tollander,
Pentti, Ilmo Riihimäki, Cantando. Efter Mässan välkomstfest i fh.
- kl 18 Kvällsmässa i kyrka, CÅ,
KBÅ.
Ti 31 kl 9.15 Skolgudstjänst i
kyrkan, CÅ, VT
On 1 vuxen-barngruppens
utfärd

i kyrkan. Mustarastas ensemble.
Fr 27.5 kl 10.30 Samtal kring
tro i övre brasrummet.
- kl 11 Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 29.5 kl 12 Högmässa, Sandell, Peitsalo. Aulakaffe.
Må 30.5 kl 19 Konsert. Kirsi Kiviharju, harpa. Elina Rantamäki,
sopran. Kalevi Kiviniemi, orgel.
Programblad 10 euro.
To 2.6 kl 12 Högmässa, Sandell,
Peitsalo. Aulakaffe.
Pensionärsläger 1-5.8 på Raseborgs Institutet. Anmälan till
kyrkoherdeämbetet, tfn 5123
722.

Sö 29.5 Bönsöndagens högmässa kl. 12 i kyrkan, T. Sjöblom, R. Näse. Gideoniterna
medverkar. Kyrkkaffe.
On 1.6 Dag- och eftermiddagsklubbens gemensamma
våravslutning i kyrkan kl. 18.
To 2.6 Kristi Himmelsfärdsdagens morgongudstjänst kl.
9.30 vid Café Fyra Vindarna.
A. Laxell. Om vädret tillåter
hålls gudstjänsten utomhus.
Möjlighet att köpa ”kyrkkaffe”
efteråt.

Sö 29.05 kl 12 Gudstjänst i
kyrkan. Margareta Puiras, Tor
Nordström. To 02.06 Kristi
himmelsfärdsdag. Kl 12 Högmässa i kyrkan. Margareta Puiras, Gunnar Westman. Taxi.

Lovisa

Kyrkslätt

To 26.5. kl 8.30 vårens sista
Morgonkaffe i Tikva
Sö 29.5. kl 10 Konfirmation
och högmässa i Valkom kyrka,
T Carlström, P Jokinen
To 2.6. kl 10 Gudstjänst i kapellet, TC, PJ
kl 16 Önskepsalmer i Församlingshemmet, M Kastrén, P
Jokinen
Anmälningar till barn- och
juniorläger senast 27.5. per
email.
Barnläger 1 åk 1-4, 13.-15.6. ,
barnläger 2 åk 1-4, 15.-17.6.,
pris 35 euro (syskon 30 euro)
gy.kaustell(a)evl.fi
Juniorläger åk 5-7, 20.-23.6.,
pris 45 euro (syskon 40 euro)
ann-mari.karlsson(a)evl.fi

Fr 27.5 kl. 10-13 Försäljning i
och kring Oasen, Prästgårdsbacken 11 C i Kyrkslätts
centrum. Försäljning av
handarbeten, hembakat, lopptorgssaker m.m. Lotteri. Café.
Dagen arrangeras till förmån
för missionen, fadderbarn och
diakonin. Välkomna och fynda!
Arr: Måndags- och tisdagsgruppen.
Sö 29.5 kl. 12 Högmässa med
konfirmation i Kyrkslätts kyrka,
Heikel-Nyberg, Höglund,
Laasio, Strömberg, Joki.
Må 30.5 kl. 18.30 Sång och
bön i koret i Kyrkslätts kyrka.
On 1.6 Kyrkoherdeämbetet har
öppet kl. 9-14.
Under juni, juli och augusti har
kyrkoherdeämbetet öppet måfr kl. 9-11.30 och 12.30-15.

To 26.5. kl 18.00 Kyrkofullmäktiges möte i församlingshemmet.
Må 30.5. kl 18.00 Bibelgrupp
”Att leva livet tillsammans” i
Prästgården.
To 2.6 kl 10.00, Kristi himmelsfärdsdag, högmässa i Ingå
kyrka. Eeva Makweri, Marianne
Gustafsson Burgmann.
To 9.6. Utfärd till Dragsfjärd
och Kasnäs. Start från församlingshemmets parkering kl
8.00, tillbaka ca kl 17.00. Pris
25 euro (bussresa + lunch).
Anmälning senast 31.5. till May
Lindström, tel 040-5552090.
Verksamhet på finska:
To 26.5 klo 18.30 Hiljentymismusiikkia ennen messua
Inkoon kirkossa. Marco Bonaccio, urut ja Noora Karhuluoma,
laulu.
To 26.5. klo 19.00 Iltamessu
Inkoon kirkossa. Eeva Makweri,
Noora Karhuluoma.
To 2.6 klo17.00-19.00 ”Yhdessä pöytään” -kerho
Pappilassa – tämä on Inkoon
seurakunnan uusi kerho, missä
opetellaan valmistamaan ajankohtaisia herkkuja. Kerho on
tarkoitettu aikuiselle lapsen/
lapsien kanssa. Kokoonnumme
säännöllisen epäsäännöllisesti
ja ensimmäisen kerran helatorstaina. Jokainen tiimi valmistaa
helatorstaina oman kasvisvoileipäkakun kotiin vietäväksi.
Hinta määräytyy tarveaineiden
mukaan ja on voileipäkakun
kohdalla 12 euroa, mitään
muuta maksua ei ole. Mukaan
mahtuu 10 tiimiä. Vetäjinä Katarina Vehmas ja Eva Sutinen.
Ilmoittautumiset numeroon
050 5840449/Eva Sutinen.

Lappträsk

Pernå
Fr 27.5 kl. 10-12 Kyrkoby vuxen-barn grupp i prästgården.
Sö 29.5 kl. 18.00 Taizémässa i
kyrkan, Robert Lemberg, Antti
Jokinen.
Må 30.5 kl. 9-12 Lekverksamhet i Isnäs servicehus, Erica
Wallén
kl. 13-16 Juniorklubb i Isnäs
servicehus, Erica Wallén.
To 2.6 kl. 10.00 Högmässa i
kyrkan, Robert Lemberg, Kerstin Busk-Åberg.

Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
(veterangudstj) Helene Liljeström, Anders Ekberg, musikprogram.

Mellersta Nylands prosteri

Esbo
Högmässor sö 29.5.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5,
kl. 12.15, Ahlbeck, Bengts. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Olars kapell, Månskivan 4, kl.
10.30, Rönnberg, Bengts. Konfirmation av kvällsskriftskolan.
Karabacka kapell, Karabackav. 12, kl. 10, Juntumaa,
A.Kronlund. Kyrkkaffe.
Grillfest i Södrik kapell, Kirstigården 3, ti 31.5 kl. 18, von
Martens, A. Kronlund.
Församlingsretreat på retreatgården Snoan, Hangö, 2-4.9.
Retreatledare är Roger Rönnberg. Tema: Svaghet är styrka.
Pris: 75 euro för esbobor, 120
euro för övriga. Anm. till AnnChristin Lintula, tfn 8050 3211,
050-432 7526, ann-christin.
lintula@evl.fi, senast 10.8.
Pensionärsläger 2-5.8 på
Mataskärs lägercentrum, Mataskärv. 3. Start ti 2.8 kl. 11.30,
avsl. fre 5.8 kl. 13.30. Pris 40
euro. Mer info o. anm. (senast
8.7): Majvi Andersson-Sjögren,
8050 3403, 040 531 1044,
e-post majvi.andersson-sjogren@evl.fi

Grankulla
To 26.5 kl 17 Granidagens försäljning i Grankulla centrum.
Handarbeten, bakverk, lotteri
till förmån för diakoni.
- kl 19.30 Granidagens konsert

Tammerfors
Fre 29.5. Skolans sommarkyrka 9.30 och 12.30 i Finlaysons
kyrka.
Sö 29.5. Gudstjänst 10.30
Finlaysons kyrka, K Rantala,
P Sirén
Må 31.5. Mammor o barn 10 utfärd till Pyynikki utsiktstorn

Vanda
Högmässa sö 29.5 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Niemelä
Røed, Wikman.
Högmässa, Kristi himmelsfärdsdag to 2.6 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars, predikant och
liturg Kaj Andersson, text
och förbön Marius Niemelä
Røed, kantor Håkan Wikman.
Högmässan radieras för Radio
Vega.
Kansliets öppethållningstider
under sommaren (juni-augusti)
må-to kl. 9-13, fredag stängt.
Besök våra hemsidor www.
vandasvenskaforsamling.fi

Raseborgs prosteri

Bromarv
Sö 29.5.kl.13 gudstjänst, Salminen, Lindgård
To 2.6. Kristi himmelsfärdsdagen kl.13 gudstjänst, Salminen,
Lindgård

Ekenäs
To 26.5 kl. 19 På djupet – bibeldiskussion i förs.h. med
Karl-Gustav Sandelin.
Lö 28.5 kl. 18 Sommarstämning: Konsert i kyrkan med
manskören Manifestum, dir.
Markus Westerlund, Christian
Juslin, tenor, barnkören Secondo. Biljetter 15 e.
Sö 29.5 kl. 10 Högmässa, A-S.
Storbacka, N.Burgmann.
Kyrkobrödernas vårutfärd till
Tenala kyrka. Start kl. 17.30 från
förs.h.
Barnläger på Ramsdal för åk
1-3 hålls den 29-30.6, för barn
i åk 4-6 den 1-3.7. Anmälningar
till riktas till Kjell Wikström
(040-8215327) senast 31.5.
www.ekenasforsamling.fi

Ingå

Karis
Lö 28.5 kl. 20 Konsert på Raseborgsdagen i S:ta Katarina
kyrka. Katrin Meriloo, orgel och
Johan Burmeister, slagverk.
”Musik för hov och hydda, med
trummor och läten som krydda”. Konserten understöds av
Raseborgs stad. Fritt inträde,
handprogram á 20/10 euro.
Sö 29.5 kl. 10 Högmässa i S:ta
Katarina kyrka. Raunio; Bonacci. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Svartå kyrka.
Raunio;Bonacci. Kyrktaxi från
periferin. Lämna din beställning till pastorskansliet tfn 279
3000, senast torsdag 26.5. kl.
14.00. En avgift på 2 € uppbärs för skjutsen. Kyrkkaffe.
Ti 31.5 kl. 13-15 Tisdagens mission på Köpmansgatan 20.
On 1.6 kl. 13-15 Sommarcafé
på Servicehusets innergård,
Klädesfabriksgatan 6. Allsång
under ledning av Tony Wuorinen. Kaffe med tilltugg.
To 2.6 kl. 10 Högmässa i S:ta
Katarina kyrka. Terlinden;
Lindroos.
Pilgrimsvandring till Franciskusfesten på Kökar 29.6 – 3.7,
se tidigare annonsering. Pris
150 euro. Närmare information
och anmälan senast måndag
30.5: Iris Ericsson, tel. 040-761
9695.
Ytterligare information om
verksamheten se www.karisforsamling.fi

Sjundeå
To 26.5 kl. 18 Veckans text
– bibelstudium i församlingshemmet, Eimer Wasström.
kl. 19 Kyrkobröderna i förs.
hemmet
Sö 29.5 kl. 12 Mässa i kyrkan,
Eimer Wasström, Svante Forsman.
To 2.6 kl. 12 Mässa i kyrkan,
Eimer Wasström, Svante Forsman.

Snappertuna
To 26.5 kl 18-21 Ungdomskväll
i Langansböle
Sö 29.5 kl 18 högmässa med
Eeva Hanner och Pia Nygård
To 2.5 kl 10 gudstjänst med
Elsa Tenhonen och Pia Nygård
Sö 5.6 kl 10 gudstjänst med
Eeva Hanner och Pia Nygård

Tenala
To 26.5 kl. 18.30, Bönekväll i
församlingshemmet.
Familjeutfärd till Caribia i Åbo
to. 2.6, anmälan till Tomppa,
tel. 0408453942, senast 26.5.
Församlingsutfärd till Åbo ti.
7.6, anmälan till kansliet, tel.
2450550, senast 26.5.
5 sönd. e. Påsk 29.5 kl. 18,
Kvällsmässa, Uolevi Salminen
och Gunnar Westman.

Esbo stift

Lojo
Må 6.6 Äventyrsdag för 1-6
klassister i Purnus, Sjundeå.
Info med anmälning har delats
till skolorna. Mera info http://
www.lohjanseurakunta.fi/
Ons 8.6. Sommarutfärd till Tyrvis, Heliga Olavs kyrka i Saastamala. Vi bekantar oss också
i omgivningen och äter lunch i
Siilinranta som ligger vid stranden av Siilinjärvi. Pris 25 euro,
betalas i bussen. Innehåller
bussresorna, lunchen och guidningen. Anmälning till Charita
Salanto i pastorskansli tel 019
32841, sista anmälningsdag
31.5. Meddela var du stiger på
bussen samt mat-allergier. Vi
startar från Virkby kl. 8.00 och
från Lojo 8.30 mot Tyrväs. Tillbaka till Lojo är vi c. kl. 17.00.
Med på resan är Raimo Kuismanen och Mari Nurmi, Lojo
församling.
Sö 12.6. kl 13.00 Pingstens
friluftsgudstjänst i Saarenpää,
Lojoö. Raimo Kuismanen liturg
och predikant, kyrkvärd Teddy
Kullberg. Kyrkkaffe och vid
behov av kyrktaxi kontakta
chauffören Marko Kytölä tel
040 546 5549 senast dagen
innan. Taxin kostar 3,50 euro
tur och retur.

