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PROFILEN: broder alois av taizé
”Vi kan inte förstå vad Gud vill om vi inte upplever
en global församlingsgemenskap.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Gifta inför
FPA:s ansikte
urbantidningen Citylehti lyfter i en artikel upp att
det finns unga studerande som ingår skenäktenskap för att få en högre studiepenning.
Bakgrunden är i korthet: En studerande i gymnasium eller yrkesskola som bor ensam får ett
studiestöd där föräldrarnas inkomster inverkar
på bidragets storlek ända tills den studerande fyller 20 år.
Lagen om underhåll av barn säger att föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt 18, om detta prövas skäligt. Staten sparar alltså med föräldrarnas
goodwill som garant.
Därför synas föräldrarnas inkomster när studerandena anhåller om studiestöd. Det gör de däremot inte om 19-åringen är gift eller lever i ett registrerat parförhållande - och då kan det inverka positivt på studiepenningen med ett par hundralappar till i månaden. Men vill någon faktiskt
gifta sig fördenskull?
Redaktören Antti Pikkanen har idkat undersökande journalistik . Ungdomar som av ekonomiska orsaker riggat en äktenskaplig kuliss har
ju inte lust att anmäla det offentligt till bidragsgivarna i en stort uppslagen artikel. Men uppenbarligen finns de: Genom djungeltelegrafen har skribenten enbart i kretsarna kring två Helsingforsgymnasier med cirka 900 elever vaskat fram sex
par som uttryckligen gift sig för pengarna. Det är
1,3 procent av eleverna. Kör man samma procent
över hela linjen kan man tänka sig en statistisk
förekomst på 726 motsvarande par i hela landet.
Milja (18) och Essi (19) är ett av dem. De har
registrerat sitt partnerskap och beskriver det som
ett allmänt skämt i bekantskapskretsen och ”som
en utmaning av samhället, som om man var anarkist”. Föräldrarna vet inget och när paret är 20
skiljer de sig.
Pikkanens artikel är kanske inte så statistiskt hållbar.
Möjligen inte heller ens särskilt representativ om man
ser till hela landet. Men
onekligen ger den anledning till ett nytt perspektiv
också på kyrklig vigsel och
vigselrätten överlag. ”Att gifta sig” är inte längre vad det
har varit - och när och om det handlar om något
man kan göra med ett par hundralappar i månaden som argument, då är klyftan till kyrkans äktenskapssyn djup, så till den grad att frågan om
vigselrätt osökt dyker upp. Kan kyrklig och civil
vigsel faktiskt stå sida vid sida i dagens samhälle, i dagens Finland? Eller handlar det alltmer om
helt olika saker?
Man kan tycka vad man vill, men kyrkan har i
sin segslitna process kring frågan om samkönade par, välsignelse och äktenskap i alla fall varit
tvungen att fundera på frågan om förbundets värde
och natur - och förbönsbeslutet var så långt den
vägen ledde. Men uddafallen kring studiestödsäktenskapen väcker frågor kring statens syn på
ett förbund mellan två människor, valet att leva tillsammans, familjens värde i samhällsbygget? Ska och vill staten att det lönar sig att gifta
sig ”på riktigt”? Och i så fall: varför?
Om förbundet mellan två människor inte längre är något annat en ren teknikalitet i registren,
ja, vad är det då egentligen värt?

Ska och vill staten att det lönar sig att gifta sig ”på riktigt”? Och i så
fall: varför?

Han leder 30
nationaliteter
Brödraskapet i Taizé lyckas med det som många
länder ser som en utopi: att förena över 30 nationaliteter. – Vi vill visa att evangeliet inte bara är en dröm
eller idé utan att den kan förändra verkligheten, säger
kommunitetens prior, broder Alois.
Text: Marina Wiik

Taizérörelsen upplevde sin ödesstund i
augusti 2005 då kommunitetens grundare, broder Roger, mördades under
kvällsbönen inför tusentals besökare.
– När jag fick samtalet om att han var
död kändes det overkligt. Jag hade varit på resa och återvände till Taizé mitt
i natten. På morgonen sa en av de äldre bröderna att jag genast måste överta broder Rogers uppgifter. Vid morgonbönen satte jag mig på hans plats i
kyrkan. Efteråt välsignade jag bröderna
och sedan fortsatte vi arbetet.
Broder Roger hade redan 1978 i hemlighet valt broder Alois till sin efterföljare, prior, och tillkännagjort sitt beslut
för de övriga bröderna 1998.
– Jag visste länge att jag skulle efterträda honom, men inte vad det skulle
innebära. Det enda direktivet broder
Roger efterlämnade var: lita på att Gud
är nära. Och tiden efter Rogers död var
verkligen en lektion i tillit. Mitt i sorgen kände jag väldigt starkt att Kristus fortsatte leda oss, att den heliga Anden var nära.

Möjlig försoning

Broder Alois är klädd i avslappnade vardagskläder och ger ett trevligt och avspänt, rent av pojkaktigt, intryck. Förutom en viss naturlig värdighet skvallrar
inget om att han leder en av världens
mest livskraftiga religiösa gemenskaper och att han levt merparten av sitt
liv inom de osynliga murarna i Taizé.
– Jag hade precis gått ut gymnasiet
och letade efter min livsuppgift. När jag
besökte Taizé föll alla bitarna på plats.
Alois växte upp i en katolsk familj i
tyska Stuttgart. Levnadsförhållandena i
den sönderbombade staden var knappa, men gudstjänstlivet florerade.
– När jag gick till min hemkyrka passerade jag den protestantiska kyrkan.
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Positiv globarisering

När Alois blev prior fortsatte kommuniteten i stort sett i samma spår som tidigare. Alois flyttade in i broder Rogers
gamla bostad, där allt lämnats kvar i ursprungligt skick.
Sovrummet är sparsamt möblerat. På
väggen hänger en ikon och några cdskivor ligger på en hylla.
– Jag spelar klassisk gitarr och är med
i den grupp som komponerar nya Taizésånger. Jag lyssnar också en del på
klassisk musik, just nu gillar jag speciellt Schubert.

Gud är kärlek

Årligen samlas tiotusentals unga från 75
olika länder i Taizé. Bröderna kommer
från ett trettiotal länder och representerar olika kristna samfund.
– Att vi lever i brödrakärlek och uppskattar varandra trots våra olikheter är
viktigast. Allt annat finner sin form, säger Alois.
Han poängterar värdet av att ge rum
för olika tolkningar av tron. Samtidigt
är det nödvändigt att vara trogen apostlarnas bild av Kristus.
– Bibeln måste läsas mot bakgrund
av hur den tolkats genom historien. Alla som kommer hit borde ändå läsa Bibeln själva och söka efter en personlig
relation till Guds ord.
Vad vill du att ett besök i Taizé ska ge
dem som kommer hit?
– Främst vill jag att ungdomarna ska
veta att Gud är kärlek. Han är kärlek för
oss som vårt liv ser ut i dag. Och om det
är sant, vad får det för konsekvenser för
mitt liv, hur vill jag då leva?
Broder Alois önskar att kommuniteten i Taizé också i framtiden ska leva i
en anda av enkelhet, glädje och barmhärtighet.
– Min förhoppning är att vi alltid ska
förbli öppna för omvärlden och hitta
konkreta sätt att stå i förbindelse med
de allra fattigaste. Få som besöker Taizé är materiellt fattiga, men de har det
ofta tufft på andra sätt.
Skulle hans själv ha varit munk om
han inte hamnat i Taizé?
– Det är omöjligt att säga. Det viktigaste är att jag är här nu.   
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Det förbryllade mig: varför går de hit
och vi dit?
I Taizé förundrades Alois å andra sidan över hur representanter för olika
trosinriktningar kunde förenas kring
bönen och sången.
– En morgon kom en broder fram till
mig och sa: ”Hej då, nu far jag till Östtyskland.” Själv bodde jag i Västtyskland
och hade inte den minsta tanke på att resa dit. Jag insåg att bröderna inte accepterade muren mellan oss, fördelningen i Europa. Min världsbild förändrades.
Händelsen var en delorsak till att
Alois stannade kvar i Taizé som volontär. 1973 sändes han till Prag i dåvarande Tjeckoslovakien, där kristna
kastades i fängelse och led för sin tro.
– Att träffa människor som inte kunde studera eller gick miste om jobb för
att de gift sig i en kyrka berörde mig
djupt. Samtidigt förstod jag att försoning är möjlig: motgångarna och avstånden i Europa var inte eviga. Som
kristna kunde vi förbereda en annorlunda framtid.
Alois föräldrar hade i tiderna emigrerat från Tjeckoslovakien. Under besöket
till Prag länkades hans egen och Taizés
historia samman.

Under de senaste åren har Alois ändå inte haft speciellt mycket tid för att
musicera. I stället har han satsat på att
ordna ungdomsmöten runt om i världen. För honom är det ett konkret sätt
att leva ut evangeliet.
– Kristus kom för att skapa en ny
slags solidaritet mellan människor som
sträcker sig längre än politiska och etniska gränser, längre än gränsen mellan rika och fattiga.
Han påpekar att kristna har en över
2 000 år lång erfarenhet av globalisering.
– Jag vill visa ungdomarna att mångfald kan vara något positivt, att globalisering ger mervärde.
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Broder Alois bevarar
sin tro varm och levande
genom att umgås med
kommunitetens besökare.
– När jag lyssnar på någon
som kämpar med att tro
och lita på Gud tänds trons
låga på nytt.
FOTO: Sabine Leutenegger

Broder ALOIS AV
TAIZé
Född i en katolsk familj i Stuttgart, tyskland, år 1954.
blev munk 1974 och
efterträdde broder
roger som prior i taizé
2005.
spelar gitarr och
lyssnar gärna på
klassisk musik.

Tre vill bli kaplan i Helsingfors

TJÄNSTER. Den lediganslagna kaplanstjänsten i Johannes församling har lockat tre sökande: Fred Lindström, Monica Heikel-Nyberg och Ben Thilman.
Lindström arbetar som
församlingspastor i Johannes, Heikel-Nyberg är församlingspastor i Kyrkslätt
och Thilman är sjömanspräst i Finlands Sjömanskyrka. Johannes är den

största av de svenska församlingarna i Helsingfors,
med ca 12 000 medlemmar.
Sibbo svenska söker också en kaplan. Den har sökts
av pastor Magnus Riska.
Han arbetar vid missionsföreningen Såningsmannen.
Väståbolands svenska
församling har däremot inte denna gång lockat några
sökande till den utannonserade kyrkoherdetjänsten.

Biskopskritik av varudeklaration
eFTERsnack. Biskop Björn
Vikström kritiserar i Österbottens Tidning arrangörerna för kyrkhelgen i Karleby
för att de säger sig stå för
”klassisk kristendom”.
Enligt honom signalerar det att resten av kyrkan
står utanför en sådan och
han anser det fel att ”vissa grupper i kyrkan roffar åt sig positivt värdeladdade ord och utesluter an-

dra.” Han tycker också att
programmet kunde ha varit bredare.
Kyrkoherden i Larsmo,
Max-Olav Lassila har lett
evenemangets arbetsgrupp.
Han tycker inte att kyrkhelgen ska uppfattas som någon proteströrelse.
– Klassisk bibelförankrad förkunnelse med Jesus
Kristus i centrum, säger han
till tidningen om kyrkhelgen.

Sorg samlade många unga i Åbo

krisbemötande. Ungdomar i Åbo drabbades i slutet
av förra veckan av sorgebud när en aktiv profil bland
annat i Höstdags- och UKsammanhang dog i en tragisk trafikolycka.
Via Facebook och telefonkontakt ordnades en
samling i församlingshemmet i Åbo. Den samlade
ett sjuttiotal personer som
tände ljus, höll tal och sam-

talade.
– Han skulle ha hållit andakt på vår fredagssamling
Café 18, och det var ungdomarna själva som tog kontakt och undrade om vi inte
kunde göra om samlingen
till en minnesstund istället,
berättar församlingspastor
Mia Bäck.
– Församlingen behöver
möta behov som de här,
fortsätter hon.
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Den ortodoxa kyrkan och det grekiska samhället hör ihop i både vardag och fest. Både staten och kyrkan utgår från att de som är greker också är grekisk-ortodoxa. Foto: I-STOCK

Krav ställs på Greklands kyrka

grekland. Utländska långivare är intresserade av den grekiska statens och
kyrkans miljardinnehav i grekisk markegendom. Vanliga greker är upprörda över
att kyrkan slipper den nya fastighetsskatten.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Den ortodoxa kyrkan i Grekland är landets största markägare näst efter staten
men betalar inte heller nu särskilt mycket skatt. Redovisningen för den kyrkliga ekonomin är långt ifrån transparent.
Kyrkan försvarar sig med att en hel
del av donationerna den får går vidare
till skolor och sjukhus. Och kyrkan utför ett erkänt arbete inom diakoni och
åldringsvård.Men när kyrkan undantogs från den nyaste fastighetsskatten
blev protesterna så höga att biskoparna
i Grekland tvingats tänka om.
Enligt tidningen La Stampa har den
grekiska finansministern och ärkebiskopen förra veckan förhandlat om

att en del av den kyrkliga egendomen
skulle placeras i en fond som förvaltas gemensamt av kyrka och stat. Genom fonden kunde man frigöra resurser som dels kan utnyttjas för att hantera skuldbördan men också investeras i kyrkans sociala program.
Det är ingen snabb lösning. Grekland
saknar i stort sett ett markregister som
utan processer kan säga vem som äger
vad. Staten förvaltar också kyrklig mark
och den bristande uppdelningen försvårar alla markaffärer.

Kyrka och stat – ler och långhalm

Att Konstantinopel föll för ottomanerna och
Grekland för
400 år blev under turkiskt välde var västerlandets fel, det
vet varje grek.
Gunnar af Hällström

stödtelefon 24h

Samtalstjänsten utvidgar

Om det sker en storolycka kommer församlingens
samtalstjänst i framtiden att hålla öppet dygnet runt.
Otryggheten ökar vanligen bland befolkningen i samband med storolyckor och många behöver någon att
tala med.
Under normala förhållanden svarar kyrkans samtalstjänst på uppringning endast kvällstid. Telefonjouren sköts av frivilliga som specialutbildats för uppgiften.
De samlas till rådplägningsdagar 24–25.9 i Helsingfors.
340 frivilliga deltar i träffen.

Den ortodxa kyrkans ställning i Grekland är mycket stark. Det säger professor Gunnar af Hällström vid Åbo
Akademi, som har en chefsperiod för
Finlands institut i Aten på meritlistan.
Medlemsregister saknas men 98 procent av grekerna räknas tillhöra den ortodoxa kyrkan. Så i praktiken utgår både stat och kyrka från att är man grek så
är man också grekisk-ortodox.
– De återstående två procenten protesterar häftigt, säger af Hällström.
Protesterna rubbar inte den grekiska
statskyrkan som i 99 fall av 100 ställer

upp för sin stat och understöder dess
politik gentemot den övriga världen. De
ortodoxa biskoparna gör häftiga utfall
mot den ”oheliga alliansen” – Internationella valutafonden IMF, Europeiska
Unionen och den europeiska centralbanken – och ger den skulden för grekernas ekonomiska kris.
– Det är riktigt hemska texter. Dessutom varnar kyrkan titt och tätt för utländskt inflytande, säger af Hällström
om biskoparnas fördömanden.
Den ena gången då kyrkan gick mot
sin regering var då den senare slopade
uppgiften om religionstillhörighet från
grekiska identitetspapper och pass. Ett
EU-krav förstås.
– Kyrkan motarbetade konsekvent
slopandet och ordnade stora massprotester, säger af Hällström.

Det är Europas fel

Är Grekland ortodoxt så är övriga Europa ur grekisk synvinkel katolskt och
europeisk kritik mot Grekland faller inte i god jord. Europa – eller katolikerna – har i historien svikit grekerna två gånger. Första gången var
år 1215 då det fjärde korståget rikta-

Biskopsval kandidater

Tapio Luoma och Kalervo Salo
vill bli biskop i Esbo

Det blir bara en valomgång i biskopsvalet i Esbo stift,
rapporterar Kyrklig tidningstjänst. De två nominerade kandidaterna är kyrkoherden i Seinäjoki församling,
teologie doktor Tapio Luoma, 49, och kyrkoherden i
Alberga församling, teologie doktor Kalervo Salo, 53.
Valet är den 4 november och den nya biskopen tillträder 1.2.2012 då Mikko Heikka avgår med pension. Esbo
domkapitel ordnar tre kandidatutfrågningar i oktober.

des mot Konstantinopel. Andra gången var år 1453 då grekerna under stadens belägring vädjade om hjälp från
väst. Den kom aldrig.
– Att Konstantinopel föll i ottomanernas händer och Grekland blev under turkiskt välde i 400 år var västerlandets fel, det vet varje grek.
Som fackman vet af Hällström också att det finns goda grunder för uppfattningen att det var kyrkan som höll
den grekiska identiteten vid liv genom ockupationen. Eller som kyrkan
själv säger: ”Utan den ortodoxa kyrkan hade det inte funnits något Grekland i dag”.
Så staten betalar stora delar av kyrkans utgifter, bland annat prästernas
löner. Men af Hällström säger att ur
kyrkans synpunkt är det donationerna som håller kyrkan ekonomiskt flytande.
– Den grekiska attityden till kyrklig egendom är annorlunda än hos oss,
säger han. Att donera till kyrkan hör
till. Vid arvsskiften kan stora egendomar tillfalla kyrkan.
Att ge donerad mark åt ”katolikerna” bjuder emot.

biskopsmötet medlemskap

Kyrkan öppen för invandrare

Biskopsmötet vill att personer utan hemort i Finland
ska kunna bli medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan. I dag kan en utlänning bli medlem bara om han eller hon enligt lagen om hemkommun har en hemkommun i Finland. Traditionellt har det funnits en tät koppling mellan medborgarskap, hemort och medlemskap
i kyrkan.
Biskoparna föreslår nu att utlänningar skulle ha
samma rättigheter som medlemmar i kyrkorna i Borgågemenskapen. Förslaget går vidare till kyrkomötet.
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”Behöver få se
att vi är många”
kyrkodagar. Åländsk
kyrklighet samlar krafter i
helig lek och spektakel.
Text & foto:
may wikström
I morgon brakar ett stort
spektakel loss i öriket. Det
handlar om de åländska kyrkodagarna och en helg med
spännande möten mellan
kultur, näringsliv och kyrka.
Knutpunkten är Finström-Geta församling. Under temat Heliga spektakel
bjuds deltagarna på tre olika
akter, en för varje dag.
– Vi vill visa på något av
den glädje och det upptåg
som kanske inte kommer
så tydligt fram i kyrkan annars, säger kyrkoherde Jon
Lindeman.
Själv bidrar han bland annat med en verkstad kring
mässan som helig lek tillsammans med Gunnevi
Styrström, kaplan i Mariehamn.
– När barn leker brandkår
går de helt och fullt in i en
annan verklighet. På samma sätt kan vi uppleva det
gudomliga och himmelska
genom en lekattityd, förklarar han.
En annan verkstad som tar
kroppen till hjälp är bibliodramagruppen. Den leds av
Saltvikherden Ingemar Johansson och församlingspastorn i Mariehamn Maria Båsk.

Sporadiska men viktiga

De åländska kyrkodagarna
arrangeras av Ålands proste-

riförening. De har ordnats tidigare, men är inte regelbundet återkommande, så som
stiftets allmänna kyrkodagar.
Bara fyra månader efter
den åländsk satsningen blir
det nu kyrkodagar för hela
stiftet i Vasa. Varför ska ålänningarna då ha egna?
– De små enheterna här
är en styrka, men vi behöver komma samman och ha
roligt - se att vi är många som
bär kyrkan här tillsammans.
Oberoende av om man är
anställd, förtroendevald eller frivillig kan det många
gånger kännas ganska ensamt, säger Lindeman.
Han tycker att det åländska samhället har ett drag av
bred folkkyrklighet som är
speciell.
– Det finns en trohet mot
kyrkan i de olika lagren i
samhället och den sitter fortfarande mycket djupt.

Lunch med näringslivet

Inför kyrkodagarna lyfte
arrangörerna luren till regionens företagare: Var de
möjligen intresserade av en
satsning med huvudtalaren
Lennart Koskinen? Emeritusbiskopen från Gotland har
många års erfarenhet som
etisk rådgivare för näringslivet.
–De var genast med och
vi har en del anmälningar,
berättar Lindeman.
Lunchen på fredagen inleder kyrkodagarna. På kvällen blir det konsert i S:t Mikaels kyrka i Finström. Efteråt öppnar utställningen
Kyrkotextilier i Mikaelsgården.

Hernando Montanés förlorade både benen då han steg på en mina på den bananplantage han arbetade på i mars 2004
i Arauca. I september 2009 försörjde sig på att knyta fisknät och hängmattor.

Övergreppen är
vardag i Colombia
colombia. Kvinnor,
barn, indianer och civila
är forsättningsvis offer
för våldet i Colombia.
Antalet barnsoldater har
ökat liksom de sexuella
övergreppen.
Foto och text:
johan sandberg

Silvio Schneider

spektakel ordnas i helgen på Åland. Gunnevi Styrström,
Jon Lindeman och Maria Båsk hör till de medverkande.

Några synliga tecken på att
den väpnade konflikten och
övergreppen mot de mänskila
rättigheterna i Colombia håller på att avta syns inte heller, snarare tvärtom.
– Intensiteteten i våldet
har inte minskat, säger Silvio Schneider, landschef för
Lutherska världsförbundet i
Colombia på besök i Finland.
För att sabotera deltagandet
i det kommande lokalvalet
i oktober har båda gerillagrupperna ELN och Farc utfärdat reseförbud i provinsen
Arauca. Den som rör sig på
vägarna riskerar bli skjuten.
Schneider ser ändå att
stora förändringar skett i
landet de senaste åren. Ty-

kampanj KASTLÖSA

kyrkopolitik ANGLIKANer

Utjämning för Nepals daliter

Fredagen den 23 september är det höstdagjämning.
Då kulminerar Finska Missionssällskapets
utjämningskampanj som startat vid vårdagjämningen.
Utjämningen 2011 stöder Nepals daliter, etniska
minoriteter och funktionshindrade. De här
människorna är fattiga och utstötta på grund av
kastsystemet. Finska Missionssällskapet ordnar bland
annat ett seminarium i Helsingfors, för att sprida
kunskap om den lägsta kastens situation i Nepal.
Mera information finns på adressen www.utjamning.fi

Pensionsbråk

värr inte alltid till det bättre.
– Antalat barnsoldater
har ökat oroväckande, säger
han. Gerillan och paramilitären tvångsrekryterar systematiskt barn från byarna.
Allt yngre barn rekryteras.
Medelåldern är i dag 11,8 år.
Nästan 16 procent av kvinnorna har utsatts för sexuellt
våld i konfliktens fotspår. En
undersökning visar att sex
kvinnor utsetts för sexuellt
våld varje timme. Två av tio
kvinnor har flytt sina hem i
rädsla för sexuellt våld.
Problemet med personminorna har också ökat.
– Många minor är hemgjorda som flyter upp vid

Ärkebiskopen av Canterbury,
Rowan Williams (61) går i pension 2012, tio år i förtid, skriver
Sunday Telegraph. Enligt tidningen har biskopen i London bett
Williams stiga åt sidan. Ärkebiskopens kansli vägrar kommentera pensionsplanerna. Ärkebiskopen av Canterbury är ledare
för hela världens anglikaner.

översvämningarna. Det betyder att ingen har kontroll
över var minorna finns, säger Schneider.
Genom sin närvaro i de utsatta provinserna Arauca och
Chocó vill Lutherska världsförbundet stöda befolkningen. Förbundet samarbetar i
sin tur med Finska Missionssällskapet. Närvaron av de
internationella organisationerna förhindrar åtmninstone en del av övergreppen.
– Konflikten handlar om
land och narkotika, säger
Schneider. Åttio procent av
knarket hamnar i USA.
Schneider önskar att även
konsumtionsländerna skulle ta ett större ansvar samtidigt som han också ser små
ljusglimtar. I augusti ifjol fick
landet en ny president i Juan
Manuel Santos.
Santos har genomdrivit en
lag som ger flyktingar som
körts bort från sitt land rätten
att få det tillbaka genom specialinrättade domstolar. Lagen beräknas beröra 360 000
familjer.
– Lagen undertecknades
i juni i år så det är för tidigt

att säga hur den utfaller.
Santos har också medgett att det pågår en väpnad
konflikt i landet. Det medgav
aldrig den förra presidenten
Álvaro Uribe.
– Men myndigheterna har
inte visat upp någon strategi
för hur man ska uppnå fred.
Man borde skapa arbetsplatser, utbildning och hälsovård.
Den nya administrationen har hävt åtalsfriheten
för de militära styrkorna. Det
innebär ett hopp för anhöriga till de så kallade Falsos
Positivos, kidnappade unga
män som militären avrättat
och maskerat till gerilla.
– Men några rättegångar
har vi ännu inte sett.
Under de fjorton månader
Santos verkat har Colombias
relationer till grannländerna
Venezuela och Ecuador blivit
bättre då det förelåg en konflikt mellan dem undner Uribes tid.
Konflikten i Colombia har
pågått i femtio år och den har
drivit fyra miljoner från sina
hem. Globalt sett är det bara i Sudan det finns flera internflyktingar.

engagemang FOLKKYRKAn

Ny dansk tankesmedja
kring folkkyrkans framtid

70 danska präster, frivilliga och kyrkligt anställda har
grundat Frit Forum for Folkekirkens Fremtid. Tankesmedjan ska lobba bland politiker och kyrkfolk inför
förändringar i förhållandet stat-kyrka. Initiativtagaren
pastor Marianne Christensen vill slå vakt om teologisk
bredd och folkförankring i en framtida kyrkordning.
– Kyrkan får inte definieras av skandaler och den kyrkliga ytterflygeln, säger hon i Kristeligt Dagblad.
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personal får gå när Finska Missionssällskapet sparar.

Nedskärningar för missionen

FMS. När Finska Missionssällskapet
samarbetsförhandlar är det inrikesarbetet som drabbas.
– Församlingarna kan inte stöda oss på
samma sätt som tidigare, säger chefen
för missionssällskapet, Seppo Rissanen.
Text och foto: Christa Mickelsson

mer också att sägas upp, förklarar
Rissanen.
De berörda har själva fått välja om de
vill bli uppsagda eller ”komma överens
om andra arrangemang”. Det är inrikesavdelningen som drabbas av de direkta åtgärderna.
- Vi skär ner i förvaltningen och i det
arbete som sker ute i stiften. Jag vill inte
gå in på exakt vilka tjänster som berörs,
av hänsyn till dem det gäller.

Färre understödsavtal

Färre donationer via testamenten och
minskat stöd från församlingarna. Det
är orsaken till att Finska Missionssällskapet (FMS) nu skär ner. Beskedet om
sparbehov kom redan förra vintern.
– Vi har varit tvugna att vidta sparåtgärder i det här årets budget och inför
planeringen av nästa år, berättar FMS
verksamhetsledare Seppo Rissanen.
Det är fjolårets underskott som är boven i dramat.
- Sammanlagt måste vi spara in tolv
årsverken. I huvudsak gör vi det genom pensioneringar och andra arrangemang, men fyra personer kom-

Sammanlagt
måste vi spara
in tolv årsverken.
Seppo Rissanen

mellanöstern mission

Sat-7 får större studio

Sat-7, som producerar kristna teveprogram för Mellanöstern, bygger en ny studio i Libanon. Nybygget påbörjades den 3 september i närvaro av bland andra Libanons kommunikationsmiminister Walid Daouk. Den
nya studion kommer att inrymma alla programproduktion i Libanon, vilket inte varit fallet hittills, skriver
Uusi Tie.
SAT-7 sänder på arabiska och persiska till länderna
i Nordafrika och Mellanöstern. Sat-7 stöds av tre finländska missionorganisatoner.

Det sjunkande understödet från församlingarna handlar i praktiken om
att understödsavtalen har blivit färre.
Det betyder att färre församlingar förbinder sig att stöda en viss missionär
eller ett särskilt mål.
– Det är förståeligt att församlingarna
i en trängd ekonomisk situation måste
se över alla utgifter, men det är förstås
mycket tråkigt eftersom det i slutändan drabbar de allra fattigaste kyrkorna i världen.
Seppo Rissanen ser trots nedskärningarna positivt på framtiden.
– Jag bär på en tro att våra vänner ute
i församlingarna vill att vi ska kunna

jobba också i framtiden. Missionsarbete är ju en av kyrkans viktigaste uppgifter - det finns inga andra alternativ
än att fortsätta.

Löneinbesparningar på svenska

Den svenskspråkiga verksamheten inom FMS berörs bara indirekt av personalminskningarna.
– På vår avdelning finns bara sex personer, säger Marika Björkgren-Thylin
som är chef för den svenska sektionen.
En av de anställda kommer däremot
att vara tjänstledig under 2012.
– Det leder till vissa löneinbesparingar, då vikariatet sköts genom interna omstruktureringar och med hjälp
av hemmavarande missionärer, förklarar Björkgren-Thylin.
Hela den svenskspråkiga avdelningen är placerad på inrikesavdelningen.
Till deras uppgifter hör bland annat
missionsfostran och barn- och ungdomsverksamhet.
- Men som vi ser det handlar vårt arbete om att få resurser för utrikesarbetet, säger Björkgren-Thylin.
Sektionens egna utbildningar fortsätter
som tidigare med två nya kurser nästa år.

religionsfrihet förbrytare

Åtta länder på svarta listan

USA:s utrikesministerium har satt åtta länder på
”svarta listan” över förbrytare mot religionsfriheten.
De åtta staterna är Burma, Kina, Eritrea, Iran, Nordkorea, Saudiarabien, Sudan och Uzbekistan.
Men frågan är om USA viker undan för vissa religionsfrihetsförbrytare av politiska hänsyn, skriver Dagen. En av kongressen tillsatt oberoende kommission rekommenderade att också Egypten, Irak, Nigeria,
Pakistan, Turkmenistan och Vietnam borde ha funnits
med på listan över förbrytare.