Tusby
29.5 kl 18 kvällsmässa i Rusutjärvi lägergård (Hämeentie 44)
med våravslutning och kvällsmål. Välkommen.

Åbolands prosteri

Åbo
To 26.5 kl.19 Mässa i Skarpskyttekapellet, Portin
Fre 27.5 kl.18 Café Aderton i
Aurelia (2vån)
Lö 28.5 kl 16 Mångkulturell
konsert i Aurelia (1 vån.)
Sö 29.5 kl.12 Högmässa i Domkyrkan. Bäck (pred), Portin

10 Insidan
(lit), Ellfolk.
Ons 1.6 kl. 13-15 Sommarcafé i
Aurelia (1 vån.)
Guds ögonsten – Sommardagar i Aurelia 27 – 29.6.2011
Andakter, aktualiteter, aktiviteter, gemenskap och god mat
varje dag mellan kl. 9 – 16. Pris
30 euro för alla tre dagar eller
10 euro/dag. Förfrågningar och
anmälningar till diakoniarbetarna (040-341 74 60) senast
20.6. Välkommen med!

Ålands prosteri

Hammarland
29 maj Femte söndagen efter
påsk. Gudstjänst i Hammarlands kyrka kl 12.00, SirkkaLiisa Enqvist, Carl Micael Dan.
31 maj Sångstund i Hammargården kl 13.00

Jomala
Sönd. 29.5 kl. 11.00 Bönsöndagen ”Hjärtats samtal med Gud”
gudstjänst med Liisa Andersson, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt till Stiftsgården Lärkkulla.
Torsd. 2.6 kl. 18.00 Kristi himmelsfärdsdag ”Den upphöjde
Herren” kvällsgudstjänst med
Liisa Andersson, Kaj-Gustav
Sandholm. Kollekt: Vårdö bönehus
www.jomalaforsamling.com

Sund-Vårdö
Sö 29.5 kl 11 Friluftsgudstjänst
på Stornäset i Sund, närmare
information i lokalpressen. Juanita Fagerholm-Urch, Anders
Laine. Samling på Jan Karlsgårdens parkering.

Närpes prosteri

Korsnäs
Fre 9.30 Våravslutningsandakt
för barndagvården i kyrkan.
Sö 11.00 Högmässa i kyrkan
med predikan av biskop Björn
Vikström. Sång av Barnkören,
Kyrkokören och gäster från
Haapsalu i Estland. Därefter
kyrkkaffe i nya församlingshemmet.
Ca. kl. 13 invigning av nya församlingshemmet, biskop Björn
Vikström med assistenter.
Sångprogram. Redogörelse för
byggnadsprojektet, ing. Christer Öhman. Ordet fritt.
Tisdagar i maj kl 14-16 hålls
kyrkan öppen för andakt och
bön.
To 2/6 11.00 Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst
i kyrkan, Rune Fant, Deseré
Granholm.

Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
On 1.6 kl 19 Sångkväll på
Jonnsborg, Anna-Lisa o Olle
Nilsson, A K Martikainen
Kristinestad
Sö 29.5 kl 12 Högmässa, Eklöf,
Martikainen
Ti 31.5 kl 19 Samling för
K:stads konfirmandföräldrar i
förs.hemmet
To 2.6 kl 12 Gudstjänst, Nisula,
Nilsson
Lappfjärd
Sö 29.5 kl 10 Gudstjänst, Eklöf,
Martikainen
To 2.6 kl 10 Gudstjänst, Nisula,
Martikainen
Kl 15 Bibelstudium i förs.
hemmet, Kristian Norrback,
servering
Sideby
Sö 29.5 kl 18 Gudstjänst, Eklöf,
Martikainen
To 2.6 kl 12 Högmässa, Saarinen, Martikainen, sånggrupp

Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan 5 sö e påsk kl 10 Gudstjänst. Lö 28.5 kl 18 Kevätkonsertti. Sö 29.5 kl 18 Förbön
och lovsång.
Övermark kyrka to 26.5 kl 13
Gemensam pensionärssamling,
buss avgår fr. Närpes busstation kl 12.30.
Utfärdsdag lö 28.5 kl 14 med
scouterna till Backfors i Finby,
Kvarnvägen 35. Andakt. Servering. Skjuts vid behov, ring
2204200.
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Pörtom
Idag torsdag kl 12.30 Buss
fr. kyrkan till pensionärsfest i
Övermark, kl 19 Kyrkokören.
Söndag kl 12 Gudstjänst Sandin, Wargh.
Kristi himmelsfärdsdag 2.6 kl
10 Högmässa Björkstrand, Lidman, Kyrkokören.
Församlingsresa till Estland
1-4 aug. Anm. senast 22.6 till
Linda Tours tel. 2243350 som
ger info. Medlemmar fr. alla
församlingar välkomna.

Övermark
Idag torsdag kl 10 Bön i förs.
stugan.
Idag torsdag kl 13 Pensionärssamling i kyrkan, gäst: Brage
Räfsbäck, Övermark pensionärskör, dir. Anja Rimpiläinen,
Sandin, Wargh, Norrgård.
Sö 29.5 kl. 10 Gudstjänst, Sandin, Karolin Wargh.
On 1.6 kl. 17.30 Skriftskola i
förs.h.
On 1.6 kl. 19 Kyrkokören övar
i förs.h inför pingstdagen och
SLEF:s årsfest.
To 2.6 kl. 10 Gudstjänst i kyrkan, Sandin, Wargh.

Korsholms prosteri

Bergö
Fredag 3.6: Utfärd till Kaskö
för pensionärer och daglediga tillsammans med Petalax
församling. Vi äter lunch på
Linds kök och får guidning
i Kaskö. Därefter besöker vi
Kaskö kyrka och församlingens
café. Bussen startar kl 10.00
från Bredhällan. Vi är tillbaka i
Bergö ca kl 17.40. Pris: 35 euro,
kaffet i Kaskö församlings café
tillkommer (kaffe 1 euro, bulla
2 euro). Reseledare: Cay-Håkan
Englund, Iris Sjöberg, Kristoffer
Streng. Anmälan senast 1.6 till
pastorskansliet i Petalax eller
till församlingspastorn.

pris 30 – 35 euro beroende på
antal deltagare. Anmälning till
pastorskansliet senast må 6.6.
tel. 3520005.

Solf
Gudstjänst sö kl. 10, Leif Snellman, Camilla Särs.
Gudstjänst Kristi himmelfärdsdag kl. 10, Leif Snellman, Peter
Brunell.

Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13, Heidi Mäkelä, Janne Hänninen, Monica
Heikius. Välsignelse av hjälpledarna.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst sö kl. 10, Heidi Mäkelä, Monica Heikius.

Vörå
Vörå
Kyrkokörsövning i Fh ikväll
kl. 19.
Aftonmusik i kyrkan lö kl. 19.
Granholm orgel, Berg andakt.
Högmässa i kyrkan sö kl. 10. T
Klemets, Granholm.
Naturvandring i Andkil sö kl.
14. Start vid Kondivor och kl. 16
andakt på Vatilhällorna. T Klemets, Granholm.
Oravais
Gudstjänst i kyrkan sö kl. 10.
Berg, Strand.
Finsk gudstjänst i Nykarleby
kyrka sö kl. 12. Sandvik, Ringwall. Servering i Fh.
Maxmo
Gudstjänst i kyrkan sö kl. 12. I
Klemets, Granholm.

Pedersöre prosteri

Esse

Gudstjänst sö kl 10 i kyrkan,
Jessica Bergström, A-C Nordqvist-Källström.

To 19 Karagrupp i Församlingsstugan, T. Forsblom.
Fr 20 Ungdomssamling i Församlingsstugan, Wikblad.
Sö 10 Gudstjänst, Jona Granlund, Martin Klemets. Textläsare Christel Gunell, ansvarsby
Överesse.
To 10 Högmässa, Portin, Klemets. Textläsare Lina Forsblom, ansvar konfirmandgr 14.

Kvevlax

Jakobstad

Gudstjänst sö kl 10, lit. Östman,
pred. Indrek Köiv (tolkning),
Lithén.
Garden party sö kl 18 vid
klockstapeln, med gäster från
vänförs. i Tahkuranna, Estland.
Info för konfirmandernas föräldrar ons kl 18 i fh.

Sö 12 Gudstjänst i kyrkan,
Krokfors, Södö, Östman, Kyrkokören. Kantor Nils-Oscar
Frantz avtackas. Servering vid
klockstapeln.
18 Fokus i FC, Peter Silfverberg.
18 Sammankomst i Skutnäs bönehus, Marko Sjöblom.
Kristi himmelsfärdsdag 12
Gudstjänst i kyrkan, Englund,
Södö, Östman, kören Corus
Novus, flygelhorn Dan-Henrik
Lunabba.

Korsholm

Malax
www.malaxforsamling.fi
Socken öppen fre-lö 19-24,
on 1.6 kl 18.30-23. STÄNGT
2.6-18.8.
Lillegård öppen lördagar 10-13.
Övr. tider enl. överenskommelse med diakon Patrica
Strömbäck, 050-3381059.
Daghemmens och dagmammornas Vårandakt fre 27.5 kl
10 i kyrkan. Tornberg, Lax.
Gudstjänst sö 29.5 kl 10 i kyrkan. Norrback, Camilla Brunell.
Högmässa HHN to 2.6 kl 10
i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback,
Patrik Widjeskog.
Pastorskansliet stängt ti 31.5.
Sommarens öppethållningstider, 1.6-31.7, ti-on kl 10-13.
Diakonmottagningen stängd
ti 31.5.

Petalax
Sö 29 5 kl 11 Gudstjänst, Björklund, Streng

Replot
Gudstjänst i Replot sö kl. 10.
Göran Särs, Michael Wargh och
gudstjänst i Björkö kl 12.30.
Pensionärernas våravslutning i
Björkögården efter gudstjänsten. Göran Särs, Michael Wargh
och Marie-Louise Örn.
Vårkonsert sö 29.5 kl. 19 i Replot kyrka med församlingens
körer.
Sommarutfärd med buss till
Öja, Larsmo och Jakobstad
to 9 juni. Lunchbord vid Pavis
och besök på Arktiska museet Nanoq. Bussens körrutt
bestäms senare. Från Replot
går bussen kl. 8.30. Resans

Jeppo
To 26.5 kl 14 Syföreningsdag
hos Astrid (Bockbergsvägen 43, Oravais) Vid behov
av skjuts kontakta Astrid
0503688554.
Fr 27.5 kl 19 Ungdomscafé Bönan i bönehuset.
Sö 29.5 kl 12 Finsk högmässa i
Nykarleby
-Kl 18 Kvällsmässa, kyrkoherden, kantorn.Efteråt servering
och diskussion om sammanslagningen.
To 2.6 ( Kristi himmelsfärdsdag) kl 10 Gudstjänst, Hans
Sandberg o Anna-Karin Johansson.

Karleby
Sö 29.5 kl 10 Högmässa i
sockenkyrkan, gäster från
Angola, sång Linda Laukkonen.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan.
Kyrkfarstukaffe. To 2.6 kl 18
Ung gudstjänst i sockenkyrkan,
Gospelkören, dir. Torbjörn Sandell. Konfirmanderna deltar.

Kronoby
Fr 20.00 Församlingskväll
med Estlandsgäster, Sirje Kaasik, sång, Tiit Salumäe, Ventin,
L.Salumäe
Lö 19.30 Ungdomssamling vid
Sommarh.
Sö 10.00 Gudstjänst, Ventin,
Lindbäck-Haals, Corallkören,
dir. Cecilia Åminne, Slotte-

Bäck-Storå läslag. Kyrkkaffe
Nästa to, Kristi himmelsfärdsdag 19.00 Finsk mässa vis
Hospitalskyrkan, Ventin, Påras
Dragspelare

Larsmo
To 26.5 kl. 18.00 Nattvard vid
Sandlunden. Lassila, Wiklund
- kl. 18.00 Karagruppens säsongavslutning vid Lars-Erik
Östmans villa på Skabbskärsvägen. Knytkalas och korvgrillning. Gemensam avfärd kl.
17.45 från Holm bönehus.
Fre 27.5 kl. 19.30 Ungdomssamling i Xodus.
Sö 29.5 kl. 10.00 Gudstjänst,
Sjöblom, Enkvist. Musik Mikael
Svarvar. Kyrkvärd: Gertruds.
- kl. 18.00 Söndagssamling i
församlingshemmet (Obs tiden!). Lovsång och bön. Barnpassning, servering.
To 2.6 kl.10.00 Högmässa, Sjöblom, Wiklund. Sång av Mats
Löf. Kyrkvärd: Finnäs,

Munsala
Fr kl 19 Nätet; avslutning med
grillning, volleyboll, lek o lovsång. Mat 1 euro.
Lö kl 19 Klippan sjunger; Gustav Åbonde, kören Nådens
vind, allsång. Arr. Slef.
Sö kl 10 Högmässa i kyrkan;
khden, Nils-Oscar Frantz o Pedersöre manskör. Efteråt servering o program i fh. De äldres kyrkogångsdag. Kyrktaxi
kör vid behov, ring Elin 040147 0122 senast fredag.
- kl 12 Ehtoollisjumalanpalvelus
Uudenkaarlepyyn kirkossa;
Sandvik, Ringwall. Gemensam
finsk högmässa i Nykarleby
kyrka.
- kl 18 Dagklubbens våravslutning i fh; khden medv.
To kl 19 Kvällsgudstjänst o
konfirmandsamling i Pensala
bönehus. Kristi himmelsfärdsdag.
Dagklubbsanmälningar för
barn födda 2008 el. tidigare
tas ännu emot till pastorskansliet, tfn 040-147 0120.

Nedervetil
Idag kl 14 andakt med HHN
i Sandbacka vårdcenter, Församlingskören från Karleby
medverkar.
Ikväll kl 19.30 finska bibelgruppen i fh.
Fr kl 14 andakt med HHN i servicecentret.
Fr kl 19.30 ungdomssamling
i fh.
Lö kl 10 perenna- och brödmarknad för missionen vid fh.
Plantor och hembakt mottas
med tacksamhet!
Lö 17 tillväxtkväll i fh, Ralf Salo
medverkar.
Sö kl 10 högmässa, Store,
Smedjebacka, kyrkokören, 50års konfirmanderna deltar.
Kristihimmelsfärdsdagen kl
14 Sanoin ja sävelin Jumalan
kunniaksi i kyrkan, Mariat ja
Kaustisen eläkeläiskuoro, puhe
Osmo Åivu.
Pilgrimsvandring kl 15, start
från fh, egen matsäck med!
Kvällsmässa kl 19, Store, Smedjebacka. Efter samling för konfirmandernas föräldrar.

Radio och tv
Andrum kl. 6.54 med
repris 8.54
Fre 27.5 Gita Lindgren, Dalsbruk Lö 28.5 kl. 8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser
ur sin bok Helga Hund och
Nospussaren. Må 30.5 Sissi
Uunila. Mariehamn (repris
från 25.5.2009) Ti 31.5 Karin
Saarukka, Nedervetil Ons 1.6
Sissi Uunila, Mariehamn (repris
från 29.5.2009)

Aftonandakt kl 19.20
Fre 27.5 Musikandakt. Victoria Grönlund, Vasa Lö 28.5 kl.
17.58 Ett ord inför helgen, S:t
Henriks katedralen i Helsingfors Sö 29.5 Jockum Krokfors,
Jakobstad Må 30.5 Victoria
Grönlund, Vasa Ti 31.5 Virva
Nyback, Borgå (repris från
18.5.2010) Ons 1.6 Silva Lahti,
Helsingfors

Gudstjänst kl 13.03
Sö 29.5 Katolsk mässa med S:t
Henriks katedralförsamling i
Helsingfors. Predikant: Marco
Pasinato. Bandad 15.5.2011 kl.
12.30.

te Eum vårkonsert/skivrelease
i kyrkan
Sö 10 Gudstjänst i kyrkan,
lit. Erikson, pred. Sundqvist,
Sandstedt-Granvik, textläsare
Birgitta Holmvik, dörrvärdar
Lepplax
On 14 Andakt i Pedersheim,
Sundqvist, Sandstedt-Granvik
Blockflöjter behövs till Varbla
församling! Vi efterlyser begagnade/nya blockflöjter att ta
med på församlingens resa till
Estland 10-13.6. Hämta till församlingens kansli el. kontakta
Åsa Eklund tfn 040-3100447.

Purmo
Lö 19.30 Möte i Emaus bönehus, Kristian Nyman och
khden. Sång: Britt-Marie o
Gun-Helen.
Sö 10 Högmässa, khden. Medv.
Kvevlax kyrkokör.
- 20 Musik i vårkvällen å
Emaus bönehus, Lisen Södö,
Cantatekören.
Ti 19.30 Samling för konfirmandernas föräldrar i Kyrkhemmet. Notera ändrad plats!
On 1.6. Drängstugan stängd.
Kristi h.f.d. 10 Gudstjänst, teol.
stud. Jona Granlund. Medv.
Kyrkokören.

Terjärv
To 26.5 kl 19 Konfirmandföräldrasamling, förs.h.
Sö 29.5 kl 9 Övar strängbandet.
- kl 10 Gudstjänst, Häggblom,
kantorn, strängbandet.
- kl 12 Finsk gudstjänst, Häggblom, kantorn.
To 2.6 Kristi himmelsfärdsdag
kl 19 Kvällsmässa, Häggblom,

Nykarleby
Sö kl 12 Finsk högmässa, Sandvik, Ringwall, sång av Sakari
Ylisaari. Vörå och Jeppo församlingar deltar.
- kl 18 Kvällsgudstjänst i fh, Edman, Ringvall, barnkören.
Må kl 18.15 Missionsträffen. Avfärd från fh till B Haralds sommarstuga.
Kristi Himmelsfärdsdag kl 11
Gudstjänst vid Klippan (Andra
sjön)
Barnläger på Pörkenäs 15-17
juni för barn i åk 1-6. Pris 45€,
syskonrabatt. Begränsat antal
platser.
Scoutläger på Tisskärssand
8-10 juli för alla patrullscouter
i Nykarleby Forsfarare. Avgift
35 euro. Anmälan senast 6 juni
för båda lägren till inga-lill.portin@evl.fi, tel 0505531107 eller
7897216 eller till pastorskansliet 7897200.

Pedersöre
To 18 Talko i Missionsstugan
Lö 20 Markus Wargh & Lauda-

Var dag är en sällsam gåva
- en skimrande möjlighet
Ta gärna kontakt om du vill ge
en gåva för det kristna arbetet
på svenska i Finland. Församlingsförbundet rf. Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors, tfn. 09-6126 1540, e-post
kontakt@forsamlingsforbundet.
fi, konto 405525-2219.

http://sanktjohannes.info
29.5 kl 11 Gudstjänst i
Biblion, Biblioteksg. 5 Vasa.
Pred. Juhani Viitala (tolkas).

kantorn, Bernt Sandvik, trumpet.

Domkapitlet

Kyrkoherdetjänsten i BrändöKumlinge församling har inom
utsatt ansökningstid inte fått
någon sökande.
Kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling har inom
utsatt ansökningstid sökts av
teologie magister Peter Blumenthal och kyrkoherden i
Saltviks församling Ingemar
Johansson.
Kyrkoherdetjänsten i Replots
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
Kyrkoherdetjänsten i Solfs
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
Kyrkoherdetjänsten i Ålands
södra skärgårdsförsamling har
inom utsatt ansökningstid inte
fått någon sökande.
Kaplanstjänsten i Dragsfjärds
kapellförsamling i Kimitoöns
församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kaplanen i Dragsfjärds kapellförsamling Harry S Backström.
Kaplanstjänsten i Kimito kapellförsamling i Kimitoöns
församling har inom utsatt
ansökningstid inte fått någon
sökande.
En kaplanstjänst i Ekenäs
församling har inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen
i samma församling Tuija Wilman.
Kaplanstjänsten i Hitis kapellförsamling i Kimitoöns
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
Gemensamma kaplanstjänsten i Kvevlax, Solfs och Replots
församlingar har inom utsatt
ansökningstid sökts av tf kaplanen i samma församling Henrik Östman.
Gemensamma C-kantorstjänsten i Eckerö och Hammarlands församlingar har inom
utsatt ansökningstid inte fått
någon sökande.
B-kantorstjänsten i Hangö
svenska församling har inom
utsatt ansökningstid inte fått
någon sökande.
B-kantorstjänsten i Jomala
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
En B-kantorstjänst i Kimitoöns församling har inom utsatt
ansökningstid inte fått någon
sökande.
B-kantorstjänsten i Kronoby
församling har inom utsatt ansökningstid sökts av B-kantorn
i Åbo svenska församling Maria
Ellfolk och tf kantorn i Kronoby församling Lea Salumäe.
B-kantorstjänsten i Larsmo
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
C-kantorstjänsten i Liljendals
församling (75 %) har inom
utsatt ansökningstid inte fått
någon sökande.
B-kantorstjänsten i Pernå
församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.
C- kantorstjänsten i Sjundeå
svenska församling har inom
utsatt ansökningstid sökts av
C-kantor Kaj Varho, tf kantorn i Vichtis församling Hanna
Noro, C-kantorn i Snappertuna
församling Pia Nygård, musikmagister Anna Karlsen och
kantorn i Karislojo församling
Heikki Orama.
Vid prästvigningen i Borgå
domkyrka 22.5.2011 har teologie magister Janne Heikkilä
och teologie magister Jessica
Bergström ordinerats till prästämbetet. Pastor Janne Heikkilä
har förordnats till t.f. kaplan
i Houtskärs kapellförsamling
1.7.2011 – 31.8.2012, dock högst
till dess att tjänsten blir ordinarie besatt. Pastor Jessica
Bergström har förordnats till
församlingspastor i Korsholms
svenska församling 23.5.2011 –
31.8.2012.

Till Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning söker vi en
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Lediga tjänster

på gång

Diakonitjänsten i Hammarlands församling
Gospel Bliss
vill med sina
sånger sprida evangelium. Besöket
är alltså en
kombinerad
musiktilldragelse och
missionsresa.
Kören Gospel Bliss från Frälsningsarméns kår i Karlskrona, Sverige, besöker Finland 3-5.6.2011 under ledning av majorerna Pirkko och Bertil Ziethén. Kören besöker Helsingfors söndag 5.6 och
sjunger kl. 11.30 på Hagnäs torg och kl. 15.00 i Frälsningsarmén
Castrénsgatan 24-26. Fritt inträde. Kören Gospel Bliss startade för
fyra år sedan på initiativ av föräldrar som tillsammans med sina
småbarn deltog i kårens babysång. Sedan dess har medlemsantalet stigit och kören består idag av 30 vuxna i olika åldrar.

(60%) av heltid ) lediganslås att sökas från den 1.8.2011
Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut.
Lön enligt lönegrupp 502.
Vill du veta mera?
Ring tf kyrkoherde Mårten Andersson tel 050 30 25 8 25.
Ansökningar riktas till Kyrkorådet senast 18.6.2011.
Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22 240
Hammarland

Insidan

Behörighetsvillkor för tjänsten är antingen lämplig högre
högskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen, god
förtrogenhet med diakonins verksamhetsområde samt sådan erfarenhet
sköter
den gemensamma
och förmåga som krävsKyrkostyrelsen
för att kunna sköta
tjänsten
framgångsrikt. För
förvaltningen,
ekonomin
och verksamheten
tjänsten krävs utmärkta
muntliga och skriftliga
kunskaper
i finska och
för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
nöjaktiga muntliga och
skriftliga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i
Kyrkans hus finns på Skatudden i Helsingfors.
engelska räknas som merit.
Vid utrikesavdelningen ledigförklaras ett vikariat som

Vi förutsätter gedigen kompetens inom utbildning och
utbildningsplanering och vi uppskattar lärarutbildning och kännedom
om utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen.

BRANSCHSEKRETERARE FÖR TEOLOGI

under tiden 1.9.2011–28.2.2014. Branschsekreteraren arbetar

vid utrikesavdelningens
enhet för
teologiska frågor.
Vi förväntar
oss förmåga till teamarbete,
samarbetsförmåga
ochTill
uppgifterna hör ett omfattande ansvar för utveckling och
Munsala församling söker en
ett dialoginriktat
arbetssätt. Färdigheter i webbkommunikation
främjande av ekumenisk fostran, kontakter med kyrkorna
räknas isom
merit. Lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 603
östliga Europa, annan beredning av evangelisk-lutherska
(uppgiftsrelaterad
lön 3 708,47relationer
euro). Utöver
betalas en
kyrkans ekumeniska
ochdetta
uppföljning
av årsbunden
partnerlönedelskapskyrkornas
som baserar sig på
tjänsteinnehavarens
Innan
och
de mellankyrkligaarbetserfarenhet.
organisationernas
för tiden 15.8.2011 - 31.5.2012, 19 h/vecka
befattningen
tillträds
ska
den
som
valts
visa
ett
godtagbart
intyg
över
arbete.
Du arbetar i ett team på två dagklubbsledare i en förmiddags- sitt hälsotillstånd. Endast en medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i
i sin helhet och närmare uppgifter om befattFinlandAnnonsen
kan väljas till
tjänsten. En prövotid på fyra månader tillämpas.
grupp och en eftermiddagsgrupp, tisdagar och torsdagar.

DAGKLUBBSLEDARE

Kyrklig barnledarexamen förutsätts, men även övrig lämplig
utbildning kan beaktas.
Ansökningarna bör lämnas in senast onsdagen den 15.6
kl. 16. Adress: Munsala församling, Södra Munsalavägen 23,
66950 Munsala. Mer information ger kyrkoherde Mikael
Forslund, tel nr 040-513 6599.