Skriftskolsafarin, där sommaranställda åker runt i skriftskolor och berättar om mission, ordnades senast 2010
och höll paus i somras.
– Pausen kommer att fortsätta nästa
sommar, men om framtiden vet vi inget. Det finns inget beslut om att permanent lägga ner safarin. Pausen har inte bara ekonomiska orsaker utan beror
också på församlingarnas minskande
intresse för safarin.

Finska Missionssällskapet
FMS är den största missionsorganisationen inom den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland.
2010 hade FMS 332 anställda, varav 188
var verksamma i Finland (38 missionärer på hemmaperiod medräknade).
Ungefär tre fjärdedelar av FMS årsbudget på knappt trettio miljoner euroanvänds för utrikesarbetet.

kyrkoval engagemang

14 procent röstade i Norge

13,7 procent av de röstberättigade har röstat i det
norska kyrkovalet. Det är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med valet 2009.
– Vi är mycket nöjda med att valdeltagandet. Det har
funnits stort lokalt engagemang inför kyrkovalet, både
anställda och frivilliga har ansträngngt sig för att göra valet känt och tillgängligt för medlemmarna, säger
Jens-Petter Johnsen, chef för Kyrkostyrelsen.
I det senaste kyrkovalet i Finland höstan 2010 gav 17
procent av de röstberättigade sin röst.
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Berättelsen jag
vill ge dig

barn och tro. Vi
får inte tvinga tron
på våra barn, men
att helt välja bort det
osynliga är också ett
val med konsekvenser.
Text & Foto:
Christa Mickelsson

Råd och regler har de försökt undvika.
– I den här tiden får man
vara försiktig med att komma till en annan familj och

Om den ena parten i en parrelation/ena föräldern i en
familj är troende och församlingsaktiv medan den andra inte är det uppstår lätt konflikter kring trosfrågor.
Hur gör man det bästa av situationen?
Jag tänker mig att den andliga identiteten hör till de frågor som man funderar på, och tycker sig lösa, i det skedet när man känner att en relation är
viktig för en. Man berättar hur man
upplever det här med tro och utgår
sedan från att saken är klar. Men tyvärr förstår vi sällan varandra helt och
fullt, och dessutom förändras vi under
livets gång. När vi märker hur den andra i det praktiska livet fungerar på ett
annat sätt än vi väntat oss, eller när
vi själva märker att vi får svårigheter
med det som vi förut tyckte att saknade betydelse, är det dags att fortsätta samtalet.

Det bästa är om man kan behålla en kanal öppen till det andliga samtalet också när det inte finns någon konflikt. Med ett
andligt samtal men jag inte något slags smygförsök att omvända utan ett samtal om det djupaste i livet så som vardera
formulerar det här och nu. Det här är för bägge parter en krävande skola i förmågan att respektera den andra, och det är
inte alltid den troende som visar sig vara en bättre elev. Men
så är det ingen tävling heller, utan en gemensam upptäcktsresa. Det fina med den här resan är dessutom att jag som troende kan lära mig mycket om tron av den som inte delar min
tro, och vice versa. Den icke troende kan få en inblick i ett annat sätt att leva med sitt tvivel.
Tar man det här som grundmålsättning har man också en
grund för att hantera konfliktsituationer. Men det kan vara
bra att komma ihåg att det finns konflikter som går att lösa
och så finns det konflikter som man hittar ett sätt att hantera. Oberoende av om man har en gemensam tro eller tror
på olika sätt, eller den ena inte tror alls, så är vi alltid två olika människor som vill känna en balans i att vara två särskilda personer med egna tankar och känslor. Jag tänker mig att
en människa som söker konfrontation om tro egentligen vill
bli bekräftad, du är okej för mig med ditt eget sätt att se på
verkligheten. Inte kräver heller Gud att vi ska låtsas för att
han ska älska oss. Det han vill befria oss till är ju sanning.

Verkligheten som den är

Avlastning

Hur lever troende och
ateister tillsammans?

¶¶jan-erik ”nanne” nyberg
är familjerådgivare
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

En bok om barn och helighet
för unga sekulariserade föräldrar. Det var beställningen
när paret Vikström-Jokela
skrev Allt är Nära.
– För många föräldrar är
bordsbönen lika främmande som voodoo. Boken Allt
är Nära är skriven också för
dem som har en svag koppling till kristen tradition och
religiöst språkbruk, förklarar författaren Monica Vikström-Jokela.
Hon har skrivit boken tillsammans med sin man, Eero Jokela. Tillsammans har
de fem barn. I bokens planeringsskede gick ett av dem
i dagvård, ett i förskola, ett
i högstadiet, ett i gymnasiet
och ett i högskola.
– Det vi skrivit baserar
sig på våra erfarenheter.
Det måste det göra. Vi fick
gå tillbaka och fundera var
Gud funnits för oss.
Boken Allt är nära (Fontana
Media)har nyss utkommit på
svenska. I början av året kom
den finska orginalutgåvan Aika pyhä! (Lasten Keskus). I båda utgåvorna är språket vardagligt.
–Vi försöker beskriva livet
som det är när man står och
väntar på tåget i Esbo, säger
Eero och blickar ut över stationen i Esbo centrum från
cafét där vi sitter.
– Det är den vardag som
är verklighet för merparten
av barnfamiljerna i Finland,
fortsätter han.

Våga Fråga

Eero Jokela och Monica Vikström-Jokela tog hjälp av sina egna erfarenheter av familjeliv
när de skrev kring temat kristen fostran.
ge råd, säger Eero.
Paret vill visa att barn och
tro inte behöver vara märkvärdigt.
– Om du vill ha stöd av en
kristen fostran handlar det
om enkla saker, som att våga
sätta sig ner vid barnets säng
och formulera en aftonbön,
säger Monica.
Hon tror att den kristna
traditionen är rent av avlastande.
– Allt hänger inte på mig
som förälder. Gud bär vår
vardag.
Hon reflekterar kring
barnfostran och säger att
det är få andra områden i li-

vet där man i lika hög grad
tvingas ta ställning till frågan om nåd.
– När ska nåden gälla och
när ska lagen gälla?

Beprövad nyckel

Eero säger att livet består av
stora frågor som inte heller
vuxna har svar på.
_ Det handlar om liv och
död, glädje och sorg. En beprövad nyckel att möta det
stora med är den kristna tron.
Att låta bli att utsätta barn
för tro och religion tills de blivit arton och själva kan välja
är inte heller oproblematiskt.
– Det är också ett stort an-

svar att säga att religionen inte betyder något.
De uppmanar föräldrar att
inte se sig själva som endast
förmedlare av tro och sätta
sig ovanför barnen.
– Är vi vända åt samma
håll som barnen? Vi ska förundras över det heliga tillsammans, säger Monica.
Hon önskar att barn också
i församlingens verksamhet
oftare skulle få ta del av direkt andligt innehåll.
– Det säger jag utan att på
något sätt förringa pyssel eller bara tal om Gud.

I alla fall är det viktigt att kartlägga konflikten tillsammans,
innan man försöker lösa den. Det bästa sättet att köra en
konflikt in i en återvändsgränd är att själv tänka ut en lösning som man försöker sälja till den andra. Om man lätt
hamnar i konflikt p.g.a trosfrågor är det bra att någondera
parten har tillräcklig ödmjukhet att medge att vi inte heller
vet allt. Svårare är det om någondera partnern inte kan acceptera att ni har åsikter utan upplever det som ett hot. Då
kanske man måste ställa frågan på sin spets. Ändras verkligheten av att ni grälar om saken. Gud blir inte annorlunda
för att vi använder andra ord om honom, inte heller för att
vi inte tror på honom. Han är sin egen.
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans
familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna.
Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen,
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet
”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast i tidningen.

På Tvären may wikström

Den dagen hann vi inte till kyrkan
Söndagseftermiddag och
gäster på väg. Är det bara
jag som har en viss ångest inför det?
Sista hysteriska plockerundan. Vem
har lämnat ett
par skräpiga
trädgårdstoff-

lor på vardagsrumsgolvet? Dammtork i sistaminuten. Dingdong, hjälp, nu
kom de!
Sen är det ändå rätt
lugnt. Man äter, pratar,
sitter. Den här gången
blev det annorlunda. Solen
sken som en höstsol sällan
gör och till sist sa någon

det förlösande: Ska vi gå
ut? Gästerna hade skogskläder i bilen visade det
sig. Efterrättskaffet åkte i
termos. Välkomstgåvegodiset likaså. Vi gick spontant ut på svamptur, från
fyra till förtiplus.
Bland alla terapiformer
är svampterapin mitt val. I

grupp blev det rena gudstjänsten. Vi böjde knä på
björnmossans bönematta.
Räckte händer till den som
hade det lite snubbligt att
gå. Talade tyst på tu man
hand om allt möjligt, lät
kniven gå genom det som
var murket och illa och
gladdes alla som barn över

att hitta chokladbrun nåd i
trattform, för oss utgjuten,
i ringlande rader i det tysta
och gröna, alldeles gratis.
I vitlaven delade vi kaffe och söndagsgodis medan myrorna i stacken bakom assisterade.
Väl hemma rensades
skörden. En stor pappkas-

se dinglade hem med dem
som inga trattkantarellskogar hade.
Och så blev det måndag. En att gå ut i och tjäna Gud med glädje.
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Soile Gustafsson och Bjarne
Holmström kan
blicka mot ett
avslutat kapitel
finländsk arbetarhistoria.
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”Inget kummel, inget kors, inga namn”, skrev Elmer Diktonius om de röda gravarna. I dag finns det både monument, kors, och namn.

Riksdagsledamöterna Ilkka Kantola och Maarit FeldtRanta festtalade vid söndagens avtäckning. Ingåherden
Torsten Sandell välsignade de 60 till gravens ro.

Den första markeringen om att platsen var en grav kom
trettio år efter händelserna när ett monument restes år
1952.

historiska sår. Det skulle gå 93 år från innan
de röda som sköts efter inbördeskriget fick full
upprättelse i Ingå. – Det organiserade samhället
är ingen självklarhet, säger Maarit Feldt-Ranta.

Tysta gravar fick
ord och namn
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Foto: CHRISTA MICKELSSON
En smal väg med nylagt grus slingrar sig
genom skogen. Dunket från Åbotågen
kan höras från kustbanan. ”Grav 1918”
står det kort och koncist på vägvisaren
till järnvägens gamla sandgrop, i dag en
glänta djupt inne i skogen. Här avrättades ett sextiotal röda i maj, strax efter inbördeskriget.
”Inget kummel, inget kors, inga
namn” skrev Elmer Diktonius i en dikt
år 1927 om de rödas avrättningsplatser.
Namnen på de 60 som legat begravda
här avtäcktes först nu, som ett led i Ingås 675-årsjubileum.
En splitterny anslagstavla på tre språk
berättar om vad som hände här för 93 år
sedan, under några laglösa månader då
inga myndigheter fungerade. Det som
fanns var den tillfälliga enheten Västnyländska bataljonen med högkvarter
på Västankvarn gård. Enheten åkte omkring i grannsocknarna och tillfångatog
folk som antogs vara röda. De dömdes
på Västankvarn av den självutnämnda
domaren Erik Grotenfelt.
”De avrättades för sin socialistiska
övertygelse” står det ingraverat på monumentet. Helt korrekt, på Västankvarn det räckte med att ha varit aktivt
röd för en dödsdom.
Soile Gustafsson och Bjarne Holmström som representerat de socialdemokratiska föreningarna i arbetsgruppen kring namnstenarna läser tyst genom den noggrant avvägda texten på
stenen.

Hundratals minnesmärken

Strax efter andra världskriget restes det
hundratals röda minnesmärken.

”Det är en så
grym tanke att
finländare dödade varandra. Att man
kan mista sitt liv
för sin politiska
åsikt”
Maarit FeldtRanta

– Sedan trubbades entusiasmen av.
Många gravar växte igen redan på 70-talet, säger Aapo Roselius som doktorerat
på minneskulturen efter inbördeskriget.
Den röda minneskulturen är delad.
Kommunisterna hade världsrevolutionen för ögonen och deras texter var ytterst aggressiva och talade om ”de vita bödlarnas blodbesudlade händer”.
De socialdemokratiska å sin sida talar om dem som gav livet för sin övertygelse. Det blev ett sätt att ta in de röda
offren i den nationella historien.
– De två lägren stod i strid med varann, de gick inte på varandras tillställningar, säger Roselius.
Efter Sovjetunionens fall blev frågan
avpolitiserad. Först då började man ta
hand också om vita minnesmärken.

Politisk rensning

Det svarta kapitlet efter inbördeskriget
är numera en erkänd del av vår officiella historia. Samma sak hände över
hela södra Finland. Röda tillfångatogs
och fördes samman. Domarna utdelades snabbt av vita fältdomstolar som inte hade någon lag bakom sig och verkställdes genast. Upp emot åtta tusen röda arkebuserades.
Roselius förklarar det med att det inte
räckte med att besegra de väpnade röda styrkorna. Den vita opinionen ville eliminera roten till det onda och den
fanns i arbetarrörelsen.
– Det förekom en peiod av rensning
i varje kommun.
Roselius säger att en mycket stor del
av den dåtida finländska juristkåren satt
med och fällde dödsdomarna. Ingen av
dem har berättat om 1918 års fältdomstolar i sina minnen eller memoarer.
– De visste alla att de överträtt lagen och det rejält, konstaterar Roselius.
I slutet på 1918 beviljades allmän am-

nesti för de vita och tystnaden tog över.
Västankvarndomarens brev till hustrun
hör till de få dokument som finns om
händelserna.

Detektivarbete

Det förekom inga krigshandlingar i Ingå, inga politiska mord heller. Bara de
på Västankvarn. De flesta skjutna begrovs på platsen, andra grävdes ner runt
om i terrängen. Där fick de ligga under
hela 20- och 30-talen.
– Det var ett detektivarbete att utreda var liken fanns och identifiera vem
de var, berättar Holmström.
Utan dess mera tillgång till dokument kunde man samla in 65 lik och
61 namn. Men när man skulle flytta
dem till begravningsplatsen vid kyrkan blev det stopp.
– Man diskuterade med Ingå församling men fick inte lov.
År 1952 restes ett monument i skogen,
ett verk av Aimo Tukiainen. Det finansierades genom en insamling bland aktiva socialdemokrater. När statsbolaget
Kapiteeli gjorde markaffärer i Ingå var
det nära att den röda begravningsplatsen kommit med på köpet. Kommunen trädde till och köpte gravområdet
och Västankvarngraven sattes i skick.
– Ett sätt att hedra dem som föll för
sin övertygelse. Det var en hederssak att
det blev gjort, säger Holmström.