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma

meddelanden

11

branschsekreterarens uppgifter hör att följa upp, utveckla, planera
och genomföra grundläggande yrkes- och personalutbildning för
församlingsanställda inom diakonins verksamhetsområde, framför
allt diakonitjänsteinnehavare. Till uppgiften hör ett brett samarbete
och påverkan såväl inom kyrkan som i övrigt i samhället och på
internationellt plan. Uppgiften utförs i både Helsingfors och Träskända.

förvaltningen, ekonomin och verksamheten för
Församlingsrådet
Munsala
församling
Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland. Kyrkans hus
finns på Skatudden i Helsingfors.

ningen och behörighetskraven finns på adressen evl.fi/
rekrytointi.

Tjänsten
tillsätts fr.o.m. den 1 september 2011 eller enligt
Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas till Kyrkoöverenskommelse.
styrelsens registratorskontor på adressen PB 185, 00161
Helsingfors, besöksadress Lotsgatan 1 B, eller

kyrkostyrelsen@evl.fi
senast
onsdagen
den 8
juni 2011
Ansökan
riktas till Kyrkostyrelsen
och lämnas
inklusive
bilagor
till
Kyrkostyrelsen
sköter
den gemensamma
kl. 16.15.
Ansökningshandlingarna
returneras
inte.
Kyrkostyrelsens
registratorskontor
på adressen
Lotsgatan
1 B, PB 185,
förvaltningen,
ekonomin
och kyrkostyrelsen@evl.fi
verksamheten
00161 Helsingfors
eller per
på adressen
Frågor
besvaras
ave-post
branschsekreteraren
för teologi för
senast den
20Evangelisk-lutherska
maj Hintikka,
2011 kl. 16.00.
Ansökningshandlingar
returneras
inte.
kyrkan i Finland.tfn
Kyrkans
hus
Kaisamari
kaisamari.hintikka@evl.fi,
09 1802
353
Frågor besvaras
av cheferna
Kuusmäki,
tfn 050 501 2901, kalle.
och sekreteraren
förKalle
teologi
Tomi Karttunen,
finns
på Skatudden
i Helsingfors.
kuusimaki@evl.fi
och Kari Kopperi
1317, kari.kopperi@evl.fi.
tomi.karttunen@evl.fi,
tfntfn
09050-594
1802 290.

Tillkännagivande

Till Kyrkostyrelsens
söker vi en
Ilmoitus verksamhetsavdelning
on luettavissa suomeksi osoitteessa
Till Kyrkostyrelsens
verksamhetsavdelning
söker vi en
Kyrkostyrelsen
sköter den gemensamma
admi- Annonsen finns på svenska på webbsidan www.evl.fi/rekrytointi.
www.evl.fi/rekrytointi.

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 9 juni 2011 klockan
18.00 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

BRANSCHSEKRETERARE
Kyrkans central för det svenska arbetet verkar

En förteckning över ärenden som kommer att föredras vid
sammanträdet är från och med 1.6.2011 framlagd på anslagstavlorna vid församlingarnas pastorsexpeditioner och hos
den kyrkliga samfällighetens registratur, adress Tredje linjen
22.
Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan läsas på webben: www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, under
menyn förvaltning. Föredragningslistorna publiceras ca en
vecka före mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka
efter respektive möte.
Helsingfors, den 16 maj 2011
Ordförande

nistrationen, ekonomin och verksamheten inom
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
inom Kyrkostyrelsen som ett serviceorgan för

kyrkans verksamhet
på svenska.
som ansvarar för utbildningen
inom diakonin.
Till

branschsekreterarens uppgifter hör att följa upp, utveckla, planera
Kyrkans grundläggande
central för detyrkessvenska
(KCSA) söker
och genomföra
och arbetet
personalutbildning
för i
arbetsavtalsförhållande
en verksamhetsområde, framför
församlingsanställda
inom diakonins
allt diakonitjänsteinnehavare. Till uppgiften hör ett brett samarbete
och påverkan såväl inom kyrkan som i övrigt i samhället och på
internationellt plan. Uppgiften utförs i både Helsingfors och Träskända.

BYRÅSEKRETERARE

Byråsekreterarens uppgift är att sköta uppgifter inom
KCSA:s centralkansli samt fungera som direktorns sekreteBehörighetsvillkor
för tjänstenhör
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lämplig
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sköter även om
till
personalen
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den som

SEGELBERGSKA STIFTELSEN
för liturgivetenskaplig forskning
har möjlighet att under år 2011 utdela vissa medel till stöd för
liturgisk och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.
Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan kan därvid
(a) stipendier utdelas åt studenter och forskare som
önskar fullgöra någon forskningsuppgift eller deltaga i
någon sammankomst med vetenskapligt syfte,
(b) bidrag lämnas till redigering, tryckning, illustrering
m.m. av publikationer.
Medel till finansiering av forskarutbildning utgår ej.
Till ansökan skall fogas en ekonomisk plan för det ändamål
vartill medel sökts. Sökande, som inte avlagt doktorsexamen eller motsvarande, skall till ansökan om stipendium
eller tryckningsbidrag även foga intyg från handledare eller
annan liturgivetenskapligt kompetent person, som styrker
ändamålets vetenskapliga syfte och halt.
Sådant bidrag som omtalas under punkt b) ovan skall utbetalas sedan den sökande till stiftelsen ingivit tio exemplar
av publikationen i fråga. I publikationen skall anges på tryckortssidan att den utgivits eller tryckts med bidrag från
stiftelsen.
Ansökan mottages endast under tiden 15 augusti till och med
4 oktober och insändes till stiftelsens sekreterare, teol. dr Per
Ström, Österängsgatan 14 B, SE-753 28 Uppsala, Sverige.

ning, t.ex. merkonom eller tradenom, ett mångsidigt kunnandegedigen
av byråarbete
ochinom
erfarenhet
av sekreteraruppgifter,
Vi förutsätter
kompetens
utbildning
och
goda IT-färdigheter,
social färdighet,
initiativförmåga
och ett
utbildningsplanering
och vi uppskattar
lärarutbildning
och kännedom
aktivt arbetsgrepp.
om utbildning
inom social- och hälsovårdsbranschen.
Byråsekreteraren skall ha utmärkt förmåga att använda
svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och
Vi förväntar oss förmåga till teamarbete, samarbetsförmåga och
skrift.

ett dialoginriktat arbetssätt. Färdigheter i webbkommunikation
tillträds
1.10.2011.
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Innan
befattningen
lönedel som baserar sig på tjänsteinnehavarens arbetserfarenhet. Innan
tillträds skall den som valts visa ett godtagbart intyg över
befattningen
tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över
sitt hälsotillstånd. Tjänstestället är Kyrkostyrelsen, Kyrkans
sitt hälsotillstånd. Endast en medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i
central för det svenska arbetet, Hamngatan 9, Helsingfors.
Finland kan väljas till tjänsten. En prövotid på fyra månader tillämpas.
Ansökan med dokumentation om behörighet och kvalifikationer bör vara Kyrkostyrelsen tillhanda under adressen
Tjänsten
tillsätts fr.o.m. den
1 september 2011på
eller
enligt PB 185
Kyrkostyrelsens
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till Kyrkostyrelsen

BRANSCHSEKRETERARE
www.evl.fi/rekrytointi
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BRANSCHSEKRETERARE
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lön 3 708,47
euro). Utöver
detta betalas
en årsbunden
sköta internationella
och ekumeniska
lönedelnatverksamheten
som baserar sig påsamt
tjänsteinnehavarens
arbetserfarenhet.
Innan
nätverkskontakter
inom
befattningen
tillträds ska den
somvuxenarbetet.
valts visa ett godtagbart intyg över
AnnonsenEndast
i sin helhet
och närmare
information om
ansökan,
sitt hälsotillstånd.
en medlem
av Evangelisk-lutherska
kyrkan
i
och befattningsbeskrivning
finns
på adresFinlandbehörighetskrav
kan väljas till tjänsten.
En prövotid på fyra månader
tillämpas.
sen www.evl.fi/rekrytointi.

Ansökan
riktas den
till Kyrkostyrelsen
och
lämnas
Tjänsten
tillsätts fr.o.m.
1 september 2011
eller
enligttill Kyrkostyrelsens registratorskontor på adressen PB 185, 00161 Helöverenskommelse.
singfors, besöksadress Lotsgatan 1 B, eller e-postadressen
kyrkostyrelsen@evl.fi senast den 3 juni 2011 kl. 15.

Ansökan
riktas till Kyrkostyrelsen och
lämnas inklusive
bilagor till
Ansökningshandlingarna
returneras
inte.
Kyrkostyrelsens registratorskontor på adressen Lotsgatan 1 B, PB 185,
Kyrkostyrelsens
registratorskontor
på
adressen
Lotsgatan
1
B,
PB
185,
Frågor besvaras av chefen för kyrkans gudstjänstliv och
Närmare information om befattningen ger KCSA:s direktor
00161 Helsingfors
eller per e-post på adressen kyrkostyrelsen@evl.fi
00161 Helsingfors
eller per
e-post
på550
adressen
kyrkostyrelsen@evl.fi
musik, Kai Vahtola (kai.vahtola@evl.fi, tfn 050 594 1714) och
Bror Träskbacka
(09)
1802
/ 040-706
2606. Information
senast
den
20 maj 2011 kl. 16.00. Ansökningshandlingar returneras inte.
senast den
20 maj 2011
kl. 16.00.
Ansökningshandlingar
returneras
inte.
chefen för kyrkans fostran och ungdomsarbete, Marja-Leena
om Kyrkans
central
för det
svenska arbetet finns
på:
Frågor besvaras
cheferna Kalle Kuusmäki, tfn 050
2901,
Toivanenav
(marja-leena.toivanen@evl.fi,
tfn501
050
346kalle.
9041).
Frågor evl.fi/kcsa
besvaras av cheferna Kalle Kuusmäki, tfn 050 501 2901, kalle.
kuusimaki@evl.fi och Kari Kopperi tfn 050-594 1317, kari.kopperi@evl.fi.
kuusimaki@evl.fi och Kari Kopperi tfn 050-594 1317, kari.kopperi@evl.fi.
(Ilmoitus on luettavissa suomeksi osoitteessa
www.evl.fi/rekrytointi.)

Annonsen finns på svenska på webbsidan www.evl.fi/rekrytointi.

www.evl.fi/rekrytointi

(Ilmoitus on luettavissa suomeksi osoitteessa

www.evl.fi/rekrytointi.)
Annonsen finns på svenska på
webbsidan www.evl.fi/rekrytointi.

www.evl.fi/rekrytointi

morgondag.

FOTO: SABINA SÖDERLUND/CAROLIN

Vi ger en bättre

Just nu pågår Missionskyrkan i Finlands insamling
till förmån för de fattiga i Guyana och Afghanistan.
Genom att stödja MKF:s biståndsprojekt kan du vara delaktig i att förbättra livsvillkoren för både barn
och vuxna i Guyana och Afghanistan.

varje euro

4 euro

För
du ger, bidrar Utrikesministeriet med minst
till projektet.
Om du ger 20 euro, bidrar Utrikesministeriet med 80 euro. Din gåva blir då 100 euro!
Ge din gåva till konto

405510-2257071 (Aktia). Använd referensnr 70315 (Guyana) eller 70616 (Afghanistan).

Tack för din hjälp!
Läs mer om MKF:s biståndsarbete i Guyana och Afghanistan i bilagan som följer med detta nummer av Kyrkpressen!

MISSIONSKYRKAN I FINLAND
www.missionskyrkan.fi
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Gudstjänsten är språköns oas
firade gudstjänst
och samlades till
gemenskap under de
finska kyrkodagarna i
staden.
Även om vi inte är många
som talar svenska i Lahtis så finns här ett svenskt
daghem och en svensk lågstadieskola. Kring daghemmet och skolan växer det
fram en aktiv svenskspråkig gemenskap bestående
av flera generationer. En
viktig del i den gemenskapen utgör de svenska gudstjänsterna som ordnas av
Keski-Lahti församling tre
gånger om året. På första
advent sjunger vi Hosianna i kyrksalen och de vackraste julsångerna vid kyrkkaffet, på Mikaelidagen är
det barnen och änglarna
som står i centrum och vid
påsk tar vi del av kyrkoårets största högtid.
För att göra gudstjänsterna mera levande har vi
bildat en svensk kör som
samlas några gånger före

Norrvalla rehab center som ligger naturskönt på landsbygden
i Vörå har lång erfarenhet av rehabilitering och är känt som ett
centrum för hälsa och välmående.

varje gudstjänst och övar in
sånger som passar in i gudtjänstens tema. Kören har
haft flera olika ledare, och
mellan varven även fungerat helt utan körledare.
Det är roligt att sjunga tillsammans och för att vara
kyrkokör är medelåldern
ganska låg.
– Man blir ju nästan
avundsjuk på er, sa en kyrkobesökare från Vasa. Vi
har ingen i vår kyrkokör
som är under sjuttio.

Egna rehabiliteringskurser för dig över 65 år med flera
sjukdomar. Kursstart 18.9 (kursnr 39464 och 39465)
Rehabliteringskurser för dig som vårdar en nära anhörig,
familjemedlem, vuxen eller barn. Kursstarter 3.10
(kursnr 40092) och 14.11 (kursnr 39526)
Mera information om FPA finansierade kurser och ansökningsförfarandet på tfn 06 383 1051 och tfn 06 383 1343 eller
norrvalla.rehabilitering@folkhalsan.fi

se också folkhalsan.fi

Nya krafter

Elever från svenska skolan medverkade i gudstjänsten.

Lördagen den 14 maj firade vi svensk högmässa
i Mokulla (Mukkula) kyrka. Under de finska kyrkodagarna i Lahtis kunde
vi alltså erbjuda också lite
svenskspråkigt program.
Drygt hundra människor
hade hittat till kyrkan.
Biskop Björn Vikström,
som
besökte
Lahtissvenskarna för första gången, predikade och Maria
Sten från Kyrkans svenska
central fungerade som liturg. Temat för gudstjänsten var Den gode herden
och Björn Vikström talade

på ett vackert sätt om förlåtelsen. Svenska kören sjöng
som vanligt ett par sånger.
Dessutom deltog elever
från Svenska skolan med
ett par sånger och fyra av
skolans elever spelade fiol
och tvärflöjt.
Efter gudstjänsten hade
föräldrarna från Svenska
dagiset bakat och ställt i
ordning kyrkkaffe. Nästan
alla kyrkobesökare samlades i kaffesalen och njöt
av det goda fikat samt de
trevliga människorna. Biskop Björn Vikström tack-

urskog

Närmare information: 040-586 3950, verksamhetsledare Anneli Jussila
www.luonnonperintosaatio.fi • mailto: info@luonnonperintosaatio.fi

Önskas hyra 1r+kök eller liten
tvåa i Åbo fr.o.m. 1.8 2011. Jag
är en ansvarsfull och rökfri
psykologistuderande med sunda livsvanor. Ring mig gärna på
nummer 040 3724121.

uthyres
Vill hyra ut en etta i Åbo centrum från 1.6. Tel. 0500-964123

Möbl. lägenhet, 3 r + k (72,5
m2), i Esbo uthyres 1.8.2011 30.6.2012. Goda förbindelser.
Hyra 970 e /mån + vatten. Tel.
040 - 7039254 / Lena.
En tvåa i gott skick 43 m2 +
trädgård, Vandadalen. Bra område. Buss till H:fors. 690 euro/
mån. Tfn 050-4612277.

Nyckel
silver
46€
Det allseende ögat i silver
el. guld & emalj
46€/ 138€

89€
+ porto

TILL
NU ARPRIS
M
SOM

Toppen

kompostkvarnar

till sommarpriser!

Husqvarna Rider 16C AWD
Frontklippare

235 FR

Lördag 6.8.2011, utflykt till Pauliina och Mats Holmqvists traditionsenligt
byggda egnahemshus samt förevisning av traditionella måltyper m.m. vid
Karleby hembygdsmuseum, Kyrkstigen 4, Karleby.
Information och anmälning: Merja Passoja, tel. 044 7809578 eller 06 8289474,
merja.passoja@kokkola.fi. Seminarieavgift: 10€/dag, 15€/två dagar.

46€
+ porto

02-421738
www.sagalund.fi

Husqvarna

Fredag 5.8.2011, seminarium i Karleby stadshus, Salutorget 5, Karleby.
Föreläsare:
Panu Kaila, ”husdoktorn”, professor och arkitekt,
Tari Haahtela, överläkare vid HUCS Hud- och allergisjukhus,
Lauri Jääskeläinen, direktör för Byggnadstillsynsverket vid Helsingfors stad.

www.kokkola.fi/kulttuuri/museot/sv_SE/khrenlundin_museo
www.khrenlunds.blogspot.com

Minas kors i silver
eller guld kan beställas
från Sagalunds museum

Trädgårdens
räddare!

FÄRGSPRAKANDE LUNCH må–fr kl. 11–14

495€

Röjsåg

• TrioBalance-sele
• 3 blad + skydd

Med 3 b
ett
utrustn
ingar!
Husqvarna

Motorsåg

55

• Mångsidig och lätt
• 53,2 cc
• 2,5 kW

395€

• Briggs & Stratton I/C • 15,5 hk
• Hydrostatisk AWD
Service!
Reservdelar!
Transport!
Bruksanvisning!

I samarbete med
Koulutuskeskus Agricola

Seminarium om hur man löser problem med mögel och
dålig inomhusluft i hus

marknad

Ansvarsfullt, rökfritt studerande par, söker sin första
gemensamma bostad, etta/
tvåa i Helsingfors- / Esbo
trakten. Önskas hyra fr.om.
augusti. Vänligen kontakta:
Anton 0405454943 anton.
holmberg91@gmail.com, Jenny
0505923314 jenny_ervast@
hotmail.com

Grundläggande undervisning i gerontologi och redskap
för 12 pensionärklubbsmöten.
Innehåller bl.a. näring för en pensionär, minne, sorg,
sinnesstämning, livets mening, livskompetens, kreativitet;
motions- och hjärngymnastikövningar.
Med i skolningen bl.a. fil.mag. Christel Bischoff, diakonissan Kristiina Hiltunen (Karis sv. förs.), musikledaren
Sirpa Lilius (Petrus förs.), pol.mag. TM Pirjo Salminen.
Priset för kursen 100 € (materialet ingår i priset).
Helpension under kursen 83,50-89,50 € (rabatt för
pensionärer -20%).
Anmälningar senast 15.8. till e-mail vivamo@sana.fi eller tel. 0207 681 760. Frågor angående kursens innehåll:
tel. 040 510 5484 / Bischoff

och enl. överensk.

Insamlingstillstånd OKH469A, beviljat 1.9.2007

Donationskonto Op 549409-522493

kötsam 25-årig Hankenstuderande vill hyra en etta i
Helsingfors fr.o.m. 1.9.2011. Ring
till Ville: 044-0740043

-klubbledarkurs
23.-24.8.2011 i Vivamo, Lojo

Friska hus 5–6.8.2011

Stiftelsen för naturarvet (grundad 1995) köper och skyddar naturskogar i
enlighet med lagen. Kom med i vårt aktuella och viktiga arbete. Genom att
ge en donation är du genast med om att skydda hotade skogar.

Rök- samt alkoholfri studerande kille önskar hyra etta
i centrala Vasa eller Brändö.
jonas 0503508440.

Aktivitet och glädje
för pensionsåren

*Lankapuhelut 8,21 snt/puhelu+6,9 snt/min, matkapuh. 8,21 snt/puhelu+14,9 snt/min

27.6-15.8 kl. 11-17

– du kan också ge den
i present

Arbetande 27-årig kvinna söker bostad i Helsingfors from
1.6.2011. Johanna 0407223790.

Karin Ihalainen

För frivilliga som arbetar med åldringar och
vill ha nya impulser

Vivamo-opisto

Köp en bit

Önskas hyra

ade för att han fått vara
med och fira gudstjänst
med oss i Lahtis och han
uppmanade oss Lahtisbor
att fortsätta med våra traditioner.
Kyrkan på en liten språkö
som Lahtis samlar människor kring det eviga budskapet och skapar gemenskap. Mitt i en tuff vardag
blir den svenska gudstjänsten en liten oas där den
trötta vandraren får ro och
vila men även nya krafter
att fortsätta vardagen.

www.vivamo-opisto.fi

Lahtissvenskarna

www.olenius.

4oPMXPMKQEWOMRLERHIPM}ZIVoV

Fältspatsvägen 11
00710 Helsingfors
Tel. (09) 387 1077

Restaurang Seglis

Närmat vid Havet

Uddnäsvägen 14
Á la(Vasklot)
carte
65170 Vasa
Lounas - Lunch
Tel. 010 320
3779
Tilaukset - Beställningar
www.seglis.fi

Välkomna

Lunch
Á la Carte
Privatbeställningar
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Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

Majkrysset

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

Namn & Adress

Påskkryssets lösning
Bland de rätta lösningarna utlottades
följande vinnare. Bokprisen kommer
på posten. Vi gratulerar:
Karin och Harry Nylund, Kållby
Anita Hyvärinen, Snappertuna
Nicole-Antonia Ackermann, Helsingfors

Vinn
!
böcker
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lekt, inflikar Tryggve. Men
ibland bråkar vi lite med
mamma för att hon uttalar
vissa saker annorlunda än
vi. Till exempel säger hon
gymistöula i stället för gomistövla.

Gör andra det?

E på ändan

Jag växte upp i Nedervetil,
en by i norra Österbotten
med ungefär 1 700 invånare. Nedervetil gränsar till
finskbygden, men om man
så önskar kan man leva
hela sitt liv på dialekt här:
dialekten används i närbutiken, på apoteket, i föreningslivet.
I praktiken är kyrkan och
skolan de enda någorlunda
dialektfria zonerna. När jag
gick i grundskolan var eleverna ändå benägna att svara
på dialekt. Och när prästen
befann sig utanför predikstolen talade han samma
språk som alla andra.
– Så är det nog fortfarande, bekräftar Margareta
Slotte. Jag har vissa vänner
från studietiden som jag talar standardsvenska med,
annars sker allt nog på dialekt här.
Sonen Tryggve, som intresserat följer med samtalet vid köksbordet, håller
med.
– Alla mina klasskamrater talar dialekt, till och
med en som flyttat hit från
Replot. Jag går i tvåan och
ännu har min lärare inte
krävt att jag ska tala något
annat.
Margareta Slotte är lantbrukare och agronom och
har under sitt liv hunnit
jobba och leva på tre olika
språk: dialekt, standardsvenska och finska.

Nedervetildialekten
har
bara ett genus – ein – som
ibland uttalas en med kort
e-ljud. I de omgivande byarna – Kronoby och Terjärv
– är nedervetilborna kända
för att ”lägga e på ändan”,
det vill säga avsluta de flesta ord med bokstaven e.
Sedan 1969 går elever
från alla tre kommundelarna i samma högstadium.
Enligt Christer Forsström,
pensionerad rektor för Nedervetil skola, har det här
också påverkat språket.
– Dialekterna har blivit
mer utjämnade och uttalet
har moderniserats. I takt
med att gamla jordbrukssysslor försvunnit har också ordvalet förändrats.
Forsström har skrivit tre
pjäser på dialekt. En handlade om prästen Anders
Chydenius och en annan
om Finlands första professionella bildhuggare Erik
Cainberg. På 90-talet ledde
han också en grupp som
samlade gamla dialektala
ord och uttryck.
– Målet var att bevara en
del av bygdens historia och
sluta nedvärdera dialekterna. Det handlar inte om
att någon språkform skulle
vara finare, utan om att göra sig förstådd i olika sammanhang.
På önskemål av Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store har
Forsström också översatt

Text & foto: Marina Wiik

När jag ber så ber jag
på standardsvenska,
fastän dialekten är mitt

Margareta och Tryggve Slotte talar nästan bara dialekt i sin vardag. Med Gud talar Margareta ändå främst standadsvenska – utom
när hon nattar barnen och kompletterar Gud som haver med en fri bön.

– Jag växte upp i en helt
dialektal miljö i Karleby,
men en av mina bästa vänner talade standardsvenska. Standardsvenska har
aldrig känts främmande
för mig och jag talar det
obehindrat, men kommer
nog mest till min rätt på
dialekt.
Hon bodde nio år i Helsingfors och upplevde det
aldrig som problematiskt
ur språklig synpunkt.
– Jag är ganska flexibel
och byter språk efter sammanhang. Om jag ska hål-

la tal inför en större grupp
människor känns det naturligare att prata standardsvenska. Dels övade
man det ju på de höge klasserna i skolan, dels finns
det inte vokabulär för allt
på dialekt.

Dialekt i dialog
Slotte uppfattar inte standardsvenska som finare,
men nog mera högtidligt
än dialekt. Hon tycker också
att det är naturligt att prästen talar standardsvenska
när han predikar.

– Jag tror inte jag skulle
reagera speciellt starkt om
han talade dialekt under
något möte i församlingshemmet, eftersom samtalet ofta har en mer informell karaktär då. Predikstolen är så långt borta att en
dialog är i stort sett omöjlig, då känns standardsvenska mer naturligt.
För närvarande är Margareta Slotte och hennes
man Peter mitt uppe i vårsådden. Det betyder många
timmar av ganska monotont arbete i traktorhytten.

– När jag sitter bakom ratten har jag god tid att hålla kontakt med min uppdragsgivare, Far i himlen.
Jag brukar gå igenom alla
mina kompisar i huvudet
och be för dem. Konstigt
nog sker det på standardsvenska.
När hon nattar barnen
ber hon ofta Gud som haver eller en annan färdigt
formulerad bön. Inför speciella eller svåra händelser
kompletterar hon med en
spontan, fri bön.
– Det sker alltid på dia-
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julevangeliet till dialekt.
I Nedervetilversionen befinner sig bland annat den
havande Maria ”på Jolkkaväiji” och herdarna hittade
”en nyysfööddan båån så e
linda å ligger i en itå i ein
stall”.
– Det knepigaste med
dialektala översättningar
är att hitta rätt ord. För att
förklara ett dialektalt ord
behövs ibland en hel standardsvensk mening och
vice versa. Religiösa texter
blir också lätt komiska på
dialekt.
Nedervetilmålet har ändå lång tradition också som
skriftspråk.
– Redan i början av
1900-talet skrev K. J. Hagfors, som föddes i hembygdsgården här intill, sin
doktorsavhandling
om
dialekten i Nedervetil och
Gamlakarleby. Hans språkoch rättskrivningslära var
allmänt rådande i det finlandssvenska skolsystemet
i över 50 år. Så här i efterskott känns det lite lustigt
att det är just en Nedervetilbo som lärt resten av Finland standardsvenska.