Välfärdssamhällets uppgift

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Rantas
farfarsfar hörde till dem som avrättades
i Västankvarn. Hans namn finns inte på
de avtäckta gravstenarna. Han flyttades
till vigd jord i Karis redan på 40-talet.
Alltsedan hon var liten flicka har hon
fört ljus till de rödas grav där han låg. Inbördeskrigets händelser var något man
talade om i den Feldtska släkten. Hon

kallar det ett blödande sår, fast inte på
ett personligt känslomässigt plan.
– Det är en så grym tanke att finländare dödade varandra. Att man kan mista sitt liv för sin politiska åsikt.
Att bli politiskt aktiv har varit hennes
sätt att arbeta med forsoningsprocessen.
Hon brukar själv stanna vid minnesmärken och begrunda varför har detta skett.
– Det organiserade samhället är ingen
självklarhet, det är en överenskommelse mellan oss människor. Det är något vi
måste göra om och om igen, säger hon.
På Utöya i Norge sköts folk för att de var
aktiva socialdemokrater, precis som på
Västankvarn. Maarit Feldt-Ranta medger
att hon tänkt på kopplingen hela hösten.
– Det handlar om rensing i bägge fallen.
Politisk rensning, man tar livet av människor som hör till en viss grupp.
Det bästa sättet att motarbeta företeelser av det här slaget är att göra som statsministern Stoltenberg gjorde. Tala och arbeta för det öppna nordiska demokratiska
välfärdssamhället. Det var den medicin
som användes också i Finland efter 1918.
– Vi lyckades bygga upp ett samhälle som uppfyllde många av de drömmar
som de avrättade haft.

Aldrig mera

I Hembygdsföreningens bok om Ingå
675-åriga historia finns det dystra Västankvarnkapitlet. Men tystnadens kultur om vad som hände 1918 lever kvar
Soile Gustafsson är hemma från Karislojo dit räderna också utsträcktes.
Hennes farfar hamnade i fånglägret i
Ekenäs men överlevde.
– Du måste känna till den sanning
som finns. Det behöver inte påverka dig
desto mer än att vi aldrig mer hamnar i
en sådan situation, säger hon.
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omstart. Ibland ställer livet en vägg i
vår väg som vi inte kan ta oss runt. Det
handlar om att acceptera ett nej i tillvaron.

När
manus
slår fel
Text och foto: erika rönngård
– När Håkan dog insåg jag att mitt liv
fortsätter trots att hans tog slut. Det var
som om någon hade satt en bricka framför mig och sagt: Här är ditt liv, Birgitta.
Gör något av det. Vi har bara ett liv, så
vad väntar man egentligen på?
När familjerådgivaren Birgitta
Strandberg-Rasmus möter människor i sorg är hon tacksam över de egna
erfarenheterna att söka stöd i. För omkring tio år sedan förlorade hon sin man
i cancer och blev ensam med tre barn.
– Jag vet inte om jag skulle klara av
att jobba med det här utan den erfarenheten.
När maken Håkan blev sjuk arbetade
Birgitta Strandberg-Rasmus som tandhygienist. Sedan flera år tillbaka hade
hon också studerat teologi.
– Jag hade bara gradun och närvarostudierna kvar när Håkan blev sjuk.
Efter hans död blev det klart för mig att
det är nu eller aldrig jag ska sadla om.

Be och agera

Teologi och psykologi har alltid hört till
hennes intresseområden.
– Tron har alltid funnits med i mitt
liv, men jag tyckte att en del saker blev
väldigt förenklade i de teologiska förklaringarna. Jag kombinerade studierna med böcker i psykologi och fördjupad själavård för att få en bredare bild
av hur vi människor fungerar. Det går
inte att bara be en bön och vänta på att
saker och ting ska fixa sig. Vi har också
getts möjligheten att agera själv.

Hon poängterar att hennes första man
aldrig hindrade henne från att studera eller byta karriär, men att tillvaron
som företagarhustru med eget jobb och
tre barn var hennes egen ursäkt för att
slippa göra de förändringar hon innerst
inne ville.
Efter makens död insåg hon hur
mycket hon ännu ville göra i livet, och
att en livstid är för kort för att man ska
hinna med allt man vill göra.
– Håkan dog när han var 42. Hans liv
blev alldeles för kort. Även om det har
hänt positiva saker i mitt eget liv sedan
dess önskar jag att han hade sluppit gå
igenom sin smärta och plåga, och att
han hade sluppit kampen med att dö
från ett liv som han tyckte så mycket om.

Ett enda stort nej

Birgitta Strandberg-Rasmus talar om att
kunna förändra sitt livsmanus, den uppfattning vi har om hur vårt liv ska se ut.
– Man känner sig malplacerad när
livsmanuset inte går som man har tänkt
sig. När Håkan blev sjuk kände jag att
allt blev så fel. Det var ett enda stort nej
– så här skulle det ju inte vara!
Om vi inte vågar bemöta de svåra känslorna kan de bli kvar och omvandlas till bitterhet, vanmakt eller en
känsla av att man är ett offer för omständigheterna och inte själv kan påverka sitt liv.
– Den känslan är inte bra för en själv,
och inte trevlig för omgivningen.
Positivt tänkande kan inte ersätta
sorgen över det som gör ont i livet.
– Vi måste våga prata om det svåra

Det finns förväntningar på
att livet ska följa
vissa mönster.
När det förväntade inte händer
behöver vi ge
oss tid att sörja
för att kunna gå
vidare..

och säga som det är: Att det är skitjobbigt. Stänger man av de tankarna och
intalar sig att man måste tänka positivt
kan det bromsa sorgeprocessen.
Det är också först efter att man har
erkänt sorgen och låtit den ha sin gång
som man kan gå vidare i livet och hitta vår nya plats i tillvaron.
– Efter sorgen behöver man hitta en
ny roll – som barnlös, änka, eller drabbad av en sjukdom. Det är viktigt att finna sig själv i den rollen och känna sig
trygg i att man räcker till i det här också.
Allt har inte försvunnit fastän en viktig
bit är borta. Det finns många bitar kvar.

Ett nej i tillvaron

Även om man måste hantera sin sorg
på egen hand och inte kan lämna över
den till någon utomstående, är det viktigt med stöd från omgivningen. I Birgitta Strandberg-Rasmus fall var det bland
annat en god vän som var bra på att locka
ut henne på promenader.
– Vi står varandra så pass nära att det
var okej att säga nej om det verkligen
kändes så. Hon vågade ta kontakt på nytt
även om jag tackade nej förra gången.

Barnen var också ett stöd och deras
existens påminde henne om att det trots
allt fanns mycket liv kvar.
– Det är farligt om hela ens liv hänger
på en enda sak eller en enda människa. När man ser att det man verkligen
vill inte går måste man fråga sig: Vad
finns det mera som jag vill, vad finns
det annat som jag kan gör? Det handlar också om att klara av att acceptera
ett nej i tillvaron.

Livsmanuset inte självklart

För döden har vi formulär och riter att
stiga in i, men Strandberg-Rasmus tycker att vi behöver fler platser och tillfällen där vi kan dela andra typer av sorg
och sörja öppet.
– När jag föreläser jobbar jag aktivt
med att lyfta fram också annat än döden. Man har rätt att söka hjälp hos oss
också när det gäller exempelvis ensamhet eller barnlöshet.
Vi lever ofta som om det skulle vara
naturligt att vårt eget livsmanus kommer att uppfyllas.
– Men det är ingen självklarhet att
man hittar rätt livspartner, att man
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Boktips
Utan, redaktör Mikaela Sonck.
– Sorgeprocesserna som beskrivs är
välbekanta också för dem som inte är
barnlösa.
Inga fler dagar inom parentes av Annika Borg. – Författaren säger det så
bra: ”Döden är ett hot mot allt vi vet,
allt vi tror och allt vi hoppas”.
Ju mindre du gör, desto mer får du
gjort av Tommy Hellsten. 		
– Om man över huvud taget ska
kunna lära känna sig själv och fundera
över hur man mår och vad man vill
måste man stanna upp.
Att växa genom möten av Kay Pollak.
– Jag skriver inte alltid under på Pollaks alla tankar, men den här boken
är bra. Den tar upp att vi kan lära oss
något av varje människa vi möter.

Birgitta Strandberg-Rasmus lämnade jobbet som tandhygienist för att bli
familjerådgivare med inriktning på sorgeprocesser efter att själv ha gått igenom en svår förlust.
kan få barn, att man har arbete och
att man får vara frisk.

Ofta har vi svårt att berätta om de svårigheter vi mött i livet. I stället håller vi

skenet uppe och får det att se ut som
om allt går bra.
– Men hur ser ett sånt liv ut egentligen? Hurdan är man som människa om
allt går på räls hela tiden? För att behålla livslusten behöver vi både medoch motgångar i livet. Vi blir faktiskt
trevligare av att möta ett och annat nej.
Vågar någon öppna sig och berätta
om sin situation sprider det ofta ringar på vattnet. Birgitta Strandberg-Rasmus tycker också att attityderna sakta
håller på att förändras.
– Det är glädjande att hälften av dem
som kontaktar familjerådgivningsbyrån är män. Det är också bra att yngre
par tar kontakt med oss i ett tidigare
skede än förut, innan problemen har
hunnit växa sig alldeles för stora.
Den som bejakar sin sorg över förhoppningar som inte blev uppfyllda gör det också lättare för familj och
vänner.
– Då kan man prata om det. Så länge
man inte vet om någons singelliv eller
barnlöshet är självvalda tillstånd vågar man inte prata om det.
Men det är ändå alltid svårt för dem

”Så länge man
inte vet om någons singelliv eller barnlöshet är självvalda
tillstånd vågar
man inte prata
om det.”
Birgitta Strandberg-Rasmus

som står bredvid att veta hur läget är
just den dagen.
– Under en sorgeprocess kastar
känslorna ofta hit och dit.
Det är inte heller självklart att människor i ens omgivning accepterar hur
man hanterar sin sorg.
– Då måste man tro på sig själv. Det
finns ingen annan som lever ditt liv.
Samtidigt måste man också respektera om de som är nära en inte orkar eller vill stötta en. Då ska man söka sig
någonstans där man får tala ut. Det är
katastrof om sådana ställen inte finns
där man bor, eller om det är långa köer – vilket det är på många orter idag.
– Sorgen som process är lite skrämmande. Vi har inte riktigt kontroll över
oss själva, förnuft och känslor samarbetar inte alltid.
Hur vågar man leva när man vet hur
hastigt livet kan förändras?
– Det är skrämmande men också vilsamt att inse att man inte har livet under kontroll. Jag är en liten del av något mycket stort och jag kan lita på att
det finns någon som ser längre än jag.
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Texter från
Fryshuset
Ni vet den
där boken
med betraktelser som
hängivna
faddrar ger
i konfirmationspresent åt sina
fadderbarn? Nu finns det
en till att välja på. Det är
den omarbetade versionen av Ulrica Stigbergs
Någon att lita på (Libris
2011) med personliga berättelser och reflektioner
för den som är ung.
Boken kom första
gången ut 2001, blev
mycket efterfrågad och
fick tryckas om flera gånger. Nu har texterna utökats med de bästa betraktelserna ur Mod
att tro av samma författare och som bonus
finns några helt nya texter med.
Ulrica Stigberg är präst
och jobbar i den svenska
inomkyrkliga missionsrörelsen EFS. Sedan flera år tillbaka är hon också verksam på Fryshuset
i Stockholm. Fryshuset är
ett aktivitetscentrum för
ungdomar. Alla texter i
Någon att lita på har sitt
ursprung i de människomöten författaren varit
med om under sina hittills fjorton år i Fryshuset.
I de flesta fall har personerna fått fingerade
namn och ingen av personerna medverkar utan att ha gett sitt medgivande.
Här kan man läsa om
tonårskillens angst över
finnig hy, känslan av att
vara fel, modet att förlåta, rädsla för döden
och tacksamhet inför livet. Frågorna är fler än
svaren men författarens
önskan är att förmedla en tro på att det finns
ljus i mörkret och någon
att lita på.
De åttioåtta texterna
är korta och lättgängliga,
samtliga avslutas med
lämpliga citat, bibelord
eller dikter.
¶¶Christa

Mickelsson
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Svårigheten
att vara
ung och
annorlunda
teater Vad har kyrkan för roll när allt fler unga mår illa
och kreativa människor faller genom samhällsnätets
maskor? Jumala on suuri (Gud är störst) är ett musikspektakel om att vara ung och arg.
Text och Foto: Marina Wiik
Jumala on suuri (Gud är störst) är ingen
vanlig musikpjäs, trots att den innehåller både sång, repliker och dans.
– Pjäsen är väldigt ställningstagande och synar speciellt olika institutioner och byråkrater i sömmarna, säger
Jarkko Wilkman, 18.
Wilkman är en av de femton skådespelarna som engagerats i projektet. Han har tidigare sysslat med amatörteater och säger att skillnaderna varit påtagliga.
– Vanligen jobbar man ihop en pjäs
på ett par månader. Vi har hållit på i ett
halvt år och hunnit med 100 övningar
sedan mars, vilket gett oss gott om tid
att leva oss in i rollerna och lära känna varandra.
Gud är störst har skrivits och regisserats av Veijo Baltzar. Baltzar har
bland annat publicerat åtta romaner,
skådespel och dikter. Produktionen
är ett samarbete mellan den kreativa zigenarföreningen Drom, Helsingfors kyrkliga samfällighet och kulturcentret Caisa.
Enligt Arja Launis, kaplan i Töölön
seurakunta, var meningen att inkludera unga, speciellt dem med mångkulturell bakgrund, i församlingsgemenskapen och låta deras röst bli hörd.
– Vi ville ge utrymme och möjlighet att aktualisera evangeliet och berätta om det på ett experimentellt sätt,
säger Launis.
Intiativet till projektet togs av Baltzar, som också tidigare varit engagerad i församlingsprojekt.
– Vår kaplan Jari Leinonen nappade
på idén och har också deltagit i några
övningar och fått läsa manuset, men

Hjälp till Östafrika via bankomaten
Snart är det möjligt att donera en euro till välgörenhet
via bankomaten. Insamlingen är ett samarbete mellan
Plan och Automatia Pankkiautomaatit.
Insamlingstekniken är ny
efter att motsvarande kampanj förra våren fick stark
kritik. Den här gången finns
det ett nytt alternativ i automatens huvudmeny: Otto & donation. När kunden

väljer det, får han information om välgörenhetskampanjen och kan välja uttagssumman, som har en
euros tillägg.
Insamling via bankomater motiveras med att den
är konstnadseffektiv och
når många snabbt. De nu
insamlade medlen används
för att hjälpa torkans offer i
Östafrika. Kampanjen pågår
29.9–1.11.2011.

vi har inte lagt oss alltför mycket i produktionen, säger Launis.

Mental tillväxt

Veijo Baltzar själv har speciellt velat betona att var och en är unik och att också den som uppfattas som missanpassad har något att bidra med.
– I dagens samhälle behandlas unga
ofta som engångsprylar och får hanka sig fram på snuttjobb. De som inte passar in i den form som till exempel skolsystemet erbjuder faller emellan, säger Baltzar.
Linda Jaser, 24, berömmer Baltzars
regi, där deltagarna själva fått växa in i
rollerna och pröva sig fram.
– Pjäsen har fått mig att leta efter mitt
konstnärliga jag och hjälpt mig att förstå
vem jag är. Det är inget som man allmänt uppmuntras till: den som är bohem och har egna åsikter blir lätt utslagen och har svårt att hitta sin plats
i samhället.
Enligt Baltzar har projektet inte endast handlat om att skapa en konstnärlig produkt.
– Det har varit minst lika viktigt att
uppmuntra ungdomarna till självutveckling och skapa plattformar för
mental tillväxt, säger han.