Främmande
predika på dialekt
Forsströms version av julevangeliet är främst tänkt
att användas i ett litet sammanhang. Allmänt taget
känns tanken på att predika på dialekt ganska främmande för Nedervetilherden.
– Mitt andliga språk är
standardsvenska. Jag tror
att det är en vanesak: de
första bönerna man lär sig
är på standardsvenska, liksom all andlig litteratur,
inklusive postillor och Bibeln. Det finns inte en lika

exakt vokabulär för andliga
ting på dialekt. Dessutom
skulle det kännas konstigt
att blanda en dialektal predikan med en standardsvensk liturgi, säger Anders
Store.
I den dagliga kontakten
med församlingsborna är
det naturligt för honom att
använda dialekt.
– Jag skulle inte kunna

Det knepigaste
med dialektala
översättningar är
att hitta rätt ord.
För att förklara
ett dialektalt ord
behövs ibland en
hel standardsvensk
mening och vice
versa.
tänka mig att hålla ett begravningssamtal på standardsvenska. Likaså kan
det vara en fördel i en själavårdssituation om prästen
förstår dialekt. Det är ofta
lättare att tala om känslor
och personliga angelägenheter på sitt modersmål.
När församlingen gjort
en dramatisering av julens
händelser har det delvis
skett på dialekt. En gång
har han också hållit en hel
predikan på bygdemål.
– Det var inför konfirmander för sex–sju år se-

dan. Som jag förstod det
togs det väl emot: jag tror
innehållet blev mer begripligt och kom närmare lyssnarna än i vanliga fall.
Store växte upp med Karlebydialekt och kunde tala
standardsvenska obehindrat först när han var drygt
20 år. Han misstänker att
det skulle vara svårt att verka som präst i Nedervetil
utan en dialektal koppling.
– Det skulle nog fungera,
men det skulle ta ett tag för
en präst utifrån att smälta
in. Humorn är en viktig del
av lokalkulturen och den
förstår man inte om man
inte behärskar dialekten.
Förstår Gud dialekt?
– Säkert, det lönar sig inte
att ”kråta” (krångla) till det i
onödan. Kråta, nappas och
jöutas (ung. unna sig) är
annars underbara ord. De
saknar en direkt standardsvensk motsvarighet och
säger precis vad det är frågan om.
Förutsatt att man lärt sig
betydelsen, förstås.
Tidigare lär man i Nedervetil ska ha sagt att den
som talar standardsvenska
”herrskar”, alltså gör sig till
finare folk (herrskap). Det
ordet har gått mig förbi,
vilket kanske säger något
om en ökad öppenhet – på
båda sidorna om språkgränsen.
Efter min intervjurunda
i hemtrakten känner jag ett
visst lugn i själen. Det tycks
vara okej att prata standardsvenska med sin Gud
utan att för den skull svika
sitt språkliga arv. Och även
om  man talar om ”gårr skånå fönstra” betyder det inte
att man skulle ha ett mörkt
hål i sin allmänbildning.
Skönt.

Christer Forsström med Högnäs byrallor, en samling historier på dialekt nedtecknade av folkskolläraren Uno Högnäs på 1930-talet.

Anders Store anser att det inte finns en exakt andlig vokabulär på dialekt.

Dialekterna förändras men mår väl
Dialekterna har alltid
förändrats, men det
betyder inte att de har
försvagats.
Enligt dialektforskare Caroline
Sandström har dialekterna tvärtom fått ett uppsving
under de senaste decennierna.
– När utbildningssystemet
byggdes upp betonade man
vikten av att de som utbildade sig skulle tala ett standardspråk. I dag är hela samhället
mindre hierarkiskt, vilket gynnar dialekterna.
I svenska nyhetssändningar
behöver till exempel skåningar
eller gotlänningar inte längre
sticka under stol med sin bakgrund. Enligt Sandström är det
ändå fråga om regionala varianter, inte dialekter i egentlig
mening.
– En dialekt är en språkvariant som talas inom ett avgrän-

sat geografiskt område. Stadsmål kallas sociolekter, men de
är främst beroende av medlemskap i bestämda sociala
grupper.
Dialekter är framför allt talspråk. Grundvarianterna följde med invandrare från Mälardalen på 11- och 1200-talen.
I dag räknar man med drygt 80
olika sockendialekter i Svenskfinland.
– Dialekterna har en stark
struktur och bildar egna språksystem. I regel utgår man från
att det som talarna själv uppfattar som en dialekt, är en
dialekt.

Kyrkan har ansvar för
språket
Dagens språkforskare uppfattar inte standarsvenska som
finare än dialekt. Att endast
behärska dialekt kan ändå i
värsta fall leda till isolering på
grund av att kommunikationens räckvidd är begränsad.
Sandström påpekar att professionella språkbrukare har

Jennifer Smeds

Marina Wiik

Enligt Caroline Sandström fungerar kyrkans anställda som språkliga
modeller.

en viktig roll som språkliga förebilder. De ska också kunna
förstås av så många som möjligt.
– Vid sidan av medier har
kyrkan ett stort ansvar att bära
upp vårt svenska språk, speciellt numera när det inte längre
finns så många svenska rum.
För närvarande jobbar Sandström med Ordbok över Fin-

lands svenska folkmål, som
strävar efter att ge en heltäckande redovisning av de finlandssvenska dialekterna. Hon
är dessutom nyvald delegat i
församlingsrådet i Petrus församling i Helsingfors.
– Jag tycker det är vilsamt att
höra ett uppläst standardspråk
i kyrkan. Prästerna är utbildade på standardsvenska och he-

la genren med citat ur Bibeln
och andra skrifter är anpassad
till en viss språkform.

Bönen blir talspråk
När hon ber halvtyst för sig
själv blir det ofta mer talspråkligt. Hon har ändå en förklaring till att böner lätt blir standardsvenska.
– Vi tar lätt över ett språkmönster från en äldre talare.
Kyrkan är en stor organisation
och man lär sig ofta att be med
någon annan.
Caroline Sandström växte
upp i Sibbo och talar fortfarande dialekt med sin familj och
med gamla vänner.
– När jag kom in i utbildningsvärlden bytte jag språk,
men genom mitt yrkesval har
jag ändå gått tillbaka till mina
rötter. Cirkeln blev sluten – jag
har kunnat utnyttja allt jag har
med mig.
Smakprov på och fakta om
dialekter finns på till exempel
www.focis.fi och
www.sls.fi/Sparatalet
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Bakom turistlivet i Goa

Kaotiskt, smutsigt,
ytligt – och andligt
Goa är inte bara ett semesterparadis, det
är också en indisk ministat där en fjärdedel
av invånarna är kristna och där jesuiterna
byggde upp utbildningen. Ju mer man lär
sig om Indien, desto mindre tycks man veta.

D

et var svalt och lite mörkt i
trädgården på morgonen.
Klockan var sju och jag gick mot
annexet för morgonmässan. Väl
inne möttes jag av ett sorl av böner och rörelse. Det verkade som
om envar bad sin egen bön, men
med jämna mellanrum gavs ett
kollektivt svar på en kvinnlig
böneledares utrop. Det var svårt
att hitta en ledig plats men man
makade glatt på sig. Språket var
konknni, Goas nationella språk.
Folk gjorde korstecknet, andra
sträckte upp händerna mot himlen medan några satt på knä på

golvet. Stämningen var positivt
laddad.
Diskret gjorde jag korstecknet
och inväntade mässan. Kapellet
hade morgonmässa kl. 7 var dag,
på onsdag och fredag på konknni, resten av mornarna på engelska. Platsen var Thomas Stephens Konknni Kendr, ett jesuitlett språkcentrum i Goa, Indien,
närmare bestämt i en förort till
Panjim, eller Ponnji, som det heter på konknni. Gudstjänsterna
var egentligen tänkta för personalen men traktens kristna
hade börjat komma dit och väl-

komnades som en naturlig sak.
Men vad gjorde jag där? Jag kunde inte låta bli att ständigt ifrågasätta min tillvaro, omgiven av
allt annorlunda – och samtidigt
bekanta.
Indien associeras med hinduism, yoga och allsköns mystik,
och det med rätta. Men kristendomen har en rätt stark ställning på sina håll och särskilt i
Goa. Denna lilla ministat, känd
som ett semesterparadis, blev
indisk så sent som 1961 efter
att ha hört till Portugal. Kyrkan
hade verkat där ända sedan 1510
och blivit en del av kulturen.
Hinduerna är dock i majoritet,
65 %, medan de kristna står för
cirka 25 % och muslimerna för 6
% av befolkningen.

N

ågonstans i bakhuvudet
hade jag en idé om jesuiterna: fanatiska präster med en
dolk i krucifixet, maktlystna och
grymma. Det här stämde delvis

på 1500-talet och ända fram till
1700-talet också i Goa. Inkvisitionen var hänsynslös och förbjöd
bland annat folk att tala konknni – hur det nu sedan kunde
efterlevas! År 1759 portades jesuiterna i Goa och småningom
gick det likadant också för andra
ordensfolk som franciskanerna.
Allt gott och väl, kunde dagens
upplysta läsare tänka sig. Men
det är ohistoriskt att tänka så.
Samtidigt raserades den utbildning som byggts upp uttryckligen av jesuiterna.
Det nya för mig var väl just jesuiternas insats som folkbildare och språkforskare. Den första
tryckta grammatikboken i Indien skrevs på 1500-talet i Goa
och behandlade Konknni. Den
första tryckpressen i Sydostasien ställdes upp i Goa på jesuitiska St Paul’s College. Man skrev
med latinska bokstäver.
Överklassens språk var ända
till 1961 portugisiska, men kon-

knni användes och används i
religiösa sammanhang. Det djupa modersmålet är centralt i en
människas andliga liv – något att
tänka på för dem som pläderar
för tvåspråkiga gudstjänster.
Språken i Goa är en trasslig
fråga. På 1900-talet ersattes portugisiska som elitens språk med
engelska. Folket talade konknni,
och de kristna hörde och skrev
det med latinsk skrift via kyrkan. Hinduerna talade också
konknni, men deras religiösa
språk var sedan urminnes tider
marathi, ett närbesläktat språk
som talas i Mareshtra, den norra
grannstaten där också Bombay
(i dag Mumbay) ligger.

J

ag läste själv språk, konknni,
på Thomas Stephens Konknni
Kendr, TSKK. Inblicken i jesuiternas liv var en oväntad bonus.
Visst, detta med celibat, abortmotstånd och synen på äktenskapet hade jag svårt för, medan
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Leif Höckerstedt
Leif Höckerstedt

Leif Höckerstedt

Leif Höckerstedt

I Panjim myllrar det av folk och trafik, och det är smuts och skräp överallt. Det jesuitledda språkcentret är en oas – trädgården är välvårdad och det är rent
och prydligt.

undgick mig. Likaså hade hinduiska kvinnor ofta ett rött märke i
pannan och hennamålningar på
händerna.
Män och kvinnor höll inte i
varandra – utom unga par vid
vattenbrynet där den unga kvinnan stödde sig på mannen då vågorna hotfullt brusade in under
den brännande solen – detta en
scen som tagen ur Bollywoodfilmerna. Bollywoodfilmerna
är banala kärlekshistorier som
håller sig till kända kulisser och
intriger. Sång, dans, och en kärlekshistoria vid stranden eller i
bergen är måsten. De förekommer alltid på någon kanal i indisk tv. Det finns en gammal religiöst baserad moral, men den
luckras upp i filmindustrin.
I varje liten butik, i varje kafé,
i bussar och bilar, överallt fanns
det symboliska figurer som visade vad ägaren trodde på. Små
altare till Ganesh, elefantguden
eller Shiva, eller så krucifix och
bilder av jungfru Maria.
fäderna där tog sådant för givet,
de stödde sig på en urgammal
katolsk tradition och förhöll sig
lätt skeptiska till moderna påfund som lutherdomen. Allt detta med faderligt överseende med
mina underliga idéer. Däremot
blev jag imponerad över jesuiternas arbete i tredje världen i dag.
I Indien samarbetar man med
hinduer och muslimer inom så
kallade ashrams, tillflyktsorter
där man diskuterar fred och förståelse utgående från en gemensam andlig plattform.
Det var ändå inte svårt att
känna igen kristna på stan, i
synnerhet kvinnorna. De var
oftast klädda i smala knäkorta
sidenkjolar och såg påfallande
europeiska ut. Männen kom ofta i kostym till gudstjänsterna.
Hinduerna var mer ”indiska”, de
hade saris och en myckenhet av
tyg, var min manliga reflektion.
I själva verket fanns det variationer med social betydelse som

J

ag hade upplevt detta tidigare, känslan av att komma hem
i den kristna kyrkan.
Formerna var annorlunda
men något stämde överens. Det
kändes också lite som en vandring tillbaka i historien, någonting av medeltiden var närmare.
Det var inte bättre än vår lutherska kyrka, det var bara annorlunda och tänkvärt och mycket
nära i den trots allt ganska avlägsna hinduiska kulturen.
Fanns det för mycket religiös
symbolik? Kunde det ge upphov till konflikter och strid?
Exempel på detta fanns ganska
nära. Förhållandet Pakistan och
Indien bottnar i en religiös fundamentalism: Pakistan är muslimskt och majoriteten talar urdu, Indien är hinduiskt och en
stor del talar hindi. Att urdu och
hindi praktiskt taget är samma
språk kan man inte se. De skrivs
med arabiskt respektive indiskt
alfabet (devanagari).