Jumala on suuri vill hjälpa
ungdomar att höja sin röst
och väcka tankar om vad
det innebär att vara människa. Fr.v. Veijo Baltzar,
Linda Jaser och Jarkko
Wilkman.

Symbolisk korsfästelse

Gud är störst utspelar sig i nutid men
hämtar inspiration från Bibelns passionsberättelse. Handlingen ackompanjeras av en stråkorkester från Sibeliusakademin och repertoaren består
av nykomponerad kyrkomusik av Jere Laukkanen, lektor i pop- och jazzmusik vid yrkeshögskolan Metropolia.

Jesus hade P-plats på kyrkhelg
Johan Sandberg

Baltzar berättar att han skrivit sångtexter som påminner lite om Höga visan,
men drar sig för att avslöja några detaljer om pjäsens upplägg eller handling.
– Vi serverar varken äckelrealism eller naturalism, utan rör oss på ett mer
symboliskt plan. Utgående från korsfästelsen avspeglar vi dagsläget där värdesystemen förfallit och bildning och
normer blivit en bristvara. Dagens Judas kunde till exempel vara någon som
jobbar på en hög politisk post, säger
Baltzar.
Enligt Jaser är korsfästelsen ett utmärkt sätt att ta upp aktuella fenomen.
– I korsfästelsen centrum finns en
man som blev både älskad och undviken. Var och en kan ibland vara den som
måste fundera på varför blir jag korsfäst, diskriminerad? Och om jag ogillar någon, vad beror det på?
Baltzar betonar vikten av att ha värderingar och gränser.

Biskopen på Facebook
Biskop Björn Vikström har
gått med i Facebook. Sidorna fokuserar på hans
arbete och inte på honom
som privatperson. Man
kan gilla sidorna, men inte
skicka en vänförfrågan till
biskopen.
Sidorna öppnades förra torsdagen och hade på
ett par dygn gillats av över
100.Biskopens första uppdatering handlade om tyd-

lig och otydlig kommunikation inom kyrkan.
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Cityförsamlingar		
satsar på kulturveckor
temasatsning Både Åbo svenska och
Johannes församling arrangerar varsin
kulturvecka under hösten. Varför?
text: Nina Österholm
– Vi vill öppna nya kanaler
till kyrkan genom kulturen.
Främsta målgruppen är unga
vuxna, säger Laura Karanko
som är missions- och kultursekreterare i Åbo svenska församling.
Hon hoppas att kulturkvällarna också ska väcka
frågor hos deltagarna.
– Temat för kulturveckan
är berättandet och berättelsen. Vi vill utmana unga vuxna att tänka över sin egen berättelse. Skapar jag den ensam eller finns det en större
helhet värd att titta på?

Publikframgång

– Utan dem vinner de starkaste medan de svagare förtrycks.
Men värdegrunden behöver inte nödvändigtvis heta kristendom.
– Vad betyder tro? Alla är väl troende
på sitt sätt, alla respekterar vissa saker
och det är viktigt. Men i pjäsen tvingar vi inte oss själva eller våra åskådare
att med en samhällelig inramning välja
vem som är troende och vem som inte är det, säger Baltzar.
Jaser håller med.
– Varje handling och karaktär kan
förstås på flera olika sätt. Allt är inte
som det först ser ut, tolkningen bollas

vidare till åskådaren. Om man beaktar andra människor, deras bakgrund
och livssituation, har alla en plats. Både i livet och på scenen.

Allmängiltiga lärdomar

Enligt Jarkko Wilkman innehåller den
kristna tron etiska lärdomar som alla
kan ta till sig.
– Mahatma Gandhi har sagt att kristendomen skulle vara en bra religion
om alla skulle vara som Jesus. Han gav
goda liknelser och råd, texten i Bibeln
är tidlös.
Baltzar anser att skillnaden mellan

”Ur minoritetssynpunkt är kyrkan framför allt den vita mannens kyrka och i den egenskapen har den ofta
använts för att förtrycka dem som varit avvikande.”

Om skam och melankoli
noveller
Akta dig för att färdas
alltför fort

Författare: Philip Teir
Förlag: Söderströms 2011
Philip Teirs färska novellsamling Akta dig för att
färdas alltför fort bebos av
folk man tycker om: Sa-

mi från Kuopio som liksom
aldrig kommer längre i livet än till Helsingfors, Marie
som till ingen nytta försöker
sig på en god gärning, Alexander som har en pappa
som vill leva hans liv. Berättelserna har den där stämningen som finns hos Siri
Hustvedt: allt känns ganska
vanligt men man anar att
någon snart kommer att dö.

Jesu undervisning och institutionell
kristendom är markant.
– Ur minoritetssynpunkt är kyrkan
framför allt den vita mannens kyrka och i
den egenskapen har den ofta använts för
att förtrycka dem som varit avvikande.
På frågan varför Gud är störst kommer att visas i Tempelplatsens kyrka
och inte på vilken annan scen som helst
svarar Baltzar:
– Varför inte i en kyrka? Det finns
inte speciellt mycket aktivitet för ungdomar där.
Linda Jaser skrattar till.
– Borde inte alla vara välkomna just
hit? Allvarligt talat: Att våga sig in i en
kyrka är också ett sätt att vara öppen,
att inte stänga ut sig från vissa platser
eller saker på grund av sin förhandsinställning.
Jumala on suuri har premiär i Tempelplatsens
kyrka 8.10.2011.

Jouni Harala

Ingen dör, åtminstone inte i texten. Men illusioner
rasar och all den där vardagsmelankolin som vi så
gärna vill springa ifrån hinner i kapp sina offer och
slukar dem. Det är sorgligt.
Det är extra sorgligt då berättelsen handlar om barn:
då blir minnet av den egna barndomens lidanden
smärtsamt tydlig.
Jag tycker om de här texterna. De känns bekanta,
de vågar vara sig själva och

I Johannes församling är det
den andra året i rad som en
kulturvecka arrangeras i församlingens regi.
– Förra årets satsning var
en publikframgång, konstaterar Mikael Busck-Nielsen
som är sekreterare för årets
kulturvecka.
Också i Helsingfors vill
församlingen öppna nya
kommunikationskanaler
med hjälp av kulturens olika språk.
– Det är svårt att säga om
flera människor kommer till
tro genom kulturveckorna.
Det handlar mera om att profilera sig, om att visa villighet
till dialog och öppenhet gentemot sökande, säger BusckNielsen.
Han tycker egentligen inte att man borde särskilja vad
som är kultur och vad som
inte är det i församlingens
arbete.
– Kulturen borde vara en

integrerad del i allt församlingen gör. I kulturveckan
ingår också många gudstjänster och mässor.

Workshops och mässor

Största delen av kulturprogrammet i Åbo tar plats på
akademiområdet. Bland annat blir det workshops i dans
och helande konst.
– Till fredag kvällen hoppas vi få ihop till en konsert,
säger Karanko.
Hon är lite besviken över
att ingen utomstående finansiering stått att finna för kulturveckan. De ursprungliga
planerna var betydligt större än de fyra evenemang
som nu genomförs i samarbete med Åbo svenska metodistförsamling, Missionskyrkan i Åbo och Studentmissionen.
– Vi samarbetar också med
Nordiska röster och den berättarfestival som går av stapeln samtidigt som vår kulturvecka.
I Johannes, där målgruppen är både unga, barn och
vuxna, bjuds det bland annat på paneldiskussion med
utställning kring Peter Sandelins konst och lyrik, en
allsångskonsert och teater i
samarbete med Svenska teatern.
– Veckan börjar i allhelgonahelgen med bland annat en requiem-mässa.

Besök kulturveckan
24.9–1.10 i Åbo och
5–13.11 i Helsingfors
kp-arkiv/ Mao Lindholm

Jukka leppilampi var ett av dragplåstren under Johannes
första kulturveckor som blev en publikframgång.

inget märkligare än så. Stilistiskt håller novellerna hög
nivå, texterna är välbearbetade och jämna.
Novellerna handlar ofta
om skam vi alla bär på, den
där stunden då vi inte vågar
fatta rätt beslut, då vi flyr i
stället för att bli arga, då vi
bestämmer oss för att trots
allt mata våra dåliga idéer. Om obeslutsamhetens
skam, om skammen i att
misslyckas, i att inte vara
tillräckligt älskad, i att blun-

da, i att prata skit, i att åka
fast för att prata skit.
Den avslutande listan
med 99 punkter, Hindren,
är inspirerad av den amerikanska konstnären Michael
Bernard Loggins, som försöker övervinna sina rädslor genom att göra listor av
dem. Stämningen är densamma som i novellerna. Som bonus kan läsaren
pricka av sina egna.
¶¶sofia

torvalds
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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 4055252219.

Frågesport till Kyrkpressen
– september 2011
Profilruta Björn Vikström
Namn: Björn Vikström.
Ålder: 48.
Yrke eller titel: Biskop.
Hemort: Borgå.
Favorit idrottsgren eller/och lag: Wolverhampton Wonderers.
Tråkigaste hemgörat: Tvätta WC:n.
Rekommendera en bok!:
Min åsikt om frågesporter: Hahaha, roliga men nervösa.
Om jag skulle vara en biblisk person så skulle jag vara: Petrus – får vara ledare trots sina många misstag.
Något jag alltid undrat över är:
Motto eller livsfilosofi: Har inget speciellt motto. Tycker att både livet och jag
förändras hela tiden så ett motto som skulle vara gällande hela livet finns inte.
Frågesportsresultat: 17/25.

Kombinera följande:
Citat & Personer

a) Veni, vidi, vici		
b) Cogito, ergo sum
c) Carpe diem		
d) Oderint, dum metuan
e) Festina lente		

1) René Descartes
2) Julius Caesar
3) Horatius
4) Kejsar Augustus
5) Caligula

Björn Vikström: 5/5

Händelser & årtal

a) Attacken mot Glasgow 		
International Airport		
b) Gisslandramat i Beslan		
c) Bomben i Myyrmann		
d) Terroristattackerna i Bombay
e) Bombdåden mot Londons
kollektivtrafik			

1) 2002
2) 2004
3) 2005
4) 2007
5) 2008

Björn Vikström: 1/5
Festkonsert med
tenoren Raimo
Sirkiä som solist
och Kaj Lindén som
konferencier.
På finska och
svenska. lö 1.10 kl. 17,
12/10 €

Religioner & symboler
a) Shintoism		
b) Hinduism		
c) Buddism		
d) Konfucianism		
e) Taoism		

Filharmoniska

Underhållningsstråkarn
a
Ensemblen
Bulleribock:

Krakel

Spektakel

Björn Vikström: 5/5

Kyrkor & städer:
Musikskådespel för hela
familjen, baserat på
Lennart Hellsings berättelser.
sö 9.10 kl. 15, 8 €
Biljettförsäljning tfn
(09) 310 12000
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi och
Biljettjänsten
Nordhuset, Mosaiktorget 2,
Nordsjö, www.vuotalo.fi

1) Dharma och Sangha
2) De fem banden
3) Brahman
4) Yin och Yang
5) Risguden Inari

a) Isakskatedralen		
b) Sankt Stefan-basilikan
c) Sankt Pauls-katedralen
d) Sankt Nicolai kyrka
e) Vasilijkatedralen

Författare & verk

a) Leo Tolstoj		
b) Maxim Gorkij		
c) Fjodor Dostojevskij
d) Anton Tjechov		
e) Aleksandr Pusjkin

1) Onkel Vanja
2) Eugen Onegin
3) Om en mor
4) Kosackerna
5) Dubbelgångaren

Björn Vikström: 3/5

1) Moskva
2) Stockholm
3) Sankt Petersburg
4) London
5) Budapest

Svaren:
Citat & Personer: a-2, b-1, c-3, d-5, e-4
Händelser & årtal: a-4, b-2, c-1, d-5, e-3
Religioner & symboler: a-5, b-3, c-1, d-2, e-4
Författare & verk: a-4, b-3, c-5, d-1, e-2
Kyrkor & städer: a-3, b-5, c-4, d-2, e-1

Björn Vikström: 3/5

För Nybyggen
& Renoveringar.
Fönster, dörrar o. spegeldörrar
fås i önskad storlek och modell
samt färdigmålade.
Speciellt för gamla
gårdar har vi fönster
med tunna bågar och
kittfals - fås även med
profilerade bågar.
Öjavägen 78, ÖJA
(06) 834 0425,
fax (06) 834 0566
e-post: kaj.backa@regionline.fi

Backas Snickeri

“Utan tak
över
huvu?!”

Genom våra förmånliga radannonser når du hela Svenskhyresgäster har funnit varandra genom oss. Kontakta 09
61261550 eller skicka e-post
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UR Evangeliet
”Jesus sade till
honom: Stig upp,
ta din bädd och
gå.”
Läs mera i Johannesevangeliet 5:1–15

OM Helgen

Runt Knuten

“Tacksamhet är hjärtats
minne”

Så sade den döva läraren Jean Baptiste Massieu någon
gång på 1700-talet om tacksamhet. Själv var Massieu
född döv med fem döva syskon. Han arbetade som lärare och grundade också en egen dövskola i franska
Lille. Hans uttryck om tacksamhet har blivit en ordspråk i franskan.
På söndag firar vi femtonde söndagen efter pingst
och helgens tema är tacksamhet.

INSIDAN
Betraktelsen mia bäck

#bönetwitter
”Tack, Gud, för

att det finns så
mycket att vara tacksam för!
Vänner! Smultron! Leenden!”
Följ Kyrkpressen
#bönetwitter

I Klarspråk

Övning
i tacksamhet
På konfirmandernas första dagboksblad ber vi dem skriva ner fem saker som de inte kan leva utan, fem saker
som får dem att skratta och fem saker som de gör allra
helst. Med övningen vill vi hjälpa konfirmanderna att
lära känna sig själva. Det får också en möjlighet att inse
hur mycket det finns att vara tacksam för. Familjen, vännerna och att få sova kommer högt på konfirmandernas
”5-i- topplistor”. Det gör också TV:n, datorn och maten.
Tacksamhet är temat för den här helgen. Vi har mycket
att vara tacksamma för. Allt det goda, alla gåvor som vi har
fått, har vi fått av Gud. Den här söndagen påminner oss
om att tacka och lova Gud för det goda livet fört med sig.
En människa som drabbats av livets förgänglighet eller som blivit tvungen att vandra i dödsskuggans dal, och
som sedan fått hoppet och livet tillbaka, inser vad som
är viktigt på riktigt och förstår också att uppskatta livet
och dess skatter. En sådan person är mannen i veckans
evangelietext som efter trettioåtta års sjukdom och lidande blir helad av Jesus. Kan vi överhuvudtaget förstå
vilken glädje och tacksamhet han kände?
Jag tror att man kan träna själen i livsmod och livsglädje. Om du vill återupptäcka hur fantastiskt och rikt
livet är kan du göra en enkel andlig övning. Andliga övningar är övningar som tränar själen. Den här övningen
kan man göra varje dag. Kanske på kvällen när man ber
aftonbön eller då när man har tid att sätta sig ner och se
tillbaka på dagen som gått. Då kan man ta fram en dagbok eller ett papper och skriva ner 3–5 saker som man
vill tacka för just den här dagen.
Idag skulle jag skriva: Tack för septembersol och höstinspiration. Tack för underverket jag nyss fick fira och
döpa. Tack för mejlet som gav arbetsglädje. Tack för vänner som lyssnar. Tack för fjärilarna som fladdrar till då
och då. Tack för människor som vill andra väl.
Tacksamhetsövningen ger inte bara större livsglädje
och förnöjsamhet utan stärker också självkänslan. Känslan av att jag är värdefull och älskad, att jag duger som jag
är. När Mia Törnblom i sin bok Självkänsla nu! ger verktyg för en starkare självkänsla ingår uppgiften att dagligen skriva ner några saker som man är tacksam för.
En enkel övning, som sagt, men med stort potential
att förändra våra liv. Så vad sägs? Ska vi öva oss i tacksamhet fram till nästa KP? Mina tack kan du läsa på miasasblogg.blogspot.com.
Mia Bäck är församlingspastor i Åbo svenska församling

Tacksägelseringning
är en särskild klockringning i huvudgudstjänsten i samband med att
dödsfall har meddelats,
tacksägelse eller församlingen i förbönen
bett för de som avlidit.
Källa: Kyrklig ordbok

Psalmförslag
181, 306, 397,
288, 221(N), 292.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Sankt Nikolaus
Greklands skyddshelgon
är Sankt Nikolaus, mest
känd för sin givmildhet.
När hans föräldrar dog
skänkte han bort hela
sitt arv till de fattiga, och
han räddade tre döttrar
till en skuldsatt man genom att kasta in en väska med guld till dem.
Många av de uppgifter som finns om Nikolaus liv går inte att helt
värdera historiskt fastän hans existens anses styrkt (född cirka
280 i Patara, död 6 december 343 i Myra). Han
vördas som helgon i Katolska kyrkan, Östortodoxa kyrkan och Orientalisk-ortodoxa kyrkan,
med festdag 6 december. Han är även känd
som Sankta Claus.

”Har man en gång
smakat på dem
kommer man gärna igen.”
I Petrus församling
ställer man till med
tårtcaféer för missionen. Marika Björkgren-Thylin har smakat.
Ansvarig redaktör:
Marianne Tanttinen,
(09) 612 615 50,
marianne.tanttinen@
kyrkpressen.fi

KALENDERN
23.9-29.9
Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Kimito:
Gudstjänst: sö 25.9 kl 10. Lundstén, Sundroos
Poesigruppen: må 26.9 kl 18 hos
Darling Borg, diakonisshemmet.
Andakt i Solkulla: On 28.9 kl 14
Hedbergs psalmer-afton med
Birgitta Sarelin: To 29.9 kl 19 i
förs.hemmet
Tjejgrupp: To 29.9 kl 17 i ungdomsgården. Förhandsanmälan
045-2350499. För mera info se
hemsidan:
www.standreas.fi.
Västanfjärd:
Höstkonsert med Björn-Olof
Mårtenson, Harry Dahlström, Anders Ginlund, Harry S Backström:
Lö 24.9 kl 15 i nya kyrkan. Kaffe i
förs.hemmet.
Högmässa: Sö 25.9 kl 10. Donner,
Noponen
Dragsfjärd:
Högmässa – Pensionärernas
kyrkogångsdag: Sö 25.9 kl 12 i
Dfjärds kyrka. Kaffeservering.
Backström, Södergård.
Högmässa – Pensionärernas
kyrkogångsdag: Sö 25.9 kl 15 i
Dbruks kyrka. Kaffeservering.
Backström, Södergård.
Hitis:
Högmässa: Sö 25.9 kl 13. Kuokkanen, Noponen
Veckomässa: On 28.9 kl 19. Kuokkanen, Noponen.
¶¶ Åbo
Tors 22.9: kl.9:30-11 Familjecafé i
Aurelia (2vån.)
kl.15-15: Torsdagsträffen i S:t Karins kyrka
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet, Portin
Fre 23.9: kl.18-23 Café aderton i
Aurelia (2 vån.)
Lö 24.9: kl. 11:30-13 Kyrkans
barntimme i Aurelia (2 vån.)
Sö 25.9: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan. Portin (pred.), Bäck (lit.),
Ellfolk, Forsman.
Må 26.9: kl.17:30 Äktenskapskurs
i Aurelia (1 vån.), barnpassning i
2 vån.
Ti 27.9: 13:30-15 Café aderton
(åk. 3-6) i Aurelia (2 vån.)
kl.18-19: Lovsångskören, övning
i Aurelia.
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia (1 vån.) Eero Sepponen: Gud
kallar.
Ons 28.9: kl.10-12 Familjecafé i
S:t Karins, Papinholma församlingshem (Kustö)
kl. 13-15: Café Orchidé i Aurelia (1
vån.) Hundlägret.
kl.13:30-15: Café aderton i Aurelia
(2 vån.)
kl. 15-17: Kockgrupp (åk 4-6) i
Aurelia (2 vån.)

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
23.25.9 Åländska kyrkodagar:
i Finström. Inleds med konsert i

Lust att

Platsen i högerkrysset ger
annonsören synlighet i hela
landet, fri utformning och
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive moms!

vara mitt i

smÖr
ÖGat

Bland alla Smörögats
annonsörer under ett år lottar
vi dessutom ut ett gratis
Smöröga att använda under
följande år. Platsen är unik i
varje nummer, så först till kvarn
vinner!

-fÖrsamLinG
när er
har

Gäller endast församlings- och
kyrkligt relaterade annonser!

nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤
Annonsera i Kyrkpressen!

Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

Finströms kyrka kl 18. Därefter
öppnar Mårten Andersson kyrkotextilieutställningen på Mikaelsgården samt håller ett föredrag ’
Kyrkotextilier – liturgins rekvisita’.
Sö 25.9 kl 12: Högmässa Mårten
Andersson, Carl Micael Dan
¶¶ Jomala
23-25.09 Ålands kyrkodagar:
ordnas i Finström med konsert,
utställning, drama, föreläsningar
och verkstadsgrupper, se broschyr Heliga spektakel
25.09. kl. 18 Förbönsmässa :15 s
e pingst ”Tacksamhet” med Bertil
Erickson, Annika Hedlund, Mats
Backman samt från ÅMI Joakim
Wennström, saxofon och Victor
Förström, piano. Kollekt för missionsarbetet i Afrika och Istanbul
28.09 kl. 12.00 Församlingslunch:
i Olofsgården. Gäst är vår nya
kaplan Bertil Erickson.
www.jomalaforsamling.com
¶¶ Sund-Vårdö
Sö 25.9 Högmässa: i Vårdö kl
11.00. Mathias Junell, Katrin Gwardak.
Sö 25.9 Cafégudstjänst: i Sunds
församlingshem kl 13.00. Juanita
Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 22/9 13.00: Silvergruppen och
syföreningarna i Församlingshemmet. Gäster Anna och Magnus
Dahlbacka, som berättar om sitt
arbete i Kenya.
To 22/9 19.00: Kyrkokören övar i
församlingshemmet. Nya sångare
är välkomna med!
Fre 15.30: Barnkören övar i församlingshemmet.
Fre 23/9 19.00: Karasamling i
Församlingshemmet. Gäst Olof
Jern, ledare Erik Sepänaho.
Lö 14.00: Pysselcafé i Församlingshemmet.
Sö 25/9 11.00: Gudstjänst i
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm. Efteråt kaffe och tårta i
församlingshemmet för dem som
under året fyller 70 eller 75 år.
Sö 11.00: Söndagsskola i Församlingshemmet.
Sö 25/9 18.00: Kyrkokonsert
”Jazz på svenska” med Peter
Nordwall och Ralf Nyqvist. Programblad 10 euro.
Må 26/9 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 18.00: Kyrkans barntimme i
Molpe bykyrka.
On 28/9 13.00-15.00: Vänstugeverksamheten inleds i Församlingshemmet.
¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Högmässa: sö 25.9 kl 12, Nisula,
Nilsson
Bibelstudium: on 28.9 kl 19 i förs.
hemmet (varannan vecka)
Kyrkokören övar: to 6.10 kl 19
i förs.hemmet. Gamla och nya
sångare välkomna
Lappfjärd
Kvällsmässa: lö 24.9 kl 18 i Dags-

mark bönehus, Eklöf, Martikainen
Högmässa: sö 25.9 kl 10, Eklöf,
Martikainen
Bibelsamtal: sö 25.9 kl 18 i förs.
hemmet, Vikfors
Kyrkokören övar: to 6.10 kl 19
i förs.hemmet. Gamla och nya
sångare välkomna
Sideby
Gudstjänst: sö 25.9 kl 10, Nisula,
Nilsson
Missionssyförening: ti 27.9 kl 13
Missionssyförening: on 28.9 kl 13
i Skaftung
¶¶ Närpes
Kyrkan: 15 sö e pingst 25.9 kl 10
Gudstjänst. Sö 25.9 kl 18 Förbön
och lovsång.
Nämpnäs bönehus: sö 25.9 kl 12
Gudstjänst.
Arken: må 26.9 kl 19 Bibelsamtal
”Gudstjänsten och bibeln”.
Luthergården: må 26.9 kl 13
Symöte. On 28.9 kl 12 Missionsstugan startar.
Kaskö kyrka: lö 24.9 kl 18 Aftonmusik.
¶¶ Pörtom
Lördag kl 19: Sånggudstjänst
i kyrkan, Birgitta Edström &
Swante Bengtsson. Fritt inträde.
Kollekt.
Söndag kl 18 (obs): Högmässa
Björkstrand, Wikstedt, Strängbandet (övn.17.15). Ansvarsgrupp:
Pörtom Hembygdsförening. Textl:
Kristina Ålund.
Tisdag kl 13: KU-sykretsen i förs.
hemmet, Norrgård. Nya välk! –kl
18-18.45: Sångfåglarna (barnkör) i
förs.hemmet, Lidman.
Torsdag 29.9 kl 13: Pensionärssamling. Gäst: Yngve Dahlin.
Pensionärskören (övn. 12.15) och
förs.anställda. –kl 19: Kyrkokören i
förs.hemmet, Lidman. Nya välk.
¶¶ Övermark
Lö 24.9 kl. 18: Bibelstudium
om Nehemja i luth.bönehuset,
Sandin.
Sö 25.9 kl. 10: Skördehögmässa,
Sandin, Wikstedt. Efteråt kaffe
och skördeförsäljning bak i kyrkan. Skördeprodukter mottages
före högmässan, för hämtning
ring Heddy.
Må 26.9 kl. 13: Syföreningen startar i förs.hemmet, Norrgård.
Ons 28.9 kl. 14.45: Junisång, åk
3-6, startar i luth. bönehuset.
To 29.9 kl. 19: Kyrkokörens övningar startar i förs.hemmet.
Anmälan till pensionärernas
utfärd: till pensionärssamling i
Petalax förs.hem fre 30.9 kl. 12.30
mottages av Heddy Norrgård senast ons 28.9, tel. 0500 163701.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
To kl 19: Completorium
Fr kl 19: Grillkväll för ungdomar i
församlingshemmet
Sö kl 14: Högmässa, Englund,
Harri Kahlos. De som under år
2011 fyller 70 år är särskilt inbjudna. Efter högmässan födelsedagsfest i församlingshemmet.
Ti kl 16: Junior i församlingshemmet

16 INSIDAN

Kyrkpressen torsdag 22.9.2011 • nr 38
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

RADIO & TV

Familjeandakt lördagmorgon

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl 19.20

Gudstjänst kl 13.03

(med repris 8.54)
Fre 23.9 Eva Johansson, Saltvik
Lö 24.9 8.54 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund i
himlen. Må 26.9 Björn Öhman,
Pargas. Ti 27.9 Karl af Hällström,
Borgå Ons 28.9 Sofie BjörkgrenNäse, Vasa. To 29.9 Anette Nyman,
Pedersöre.

Fre 23.9 Musikandakt,Patrik Hagman, Åbo Lö 24.9 17.58 Ett ord inför
helgen, Kristinestads kyrka. Sö 25.9
Henric Schmidt, Pargas Må 26.9 Runa-Lisa Jansson, Saltvik. Ti 27.9 Gunilla Teir, Lappfjärd. Ons 28.9 Bibelstudium över Romarbrevet med
Stig-Olof Fernström, Helsingfors. To
29.9 Erik och Kerstin Vikström läser
ur boken Min bön.

Sö 25.9 Gudstjänst med Skaftungs
metodistförs. Välkomstord Bengt
Lindblad. Inledn. Bror Grankull. Pred.
Andreas Forsbäck. Mötesl. Björn Elfving. Musikansv. Noomi Elfving. Sång
Gunnevi Granlund. Triosång Febe
Mörk, Gunnevi Granlund och Noomi Elfving. Ur Psalmer och Sånger:
48, 830, 393, 773, 684, 482. Bandad
18.9 i Metodistkapellet i Dagsmark.