Religionen är trots allt – oberoende av vilken religion det
handlar om – en andlig kraft
i ett samhälle alltmer präglat
av konkurrens och ekonomisk
kamp. Det är svårt att se någon
annan rörelse stoppa ekorrhjulet i Indien. Det hör till vanligheterna att läsa om självmord
bland unga kvinnor som inte
klarat sig tillräckligt bra i skolan
eller universitetet. De är toppen
av isberget. Ett obegripligt fenomen är att det föds så många
pojkbebisar. Foster som hotar
bli flickor aborteras bort. Det
blir för dyrt med en flicka i familjen! Vi talar om 1,2 miljarder
människor som kämpar om levnadsstandard, 180 miljoner fler
än för tio år sedan.
Påvens motstånd mot kondomer verkar helt absurt här i detta folkkmyller. Förslitningen av
naturen är påtaglig och kommer
att bli katastrofal då levnadsstandarden stiger.

K

lass- eller kastskillnaderna
är fasta. Den ledande fadern på centret gjorde det till
en princip att alla anställda på
förmiddagen skulle samlas för
att dricka te. Det ledde till att en
samling indiskt klädda personer satt vid ena ändan av bordet,
påtagligt vördnadsfulla, medan
prästerna och lärjungarna satt
vid den andra. Jag vande mig
heller aldrig vid att se de indiska kvinnorna sitta på golvet och
skala potatis i stället för att använda de moderna fina arbetsytorna i köket. Å andra sidan verkade ingen generad då man kom
in och skulle få något gjort. Hierarkin var för självklar och människovärdet bestämdes av annat
än av att man satt på golvet och
skalade potatis eller arbetade
vid en dator.
Jag kunde inte undgå att känna något av österns mystik i
kontakten med indierna. Männen rörde sig snabbt och sa det
som lönade sig. Kvinnorna rörde

sig med en långsam grace utan
att egentligen bry sig om något,
verkade det som, alltid lika eleganta i sina saris oberoende av
om de skurade toaletterna eller
arbetade vid skrivbord.
En av hinduköksorna var påfallande vacker men sa aldrig
ett ord i onödan; hon talade inte engelska utan kannada som
var grannstatens språk. Hon tog
hand om sitt brorsbarn, eller var
det kanske hennes eget. Hon fascinerade mig genom sin upphöjda liknöjdhet. Då jag vid avfärden sa adjö till alla kom hon
snabbt förbi och sa några ord till
en fader som talade kannada.
Han smålog och sa till mig: Hon
säger att hon skulle vilja komma
med! Hon inte ens smålog, men
jag gjorde det eftersom vi har för
vana att göra så då vi blir generade.

N

är jag en kväll kom vandrande i mörkret mot centret såg
jag ljus och hörde rytmisk sång
från en glänta bland buskarna
på den obebyggda tomten mittemot. Ett trettiotal hinduer firade puja där, alltså en hinduisk ritual. Jag gick närmare och kände
gemenskap med människorna.
Ljus var tända och indiska gudafigurer var uppställda på altaren
mitt bland buskarna. Det kändes
konstigt. Mot slutet kom en av
pojkarna från altarena med en
skål med shira, en söt gröt, och
bjöd alla runt omkring en bit på
ett papper. Jag åt av den välsignade maten, allt annat hade varit hädelse. Jag kände mig på något sätt ärad att som europé bli
inbjuden till nattvarden.
En annan gång då jag gick förbi
kyrkan i Colva såg jag en estrad
utanför kyrkan och stolar för tusentalet åhörare. Det var som en
väckelserörelse och tillställningen kunde ha varit i Portugal eller
Finland. Men psalmerna lät för
jämmerliga trots en pigg rytm.
Var detta Portugal eller Indien?
En onödig fråga. Uppenbarli-

gen inte Portugal och vem har
sagt att Indien ska motsvara våra drömmar om fjärran exotik?
Vad är exotik?
Det var detta Indien jag lärde
känna.

V

äl hemma har jag funderat
över detta med Indien och
Goa. Ju mer man kommer in i
något desto smalare blir det. Jag
inser att jag vet ytterst lite om Indien. Jag vet knappast något alls
om hinduisk kultur i Goa – men
jag tycker jag lärt mig något om
Goa via den katolska kyrkan.
I Colva träffade jag en finsk
dam som doktorerat och skrivit
om den kvinnliga gudavärlden i
Karnataka. Hon var uppenbarligen inne i en gammal indisk
gudavärld. Vi rörde oss i olika
Indien.
Indien är kaotiskt, smutsigt,
ytligt och – säger de som kan
ekonomi – stadd i utveckling.
Det är ett land som är nära och
fjärran samtidigt. Moder Theresa är ingen slump. Jag vill gärna
tro på det goda.

Johan Sandberg

Leif Höckerstedt
är språkvetare och sociolingvist.
I mars studerade han konknni
i Goa i en månad.
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Presentation

Välproducerad gospel

Franciskus steg fram
ur Kökars karga natur
Erika Rönngård

Erika Rönngård

Aino Kivisaaris intresse
för Franciskus av Assisi
väcktes under hennes
I sångaren, låtskrivaren och körledaren
Kirk Franklin har den
moderna amerikanska gospeln en av sina
viktigaste frontfigurer.
Franklins soulinspirerade gospel har nu dokumenterats på artistens
åttonde skiva, Hello
Fear (Verity Gospel
Music Group 2011). Materialet är oerhört välproducerat, så som sig
bör med en av landets
största gospelproducenter i ryggen.
Föredrar du oldschoolgospel tycker du
antagligen att skivan
är för nojsig, prålig och
mainstream, men gillar du den här genren,
gillar du också Hello
Fear. Oberoende av
stilpreferens är budskapet övertygande
och uppmuntrande.
Dessutom ryms en och
annan riktig gospelballad med på skivan och
vem kan väl säga nej
till det? (CM)

Nytt av
de Plicque

Den amerikansk-österbottniska gospellegenden Christian-Charles
de Plicque har gjort
det igen. I samarbete
med en rad duktiga
österbottniska musiker och sångare har
han gett ut nya skivan
Dying to Live! (Angel
House Records).
Plattan är fullspäckad med svart gospel,
och i huvudsak utländskt låtmaterial. Det
här är fjorton låtar fyllda av hängivenhet.
Christian-Charles de
Plicques långtida gitarrist Jarkka Rissanen har en viktig roll
på skivan, men också
nya intressanta samarbetspartners har tagits med. Pastor Sarah
Tiainen med starka
Karlebyrötter och en
stråkensemble från
Karleby kammarorkester bidrar med välkomna inslag. de Plicque
sjunger på modersmålet engelska, men kuriöst nog är texterna i
konvolutet översatta
till finska. (CM)

första besök på Kökar.
Sedan dess har han
blivit både en inspirationskälla och en källa
till tröst för henne.
I sommar blir Aino Kivisaari pensionerad från
jobbet som konstlärare vid
Ålands medborgarinstitut,
och flyttar då till stugan på
Kökar för att fortsätta med
de akvarellkurser hon hållit de senaste tio somrarna.
– Varje år märker jag att
miljön på Kökar gör ett speciellt intryck på människor.
Redan resan dit gör att det
känns som om man kommer till en annan värld.
Efter sommaren planerar hon att stanna kvar på
ön i ett år.
– Jag har länge funderat
på att bo där under ett helt
år för att uppleva Kökar
under alla årstider.
Hennes första möte med
Kökar sommaren 1985 var
också ett möte med Franciskus av Assisi i en ny och
inspirerande miljö.
Han hade länge funnits i
Kivisaaris tankar, men intresset förstärktes när hon
kom till Kökar och upptäckte Franciskuskapellet.
– Jag kom dit en augustikväll och såg solen gå ned
bakom kyrkan. Kapellets
innertak var fullt av svalbon, och Franciskus passade så bra in i den karga naturen på Kökar.
Redan som barn hörde
hon sin mormor tala om
Franciskus, och efteråt har
hon tänkt att mormodern
hade mycket gemensamt
med honom.
– Mormor själv var en
väldigt glad och bekymmerslös person. Just bekymmerslösheten är något
jag tycker att vi kunde lära
oss av Franciskus.

Franciskus
blev ett stöd
Aino Kivisaari har brottats
med många funderingar

Aino Kivisaari mötte Franciskus på Kökar – och nu dyker han ständigt upp i hennes verk. När hon målar känner hon ofta en kontakt
med något andligt.

kring Franciskus sätt att leva och hur hon ska förhålla
sig till det i sitt eget liv. Hon
hänvisar till att Franciskus
levde som tiggarmunk och
inte gjorde sig bekymmer
för pengar eller materiella
ting, medan hon själv inte
på samma sätt kan frigöra
sig från exempelvis funderingar på ekonomin.
– Är det rätt att jag tar
upp Franciskus i min konst
även om jag aldrig kan följa
hans väg på riktigt?
Dragningen till Franciskus finns ändå kvar, och
Kivisaari tror själv att hon
sökte någon sorts tröst hos
honom när hon väl började inkludera honom i sin
konst.
– Det känns tungt att

samhället bygger så mycket på pengar, konsumtion
och effektivitet. När man
läser om miljöns tillstånd
och om ekologiska frågor blir man deprimerad
och börjar lätt tycka att
allt känns hopplöst. I det
skedet behövde jag någon
sorts stödperson, och det
råkade bli Franciskus, med
hans kärlek till naturen och
fåglarna.
Kivisaari är också mycket
förtjust i Giotto di Bondones Franciskusmålningar
från tidigt 1300-tal, och har
använt sig av dem i ett par
av sina egna konstverk.
– Det har varit en utmaning för mig – hur kan jag
som konstnär i dag tolka
något av Franciskus?

Det andliga i måleriet
Aino Kivisaari växte upp
på en kristlig folkhögskola
i Åbo och säger att hennes
barndom och ungdom var
genomsyrad av religion.
– Jag kan inte skryta med
att jag är någon mycket religiös människa. Jag har
vad man kunde kalla en
ganska vanlig längtan till
religionen. Överlag när jag
målar upplever jag ofta att
jag är i kontakt med något
andligt, i synnerhet när jag
målar abstrakt. Det har jag
gjort ända sedan ungdomen.
Det är i abstrakt konst
som behandlar rum och
ljus som hon upplever det
andliga i måleriet – betyd-

ligt oftare än i den föreställande konsten.
– Kanske är det för att en
inre upplevelse av närhet
till det andliga och till Gud
är svår att gestalta i föreställande konst.
Aino Kivisaari målade sina Franciskuskonstverk för
ett par år sedan, men planerar att återvända till temat. I
dag ser hon saker i målningarna som hon skulle vilja
göra på ett annat sätt.
– Förr gjorde jag flera
Franciskusbilder där jag avbildade honom som människa. Nu känner jag att jag
inte längre vill göra det, utan istället uttrycka det mer
abstrakt. Jag tänker ofta på
att jag inte blivit klar med
Franciskus.

Hemtrevlig comeback av Laila Dahl
CD När hjärtat vill mer av
Laila Dahl. Linx Music 2011.

Det har gått nio år sedan
den prisbelönta svenska
sångerskan Laila Dahl gav
ut sitt senaste album. Nu är
hon tillbaka med fullängdsskivan När hjärtat vill mer,
med svensk akustisk pop i
singer/songwriter-stil. Laila säger själv att temat för
hennes nya skiva är mod –

mod att möta livet som det
är just nu.

Och visst är det en Laila
Dahl med mycket insikter
som lyssnaren möter i de
tio låtarna. Hon sjunger
om utbrändhet, att bryta
upp, att se barnen växa upp
och att hålla ut i svagheten.
Trots att den tematiska
omfångsrikedomen är stor
känns skivan musikaliskt
lite enahanda. Det är i och
för sig en styrka att skivan
är en helhet, men lite mer

variation hade gjort paketet lättare att ta till sig.
Mest till sin rätt kommer Laila Dahl i de riktigt
lugna låtarna, som Håll ut
med bara sång och akustiskt
pianoackompanjemang av Ted Hector. Här
märks också Lailas förmåga att skriva uppmuntrande andliga texter utan att
ladda med en ansträngd
religiös vokabulär:”Vid din

sida vandrar nåd/ Viskar/
ur ett heligt ordförråd/Och
du vet inte hur/men jag tror
att den vet/och bär dig igenom /din bräcklighet.”
Det här är inte en skiva
som kommer att snurra
i min skivspelare otaliga
varv, men på listan över
behaglig bakgrundsmusik
kvalar den enkelt in.
Christa Mickelsson
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– Sköter om gravgården
så att den ser fin ut, fixar
allt inför förrättningarna,
städar församlingshemmet och kyrkan, ser till
blommorna på altaret,
räknar Sanna Lind upp.
Hon är nyvald församlingsmästare i Korsnäs
församling och ska tillträda i juli. Sanna Lind ”upptäcktes” av prästen då
hon klippte gräs en dag i
sitt gamla jobb som fastighetsskötare i Korsnäs.
– Han frågade om jag
ville vikariera den ordinarie församlingsmästaren,
och nu har jag hoppat in
som vikarie i fem år.