On kl 7.45: Laudes
On kl 18: Alpha-kurs på Strandhyddan i Molpe. Middag, föredrag,
kaffe. Tema: ”Vem är Jesus?”
Arrangörer: Korsnäs, Petalax och
Bergö församlingar.
¶¶ Korsholm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i
Singsby UF-lokal.
Pensionärskören: fre kl 12 i
Smedsby förs.gård.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och
högmässa kl 12 i Smedsby förs.
gård, Örn, Nordqvist-Källström.
Pensionärssamlingar:
må kl 14: i skolan i Karperö, Karin
Sandqvist
ti kl 13: i Jungsund, Karin Sandqvist
Morgonfrukost: lö 1.10. kl 9.30 på
Hotel Vallonia, Maj-Len Wentus
berättar om Iona community,
avgift 8€, anm senast ti 27.9. till
Febe Westerlund 044-322 6707
eller past.kansliet 356 0500.
¶¶ Kvevlax
Ekumeniska kören: övar to kl 19
i kyrkan.
Människa kom fram mässa: sö
kl 18 Lundström, Andrén. Efter
mässan konfirmandinskrivning o.
info för konfirmander o. föräldrar.
Diakonisymöte: on kl 19 i ds.
Träffdag för personer med psykisk ohälsa: to 6.10 på Alskat.
Anm. per tel. 044-0462312 till
H-M Hakala senast 27.9.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Pastorskansliet: har flyttat till
Kyrkhemmet, Snickerivägen 2.
Musikverkstad för lågstadiebarn:
startar to 22.9 kl 17.30-18.10 i KH.
Kyrkokören: startar to 22.9 kl
19.30-21 i KH. Kaffe från kl 19.
Socken: öppen fre 19-24, lö
STÄNGT, on 18.30-21.30.
Lillegård: håller vinterstängt men
verksamheten forstätter i Sockenstugan fr.o.m. 24.9: öppen lö
10-13, on 10-14. Kaffeservering,
loppis. Välkomna!
Diakonimottagning: ti 9.30-11 i
KH. Övr. tider enl. överenskommelse, diakon Patrica Strömbäck,
050-3381059.
Gudstjänst: sö 25.9 kl 10 i kyrkan.
Tornberg, Brunell.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl
10-14 i Sockenstugan, Snickerivägen 1. Minivänstuga för daglediga.
Välkommen!
Alphakurs: onsdagar kl 17.30 i
Betel, Klockarbacken, Ginstigen
120b. Kvällen inleds med en enkel
måltid. Ledare Leif och Catarina
Olin, 050-3490470. Arr. Malax

församling och Malax baptistförsamling.
Trallarna: startar med trallpaket
”skördetider”. Övningar to 29.9,
6.10 och 13.10 kl 18.15-19 i KH inför skördegudstjänsten 16.10 kl 10.
Enkla sånger för sångintresserade
i alla åldrar.
¶¶ Petalax
Gudstjänst: sö kl 11 Englund,
Kahlos
Alpha- kurs på Strandhyddan:
onsdag kl 18, middag 5 euro
Kontakten: övar i församlingshemmet ons 28 9 kl 16.30, taxin
startar i Ågren 16.00, kyrkokören
kl 17.30
¶¶ Replot
Gudstjänst: i Replot sö kl.10.
Glenn Kaski, Michael Wargh.
Diakonisyföreningen: i Replot
försh. må 26.9 kl. 13 varannan
vecka.
¶¶ Solf
Be och Te: för ungdomar fr kl. 20 i
prästg. Gäst: Tom Riska.
Gudstjänst: sö kl. 10, AudasWillman, Brunell.
Skriftskola: sö kl. 17 i fh – anmälan och information – för ungdomar födda 1997 eller äldre samt
föräldrar.
Pensionärssamling: on kl. 13.
”Matlusten-projektet, Carina
Blom.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: lö 24.9 kl. 9.30 på Skolhusg.
28. Eva-Maria Strömsholm: Man
ger bara inte upp.
Ökenmässa: sö kl. 13, Gunnar
Särs, Mikael Heikius, Dan Andersson, Trefaldighetskyrkans kör.
Morgonbön: to 29.9 kl. 9, TiaMaria Nord, Dan Andersson.
Tvåspråkig veterangudstjänst:
to 29.9 kl. 13, biskop em Gustav
Björkstrand, Krister Koskela,
Janne Hänninen, Lottakören, dir.
Katariina Järvinen, Mikael Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Sångkväll: sö kl. 18 med Birgitta
Edström o Swante Bengtsson.
SUNDOM KYRKA
Frälsarkransgudstjänst: sö kl.
18, Siv Jern, Sundomkören, dir.
Monica Heikius, Evelina Anderssén, flöjt.
¶¶ Vörå
Vörå
Gudstjänst: i ky sö kl. 10. Berg,
Bäck.
Söndagsskolan: startar 25.9 kl. 11
i Bertby bönehus, kl. 11 i Karvsor

bönehus. 9.10 kl. 10 i Vörå fh.
Oravais
Andakt: på Hvc to kl.13.30 och
Aftonbo kl. 14.30.
Gudstjänst: i ky sö kl. 12. Berg,
Streng.
Missionscafé: startar on 28.9 kl.
13 i fh. Obs! Missionssyföreningen
ändrar namn och välkomnar
också män! Därefter samling varannan onsdag.
Maxmo
 Andakt: to kl. 14.30 vid Marielund.
Kyrkokören: startar to kl. 19 i fh.
Gudstjänst: i ky sö kl. 12. Granlund, Bäck.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 17: Barnkören i Henriksborg,
Johansson.
-18: ”Kör för alla” i Henriksborg,
Johansson.
-19: Karagrupp i församlingsstugan, T. Forsblom.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Sundqvist, Johansson.
-20 :Ungdomssamling i församlingsstugan, Wikblad.
Lö 15: Mötesserie: Församlingens
liv i Henriksborg, del 1. Ralf Salo.
-18: Mötesserien Församlingens
liv fortsätter i Henriksborg, del 2,
Ralf Salo.
-19 :Sammankomst i Punsar
bönehus, Lennart Haapaniemi.
Radiering.
Sö 10: Gudstjänst, lit Portin, pred
Ralf Salo, Johansson.
Söndagsskolorna startar: kl 10 i
Ytteresse bönehus, kl 11 i Bäckby
skola.
-14: Mötesserien Församlingens
liv i Henriksborg, del 3, Ralf Salo.
-14: Sammankomst i Punsar
bönehus, Lennart Haapaniemi,
Anders Värnström. Radiering.
-19: Sammankomst i Punsar
bönehus, Lennart Haapaniemi.
Radiering.
Ti 13: Symöte i Ytteresse bönehus.
¶¶ Jakobstad
Fr 13 Information om utjämningsdagens insamling: till Daliterna i
Nepal i FC, Joanna Lindén.
Lö 19 Utjämningsdagens missionssamling: i Kyrkostrands förs.
hem, OA Lönnbäck, Joanna Lindén, Ida Sandberg, Gloriakören,
Södö, Erikson, Krokfors. Kollekt
för Daliterna i Nepal. Secondhand lotteri. Servering. Arr.:
J:stads sv och Pedersöre församlingar, FMS.
SÖNDAGSSKOLOR startar 25.9.
Sö 10: i Kyrkostrands förs.hem.
Sö 11: i Vestanlidgården.

Unga som mist en
förälder berättar

”Helga Hund i himlen” avslutar serien med familjeandakter av författaren Lars Collmar i
Radio Vega. Collmar har läst sina populära böcker om Helga Hund i radions morgonandakter på lördagar.
Nu börjar uppläsningen av den sista boken om Helga, Leonard och
framförallt om Nospussaren. Helga
Hund är framme i Himlen.
Radio Vega lördag klockan 8.53

Sö 12 Högmässa: i kyrkan,
Åstrand, Krokfors, Södö, Östman,
dubbelkvartett.
15 Sammankomst: i Skutnäs bönehus. Besök av kyrkoherde BoGöran Åstrand. Predikan efteråt
av Bo-Göran Åstrand och Olavi
Forsbacka. Servering.
18 Fokus: i FC, Tomas Björkman.
Barnpassning.
Ti 13 Tisdagssamling: på Station I,
Albert Häggblom.
On 18 U-klubben: i Vestanlidgården. Gäst: Gun-Maj Näse.

Salo, Eivor och Nils Johansson
m.fl. medverkar. Barnpassning.
Servering.
Högmässa (sk): sö 25 kl. 10.00,
Sjöblom, Enkvist, sång av Mats
Löf. Kyrkvärd: Gertruds.
Finsk högmässa: sö 25 kl. 12.00,
Sjöblom, Enkvist. Kyrkkaffe.
Nattvard vid Sandlunden: to 29
kl. 18.00, Sjöblom, Wiklund.
Karagruppen: samlas vid Inremissionshemmet to 29 kl. 19.00.
Albert Häggblom medverkar.
Bastun är varm från kl. 18.00.

¶¶ Jeppo
Fr 23.9 kl 19: Ungdomscafé ”Bönan” i bönehuset.
Sö 25.9 kl 10: Gudstjänst i församlingshemmet, Klingenberg,
Lönnqvist, kyrkkaffe.
- Kl 12: Finsk högmässa, Klingenberg, Lönnqvist. Sångprogram o
servering.
Ti 27.9 kl.18.30: Kvinnogruppen ”
Face to face” i församlingshemmet.
To 29.9 kl 13: Missionssymöte i
bönehuset.

¶¶ Munsala
Församlingsresa till Lappajärvi lö
24.9: start från kyrkan kl. 8.30.
Nätet fre kl 19: Spelkväll och Gemenskap.
Nattvardsgudstjänst för äldre o
handikappade sö kl. 12: i förs.h,
servering. Khden, Blomqvist,
Inges Sång o Spel medv.
Päivänjumalanpalvelus (HPE)
Jepuan kirkossa su klo 12: Klingenberg, Lönnqvist. Kirkkokahvit
srk-kodissa.
Bön och lovsång kring brasan sö
kl 19: i prästg.
Skriftskolan startar sö 2.10 kl 10:
familjegudstj. i kyrkan.

¶¶ Karleby
Sö kl 10: Skördetackgudstjänst i
sockenkyrkan, Lars Junell, Anne
Peltomaa, kvartettsång, saxofon
Göran Hägg. Efteråt lunch i förs.
hemmet.
Kl 12: Högmässa i stadskyrkan,
trumpet Börje Kotkamaa. Kyrkfarstukaffe.
¶¶ Kronoby
Kyrkokören: tors 19.00 i fh
Barnkören: fre 13.15 i fh
Sportdax: för ungdomar fre 17.30
i idr.h.
Öppet hus: för åk 6-7 fre 19.30
vid Lyktan
Barnloppis: lör fm i lilla salen och
dagklubben
Musikcafé Lyktan: lör 20.0024.00
Gudstjänst: sön 10.00, Ventin,
Salumäe. Kyrkkaffe
Församlingsafton: sön 19.00 i fh
Missionssyföreningarnas utfärd:
tis 13.00
Föräldra-barngruppen: start ons
9.00 i dagklubben
Församlingslunch: nästa tors
12.00. Efteråt program med Sigurd
Norrgård och hans sånger.
¶¶ Larsmo
Bibelkväll i församlingshemmet:
to 22 kl. 19.00, Sjöblom. ”Axplock
ur Apostlagärningarna”.
Ungdomssamling i Xodus: fre 23
kl. 19.30.
Lördagssamling i församlingshemmet: lö 24 kl. 19.00. Anders

¶¶ Nedervetil
Symöte: idag 13 i fh.
Andakt med HHN: fr 13 i servicecentret, A Häggblom, S Smedjebacka.
Loppmarknad: lö 10 – 13 vid Andelsbanken till förmån för Nepal.
Tillväxtkväll: lö 18 i fh, Peter Silfverberg medv.
Högmässa: sö 10, Häggblom,
Smedjebacka.
Konsert: sö 19 med Mats-Olav
Sågfors som sjunger andliga visor,
ack. Tomas Enroth.
Pensionärssamling: ti 13 i fh.
¶¶ Nykarleby
Sö kl 10: Bygudstjänst i Kovjoki,
Edman, Ringwall
-kl 12: Finsk gudstjänst i Jeppo
kyrka, skjuts från fh kl 11.15.
-kl 18: Kvällsgudsjänst i kyrkan,
Edman, Ringwall, sång av systrarna Malmsten. Ny skriftskola
startar.
Må kl 19: Missionskväll i fh, Mona
och Alf Wallin
On kl 15-18: Skördeförsäljning och
korngrynsgröt, också hemköp,
vid Missionsstugan. Gåvor till försäljning och lotteri tas tacksamt
emot under dagen.
¶¶ Pedersöre
Samlingar:
- To 18 :Psalmafton i kyrkan, TV
bandar in

Ny bok ute nu!
Mimma Olsoni-Broman

Ungdomarna som kommer till
tals i denna bok, berättar om sina
känslor efter en förälders död.

är redaktör och författare.

”Att flytta fokus från journalistens faktatext
till att i författarskapet skildra känslor är en
ny både givande och svår process.”

Genomgående är det personliga
och uppriktiga tonfallet.
I bokens efterord ger Hilkka
Olkinuora en innerlig betraktelse
av sorg.

Helga Hund framme i himlen

23,90

- Lö 19: Utjämningsdagens missionssamling, Kyrkostrands
församlingshem, Oa Lönnbäck,
Joanna Lindén, Ida Sandberg,
Gloriakören, Södö, Krokfors, Erikson, Kollekt för Daliterna i Nepal,
second-hand lotteri, servering,
arr. Pedersöre och Jakobstads sv.
församlingar, FMS
- Sö 18: Kvällspredikan i Kållby
bönehus, Mats Björklund
- Sö 19: Sång och musik i Forsby
bykyrka, Forsby spelmän med
Lars Hjerpe, Ellen Eklund, Häggblom
- On 12: Pensionärssamling för
yngre och äldre, Kyrkostrands
församlingshem, Helena Cederberg, Erikson, mat och kaffe 10
€, kyrktaxi kan beställas via förs.
kansli tfn 040-3100440
Helgmålsbön: Lö 18, Kyrkhemmet
Högmässa: Sö 10, kyrkan, lit. Erikson, pred. Häggblom, D. Häggblom, Manskören, textläsare Gun
Anderssén-Wilhelms, dörrvärdar
Lövö
Symöten: Ti 13 i Bennäs kyrkhem,
Eklund. To 29.9 kl. 13.30 i Kållby
bönehus
Familjegudstjänst 2.10 kl. 11: mat
efteråt i församlingshemmet,
köttbullar + mos, efterrätt 7 €,
4-12 år 4 €, under 4 år gratis,
max 25 €/familj. Anmäl till maten
senast on 28.9 till förs.kansliet tfn
040-3100440, sms går bra.
¶¶ Purmo
To 19: Bibel-kväll i Kyrkhemmet
Fr 19.30: Nattvardsmässa i Åvist
bykyrka, khden, kantorn
Sö 10: Skördegudstjänst i kyrkan
Khden, kantorn o Purmopojkarna.
Taxi.
14: ”Hela kyrkan sjunger” –
kantor Håkans 30 årsjubileum i
kyrkan. Sångare och musikanter
bjuder på musikprogram. Efteråt
servering i Kyrkhemmet.
19.30: Karasamling hos Khden,
Skatagränd 5.
Ti 13: Missionsträff i Lillby pensionärshem
On 13: Samling för sörjande i
prästgården
To 14: Andakt i Purmohemmet
¶¶ Terjärv
Finsk bibel- o. samtalsgr: to 22.9
kl 18, förs.h.
Ungd.samling: fr 23.9 kl 19, förs.h.
Önskepsalmkväll: i kyrkan, andakt, khden, lö 24.9 kl 19, meddela din önskepsalm till kantorn
tel 050-5671560 eller till pastorskansliet tel 8675033. Kollekt till
Somalia.
Familjegudstjänst: sö 25.9 kl 11,
khden, kantorn, barnkören. Tack-
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Julglädje till sjöfararna

Gåvor till sjöss

Finlands sjömanskyrka förmedlar varje år julgåvor till
de som firar julen på sjön. Också i år kan du sända julpaket till sjöfararna.
Sänd paketen senast den 24.10 till Sjömanskyrkan
i Nordsjö, Proviantgatan 4, 00980 Helsingfors eller till
närmaste sjömanskyrka.
Man kan också ge gåvan i pengar. Ett paket kostar
10 € – med pengarna gör kyrkan julpaketen.
Mer info finns på www.merimieskirkko.fi

sägelse för årets skörd.
Inskrivning till skriftskolan: KU:s
soppdag efter gudstjänsten.
Missionscafé: ti 27.9 kl 13,
A.Lönnquist med hemlig gäst.
Kvinnobanken: samlas on 28.9 kl
14 första gången för denna höst
i prästgårdens källarutrymmen.
Nya intresserade välkomna med!
Samling för frivilliga kollektbärare: to 29.9 kl 17, förs.h.
Tillväxtgrupp: startar to 29.9 kl 19
i förs.h. kontaktpers. B. Broberg
tel. 040-7682696. Anm. senast
26.9.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Sö 25.9 kl. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka, Puska, Söderström.
Kl. 12: Högmässa i domkyrkan Anderssén-Löf, S Lindgård, Helenelund, Tollander, Diskanten
Kl. 13.15: SKÖRDEFEST med gratis köttsoppa i församlingshemmet
Kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans pensionärsbostäder, Puska

Lappträsk

To 22 kl 16: andakt i kyrkan med nordiska gäster, CÅ, VT
- kl 18: Cantando i fh
Sö 25 kl 18: (obs! klockslaget) Vesper
i kyrkan, CÅ, VT, Terhi Saarinen, Aino
Aaltonen-Niinisalo, Lauri soloin, Annette Grevberg, Jaakko Saarinen, AnnaMaria Lehtoaho
On 28 kl 9.30: vuxen-barngrupp i fh
- kl 15.15: Barnklangen i fh
To 29 kl 9.15: Skolgudstjänst i Mikaelidagens tecken i kyrkan, CÅ, VT, alla
välkomna!
- kl 13: andakt i Servicehuset och kl 15
på Tallmogården, CÅ, VT
- kl 18: Cantando i kyrkan

Liljendal

Refrängen: Höstens första övning idag
to 22.9 kl 16 på Mariagården
Gudstjänst: Sö 25.9 kl 12 i Liljendal
kyrka. Tord Carlström, Antti Jokinen

Lovisa

Högmässa: sö 25.9. kl 10 i kyrkan,
hjälpledarna medverkar, T Carlström,
P Jokinen
Diakonikretsen: må 26.9. kl 13 i Vesperhemmet
Morgonkaffe: to 29.9. kl 8.30 i Tikva

Pernå

Furaha körens konsert: lö 24.9 kl. 18.00
i kyrkan.
Taizémässa: sö 25.9 kl. 18.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Rita Bergman
Pensionärsträff: to 29.9 kl. 12.00 i
Sarvsalö Byagården, Minna Silfvergrén.