Lady Gaga kär i Judas
Temat för den
amerikanska
popartisten
Lady Gagas nyaste singel är
lärjungen Judas.
Videon till poplåten ”Judas”
börjar med att
de tolv lärjungarna åker in i en
stad på motorcyklar. En man med törnekrona, föreställande Jesus, åker först och har Lady Gaga, föreställande
Maria Magdalena, sittandes bakom sig. I slutet av videon
stenas Lady Gaga till döds.
Poplåten, i vilken Gaga sjunger att hon är kär i Judas,
är ett led i raden av religiösa kopplingar i megastjärnans
musik. Lady Gaga själv säger att den nya videon bara ska
uppfattas som en metafor för mera allmänna teman.
– Sången handlar om ex-pojkvänner, svek och förlåtelse. Den är inte ett religiöst ställningstagande, snarare ett
kulturellt eller socialt. Det enda provocerande med videon är att jag bär Christian Lacroix och Chanel samtidigt,
säger den 25-åriga stjärnan till E! Online. (CM)

Vi frågar
Vad gör en
församlingsmästare?

Under de fem åren
har Lind gått en församlingsmästarutbildning på
distans vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby.
Hon har fått vara stöd för
många människor som
varit nervösa inför olika
kyrkliga förrättningar.
– De flesta vet inte hur

det fungerar i kyrkan vid
olika förrättningar, och
prästerna jobbar också
på lite olika sätt. Då kan
det kännas lättast att
fråga församlingsmästaren.
När hon börjar jobba
heltid som församlingsmästare i juli betyder det
en hel del helgjobb – tre
helger av fyra. Men måndagen är ledig i stället.
– Jag kommer nog att
trivas väldigt bra med
jobbet! Det är omväxlande och man får jobba
både ute och inne – och
träffa många människor.
(ST)

Ylva Eggehorn

Dansk läkare ber för patienter
Den privatpraktiserande läkaren Allan Axelsen i Århus,
Danmark, ber dagligen med sina patienter för att lindra
deras smärta, skriver Kristeligt Dagblad. Han säger till tidningen att många patienter ber om bön och att de flesta
tackar ja till bön när han erbjuder dem den. Sedan september i fjol har han bett med mera än hundra av sina patienter.
– Jag har fått mycket bättre feedback efter att ha bett
med patienten än efter någon annan behandling, sa Axelsen nyligen till tidningen Dagens Medicin.
Både den danska officiella läkarföreningen Lægeforeningen och den danska kristna läkarföreningen Kristelig
Lægeforening stöder Allan Axelsen.
– Om patient och läkare kommer överens om att be
tillsammans så är det fritt fram, säger Poul Jaszczak, förman för Lægeforeningens etiska kommitté och överläkare
på Herlev Hospital. (CM)

Magnus Aronson

Ylva Vikström studerar litteraturvetenskap och har
nyligen vunnit andra pris
i Arvid Mörne-tävlingen.
Hon nämner den svenska
poeten och författaren Ylva Eggehorn som en av sina andliga vägvisare.
– Hon skriver om andlighet på ett väldigt kroppsligt och därför mänskligt
sätt. Hon gör tron till något inkluderande och naturligt.
Att Vikström delar namn
med sin vägvisare är inte
bara en tillfällighet.
– Jag råkar faktiskt vara
åtminstone delvis döpt efter henne, eftersom mina
föräldrar också tycker om
hennes texter. Vi hade alla
hennes böcker hemma när
jag växte upp.
Även om Ylva Vikström
var omgiven av Eggehorns
böcker redan som barn är
det inte så att föräldrarna aktivt har introducerat
dem för henne.
– De har inte lästs för mig,
utan de flesta dikterna har
jag hittat på egen hand, eftersom de funnits tillgängliga i bokhyllan.
Vikström uppskattar Eggehorns sätt att beskriva
tron på ett gränslöst sätt, så

Det finska samhällets
djupa religiösa rötter blev
synliga i samband med
årets ishockey-VM. Det
säger Jussi Sohlberg, som
är forskare vid Kyrkans
forskningscentral, till tidningen Kotimaa.
Det är bland annat tidningsrubriker som ”Mirakelmål” och den legendariska
sportkommentatorn Antero Mertarantas utrop om Himlens beskydd (Taivas varjele!) som forskaren Sohlberg baserar sina uttalanden på.
– I starka känslomässiga situationer plockar vi, ofta
omedvetet, uttryck från kulturens djupa strukturer. Våra
erfarenheter speglas då i den övernaturliga världen, säger
Sohlberg och påstår att hänryckningar, överskridandet av
jaget och hjältefigurer förenar ishockey och religion. (CM)

att den inte är avskild från
resten av livet.
– Eggehorns texter påminner om att man inte
behöver försöka så mycket. Tron måste inte tvingas
fram. Den finns bara där,
helt naturligt.
Det finns också konkre-

ta meningar ur Eggehorns
psalmer och dikter som
Vikström bär med sig. En av
dem är inledningsorden till
psalm 432, Var inte rädd.
– Bara den där enda meningen, ”var inte rädd”. Den
är en väldig viktig påminnelse. (ER)

Tvåsamheten finns bara på scenen
Marianne Backléns färska
roman tar upp många starka teman: kroppens skörhet och en envis längtan
efter omöjlig kärlek. Eldfågelns dans handlar, på ytan,
om dans och koreografi,
men allra mest handlar den
om en ensamhet som inte
bara är fysisk utan snarare
existentiell.
För den som lever ett liv
med ord och text är det fascinerande att försöka sätta
sig in i en tillvaro som handlar om att uttrycka sig med
sin kropp. Och hur skör är
inte den kroppen, hur för-

Natalia Baer

BOK Eldfågelns dans av
Marianne Backlén. Schildts
2011.

svarslös är den inte! I Eldfågelns dans blir såväl Nijinsky, Nurejev som Tjajkovskij djupt tragiska figurer:
figurer som inte kan försvara sig. De finns uppe på en
scen, de gör det enda de är
riktigt bra på: dansar. Kom-

Kafferätten

Vägvisaren

Hockey med religiös dimension

ponerar. Där nere i salongen sitter de som har makt
och pengar och gäspar. Lydia Lopakova, den ryska
ballerina som gifte sig med
John Maynard Keynes och
frotterade sig med Bloomsburygruppen, blir en symbol för dansarnas verbala
stumhet, för språkets övertag över kroppen.
Ett annat starkt tema är
homosexualitet. I Backléns roman är det ballerinorna som (hopplöst) trånar och längtar efter de
starka manskroppar de får
omfamna bara i ett pas de
deux. Männen intresserar
sig bara för varann – i Eldfågelns dans förekommer
inga heterosexuella man-

liga dansörer. 80-talets
aidsepidemi drabbar dem
som redan bekymrar sig
över sina åldrande kroppar,
över sina allt mer trevande
hopp och över de rynkor
som inte ens sminket förmår täcka över.
Det här är en roman som
mognar mot slutet. I början känns det irriterande
att hela tiden hoppa från
en tid till en annan, från en
berättelse till en annan. En
del av de personer som förekommer i boken blir så
ytliga skisser att jag gärna
hade bytt ut de texterna
mot ännu djupare porträtt
av till exempel Nijinsky eller Nurejev.
Med den fiktiva huvud-

personen Anna Ivola får
Backlén in ytterligare ett
tema: den totalt försvarslösa ekonomiska ensamhet
som en mamma och ett
barn lever i om mammans
arbetsredskap (kroppen)
ger upp. Det är just detta
ge upp som är bokens starkaste budskap. På slutet förekommer en scen med exilryska Jelena som sitter på
ett åldringshem i USA och
letar efter en sedan länge
försvunnen
guldklimp.
Den blir en symbol för allt
det som gick förlorat: pengarna, titlarnas makt, kroppens styrka och drömmen
om kärlek. Vad finns kvar?
Själva dansen, kanske.
Sofia Torvalds
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Kaffejuryn håller session. Plats: Mannerheimvägen 16. Ärende:
Gåvoetik.
”Är det rätt att ge vidare gåvor man fått
som man redan har?”
Eller borde man snällt
ställa in dubbelexet av
julklappsboken i hyllan?
Juryn är nådig och
enig. Det är rätt och
alldeles i sin ordning,
om boken inte har en
dedikation från givaren. Samma sak med
de oöppnade gåvoförpackningarna som inte träffar mottagarens
personlighet
riktigt
mitt i prick. Låt dem
glädja någon annan.
Nästa fall:   ”Är det
rätt att ge folk presenter som man köpt på
loppis?”
Det är inte lika lätt
att besvara. Jo, om man
vet att mottagaren
uppskattar
återvinning. Men annars? Var
går gränsen för vilken
sorts avlagda kläder
man kan ge bort? Begagnade, hm, kalsonger? Juryn låter den specifika frågan förfalla.
Hur ställer sig juryn
till extrem återvinning: Kan man välja låneböcker på biblioteket för en annans räkning i present? Här går
åsikterna isär.
”Utmärkt idé!”
”Kan tänka mig sådana som kunde ta illa
upp.”
I grunden handlar
det om hur väl man
känner mottagaren.
Den som ger en sådan
gåva och träffar mitt i
prick känner sina pappenheimare väl.
”Kan man sälja soffan farfar köpte i bröllopspresent? Farmors
Amerikatrunk?”
Det är smärtsamt att
göra sig av med minnen av släktled som
gått ur tiden. Deras pinaler står kvar, men i
något skede kan de göra vårt liv trångt. Det
är inte sagt att de måste vara fysiska påminnelser.
Dröjande
fastställer juryn: Om prylarna
inte fyller någon funktion, då är det rätt att
låta dem gå vidare till
någon som har bruk
för dem.
Eller som en bekants
make trött uttryckte
det om hustruns förhållande till en anfaders trevliga – men
stora – skåp.
”Han bor väl ändå inte i det!”
May Wikström
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Johan Sandberg

I det nymanska garaget diskuteras även sånt som männen har svårt att diskutera med sina fruar.

Låg tröskel till Bobs garage
Johan Sandberg

Varannan fredag åker en av
bilarna ut ur Bob Nymans

Förutom den maskulina miljön
är fördelen att träffas i garaget att
man kan komma direkt från arbetet om man så vill.

garage i Nykarleby. I stället

Diskuterar svåra saker

plockar han fram bord, stolar

Under kvällen dricker de kaffe,
äter chips och diskuterar. Sen sätter Nyman igång grillen och serverar grillkorv.
Antalet män som möter upp
varierar vanligtvis från två, tre till
tolv, tretton. Det är inte bara Nykarlebybor som kommer. Ibland
kommer någon också från Närpes till det nymanska garaget.
Från vilken församling och
bakgrund man kommer spelar
ingen roll.
– Om vi är olika får vi oftast
en bättre diskussion. Men några
aggressiva tongångar hörs ändå
inte, säger Bob Nyman. Vi samtalar öppet och ärligt om allt möjligt, om ekonomi, vad vi längtar
efter och annat som ligger på

och grillen. Sen droppar
männen in, en efter en.
– Tröskeln till garaget är låg. Blir
den för hög tar jag upp lyftdörrarna, säger Bob Nyman.
Gruppen uppstod för snart två
år sedan efter en Alphakurs som
hölls i Nykarleby.
– Då upptäckte vi att männen
saknar en grupp där de kunde
träffas för att umgås med Gud i
centrum. Vi ville inte belasta våra
familjer och säga åt frun och barnen att de måste vara tysta. Så vi
kom på tanken att träffas i ett garage.

hjärtat. Ofta diskuterar vi sånt
som kan vara svårt att tala om
med frun eller i församlingshemmet.
Ju färre deltagarna är på kvällen desto öppnare brukar samtalet bli.
– Vi har fullständigt förtroende för varandra. Det grundar sig
på att ingen berättar vidare om
innehållet i våra diskussioner.
Det händer sig också att gruppen gör utfärder tillsammans.
Ofta är målet en av affärskedjorna som säljer biltillbehör. De
lockar mer än heminredning.
Ibland bjuder de in präster, pastorer eller någon annan som har
nåt intressant att dela med sig av
till garaget.
Bob Nyman hälsar flera män
välkomna med.
– Blir garaget för litet flyttar vi
till en industrihall på över tusen
kvadratmeter som vi vet att står
till förfogande.

Arne Selander

Bob Nyman är grillmästare och garagevärd.

Två präster stod vid vägkanten och höll upp några skyltar. På den ena stod det ”Slutet är nära” och den andra ”Vänd om innan det är för sent!”. – Försvinn från vägen era knäppgökar! skrek en bilist genom fönstret innan han accelererade genom kurvan bakom dem. Plötsligt hördes skrikande bromsar och ett stort plask. Prästerna tittade på varandra och den
ene sa. – Tror du inte vi borde ha skrivit att bron har rasat?

Du missade väl inte ...