Sibbo

SIBBO KYRKA Sö kl 12: mässa Katja
Korpi, Anders Ekberg.
Kyrkokören: startar To kl 19 22.9 i Kyrkoby församl.hem, Ekberg.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 23.9 i Kyrkoby
församl.hem. Gemenskapskväll.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos Tua
Lampenius, Högmov 19.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 23.9:
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb: Hörnan, Högbergsgatan 10. Ollberg
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t Jacob:
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström
kl. 12-13.30 Veckolunch: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 vån.
Sö 25.9:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka. Ray,
Henricson. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Lindström, Enlund. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. Ray,
Lindström, Enlund, Henricson, S:t Jacobskören. Kyrkkaffe
Må 26.9:
kl. 10-12 Café Kardemumma: S:t Jacobs
kyrka. Heidi Tirkkonen
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb: Tomas
kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen
16. Ingång från gården. Frände
kl. 15 Diakonikretsen: Konfirmandsalen,
Högbergsgatan 10 D 2 vån. Lindblom

Ti 27.9:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Anna
Maria Böckerman, orgel
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och daglediga: Johannessalen, Högbergsgatan
10 D 2 vån. Anna Maria Böckerman. Nya
psalmer? – Det finns ju redan så många.
Enlund
On 28.9:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t Jacob:
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström
Ingen diakoniträff
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas kyrkas församlingssal. Frände
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. Lindström, Böckerman, Almqvist
To 29.9:
kl. 16-17 Samtalskrets: Mariakapellet,
Högbergsgatan 10 D 2 vån. Ollberg
kl. 18-20 Temakväll: S:t Jacob, Kvarnbergsbrinken. Du är den bästa föräldern
för ditt barn. Barbro Näse, chef för
familjerådgivningscentralen i Raseborg
finns på plats. Hon berättar och diskuterar frågor som gäller barn och föräldrar.

Matteus

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet: är öppet må, ti, to,
fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 tfn (09)
2340 7300.
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Fr 23.9 kl. 19: samling för män. Clas
Hagelstam: Frid och ordning. Diskussionskväll (2 vån).
Sö 25.9 kl. 11: förbönsstund före gudstjänsten (2 vån). Mera info: Matias
Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 25.9 kl. 12: högm, Rönnberg, Lankinen. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 25.9 kl. 18: kvällsmässa, Hallvar,
Lankinen. Kvällste i Matteussalen.
Må 26.9 kl. 18: samlas kvinnor mitt i
livet (2vån).
NORDSJÖ KYRKA: Hamnholmsvägen 7
Må 26.9 kl. 12.30: Nordsjö samtalsgrupp, Karin Degerman. Nya medlemmar välkomna!
Dagklubben: Sjökortsgränden 6, Nordsjö
Ti kl. 9.30 – 12: Familjeklubb för barn i
alla åldrar och föräldrar. Kaffeservering
1 euro.
MATTEUS DAGKLUBB:
för barn i åldern 3–6 år, verkar må, ti,
to, fr kl. 9.30-12.30 på Nordsjö (Sjökortsgränden 6), Ledare är Marianne
Bergström. Det finns platser kvar.
Pastorskansliet tel. 2340 7300 tar emot
anmälningar.
BARNLÄGER: (7-12 år)
30.9 – 2.10 på Kvarnudden i Pernå. Det
finns platser kvar. Pris: 40 euro. Anmäl
genast till Catarina Bärlund-Palm, tfn
050-380 3936 eller catarina.barlundpalm@evl.fi.

Petrus

www.petrusforsamling.net
Fr 23.9:
- kl. 10 Musiklek för barn och föräldrar:
i Lukascentret (Vespervägen 12 A).
Sussi.
Sö 25.9:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs
kyrka. Bonde, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Gudstjänst: i Viks kyrka. Lassus,
Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N): i Kårböle kapell.
Bonde, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas
kyrka. Björk m.fl. Tema: Andens frukter
- frid. Pizzamingel.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka.
Sandell.
Må 26.9:
- kl. 10 Musiklek för barn och föräldrar:
i Lukasgården (Munkstigen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka.
Sandell.
- kl. 19 Samling för män: i Lukascentret.
Stig-Olof Fernström.
Ti 27.9:
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik: i
Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 13 Pensionärskrets: i Malms kyrka.
Bodil Sandell.
- kl. 19 Litteraturkväll: i Månsas kyrka.
Aicka och Micke Nyström.
On 28.9:
- kl. 18.30 Petruskören: övar i Hagasalen. Söderström.
To 29.9:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsasvägen 21). Sussi och Bodil.
- kl. 10.45 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.
Keswickmöten to 29.9 - lö 1.10: i
Matteus kyrka, Åbohusvägen 3 (invid
metrostationen Östra centrum). Se Helsingfors prosteri.

Helsingfors prosteri

Matteuskyrkan: Åbohusv. 3
Keswick Möten 29.9-1.10.2011: Talare:
Carl-Erik Sahlberg, Stockholm. Torsdag
29.9. kl.19 Att förändra en stad genom

konsert i jakobstad

KAMRATGRUPP FÖR ADOPTERADE

Gospelfavoriter med Mrs Bighill

The Mrs Bighill Singers består av ett gäng passionerade och begåvade österbottningar med hjärta för gospel. De har tidigare uppträtt på bl.a. Pori Jazz och Höstdagarna.
Lördagen den 24.9 är det igen dags då de gör en
akustisk konsert tillsammans med pianisten Mikael
Svarvar och percussionisten Felix Holmberg. Platsen är
Betaniakyrkan i Jakobstad och gruppen framför gospelfavoriter på både svenska och engelska. Programblad 10/8 €.

bön. Mötesserien inleds kl.18.30 med
servering. Fredag 30.9. kl.18 Att förändra
en stad genom diakoni. Ca kl.19 paus
med servering, varefter mötet fortsätter. Lördag 1.10. kl.18 Att förändra min
stad. Korta anföranden. His Master´s
Noise sjunger. Servering. Mer info:
Prosten Stig-Olof Fernström.tfn 0503416219.
Tomas kyrka Rönnvägen 16: Höstens första Tomasmässa firas onsdag
5.10.2011 kl.19 i Tomas kyrka. Temat är
”Änglarnas dag”. Gästande predikant
teol.stud. Emma Audas. Se nästa veckas
annonsering.
Jourhavande i Samtalstjänsten, något
för Dig?: En ny grundkurs för frivilliga i
Samtalstjänsten planeras starta i höst.
Intresserade kallas på basen av ansökan
till individuell intervju. Kursen, som hålls
i Helsingfors inleds i slutet av oktober
och avslutas i mitten av januari 2012.
Antalet kurstillfällen är sju och antalet
kursdeltagare max. 12. Samtalstjänst är
en riksomfattande telefon- och nättjänst, som upprätthålls av den Ev.luth.
kyrkan. Till Samtalstjänsten kan man
ringa anonymt alla dagar kl. 20-24 eller
skicka ett meddelande till nätjouren,
www.natjour.fi. För närmare information, tag kontakt med verksamhetsledare Caritha Sjöberg, tel. 09-2340 2292
eller caritha.sjoberg@evl.fi
Huvudstadsmission 2011: kallas den
mediaevangelisationskampanj, som
anordnas 15.9 – 15.10.2011 i huvudstadsregionen. 60 församlingar är med.Under
en månads tid håller man via kampanjen
fram evangeliet i massmedia och målet
är att komma till tro och att få komma
med i en kristen gemenskap. Mer info:
Petrus församling.
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
wMer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 25.9. 11.00 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

Högmässor sö 25.9:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15.
Maria Sten, Karhuluoma. Kyrkkaffe i
Sockenstugan.
Alberga kyrka, Grindbergsg. 2, kl. 14.
Konfirm. av Mataskär 2-skriftsk. v. Martens, Lindqvist, Kronlund.
Mataskärdagen: Mataskärs lägercentrum, Mataskärv. 3. Kl. 11 mässa med
små och stora i kapellet. Jäntti, Ahlbeck,
Kronlund. Patrik Smulter, gitarr. Lunch
7 € till förmån för Mataskär. Kl. 12-15
höstmarknad med våffelcafé, kaffe och
bulle, bakverk, hemlagat, lotteri m.m.
Lördagskaffe för utvecklingshämmade:
Röda stugan,
Brinkängsv. 4, lö 24.9 kl. 15-16.30.
Kvällsmässa:
Södrik kapell, Kirstigården 3, ti 27.9 kl.
18, Jäntti, Karhuluoma. Kyrkkaffe.
Kretsar för pens. o. daglediga: kl. 13-15:
Träffdax: i Köklax kapell ti 27.9, Sökö
kapell ti 27.9, Kalajärvi kapell to 29.9.
Mer info om höstens verksamhet:se
Esbobilagan i detta nummer av KP.

Grankulla

To 22.9 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, Tonberg-Skogström.
Sö 25.9 kl 12: Högmässa, Sandell, Peitsalo. Skapelsens söndag. Aulakaffe.
- kl 12: Söndagsskola i övre brasrummet.
Må 26.9 kl 13-15: Måndagscafé i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 27.9 kl 9.30-12: Familjelyktan i
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik och
rörelse, Peitsalo, Fransman. Kort morgonandakt i kapellet. Kaffeservering och
fri samvaro.
- kl 13: Pensionärskören i nedre salen.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen.
Kring Pauli första resa i ord och bild,
Ragnar Sandell.
On 28.9 kl 13.30: Syföreningen i övre
brasrummet.

- kl 15: Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97.
- kl 17: Ungdomskväll i Klubb 97.
To 29.9 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.

Kyrkslätt

Högmässa: sö 25.9 kl. 12.00 i Kyrkslätts
kyrka, Höglund, Joki.
Ungdomsmässa: on 28.9 kl. 18.00 i
Kyrkslätts kyrka.

Tammerfors

Sö 25.9. Högmässa: 10.30 i Finlaysons
kyrka, K Rantala, P Sirén
Ti 27.9 Mammor, pappor o barn: 10 SvG,
musik med kantor Paula
Ti 27.9. Tisdagsklubben:
SvG grupp I kl 13.30 - 14.30 och grupp II
kl 14.30-15.30.
Ons 28.9. Diakonikretsen :13 SvH,
”Svenskheter i finska dialekter” Maijaliisa Mattila är gästtalare.

Vanda

Fredagsgruppen: fre 16.9 kl. 10 i Dickursby kyrkas kafferum, Annakatri Aho
Högmässa: sö 18.9 kl 10 i Helsinge kyrka
S:t Lars, Anu Paavola, Nina Fogelberg
Söndagsskola: sö 18.9 kl. 10-11 i Bagarstugan, Kurirvägen 1. Marja-Leena
Väänänen.
Högmässa: sö 18.9 kl. 12 kl. I S:t Martins
kapell, Anu Paavola, Nina Fogelberg
LARSKÖREN: övar må 19.9 kl. 18 i S:t
Lars kapell
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets ti 20.9 kl. 13 i S:t Martins kapell i
Myrbacka kyrka
ViAndakören: övar ti 20.9 kl. 13.30 i
Dickursby kyrka
DiBkväll: i Bagarstugan ti 20.9 kl. 1517.55. Hjälpledarutbildningen börjar.
Ungdomsmässa: ti 20.9 kl. 18 i Helsinge
kyrka S:t Lars, Kaj Andersson
Dickursby pensionärskrets: on 21.9 kl.
14 på Folkhälsanhuset.

Raseborgs prosteri
Bromarv

Sö 25.9.kl.10: (Obs!tiden) gudstjänst,Sö
derlund,Wuorinen

Ekenäs

Ekenäs höstmarknad: to- fr 22-23.9.
Församlingen på plats med tält och personal.Välkommen att besöka oss!
Gemensam bön: lö 24.9 kl.9.30 i förs.h.
Högmässa: sö 25.9 kl.10, T.Wilman,
N.Burgmann.
SöndagsKulan: sö 25.9 kl.10-11.30 i Kulan. Träffpunkt för barn från 3 år.
Ung gudstjänst: on 28.9 kl.18 i kyrkan.
Må bra-dagen: lö 8.10 kl.9.30-16 i
förs.h. Kom och delta i en annorlunda
hälsodag för kropp, själ och ande! På
programmet 8 olika aktivitetspunkter
(workshopar), måltider och avslutande
Taizémässa. Må bra-broschyr med anm.
talong finns bl.a. i kyrkan och pastorsk.
Anm. även via webbplatsen www.ekenasforsamling.fi senast 4.10. Avgift 10€
för måltider. Välkommen!

Hangö

Sö 25.9 Taizémässa i Täktom kapell kl.

Nätverk för adopterade

Kamratgruppen NAF - Nationellt Adopterade Finland,
är ett nätverk för personer som adopterats inom Finland. Målet är att komma i kontakt med varandra, delar erfarenheter och stöda varandra enligt behov.
Som medlem finns det inga speciella förväntningar,
i gruppen är man mån om varandras integritet. I detta nu existerar nätverket i hela Svenskfinland. På nätet:
www.adopterad.fi . Medlemskapet är gratis.

18: A. Laxell, M. Lasonen.
On 28.9 Kompisträff: kl. 13-14.30 i Villa
Teresa, Boulevarden 17.
Församlingsnytt: kom med posten förra
veckan, om du inte fått det, ring 0192630620.

Ingå

Fre 23.9 kl 18.00: Israeliska danser i församlingshemmets källarvåning. Viveca
Unnérus.
Lö 24.9 kl 19.00: Förbön och lovsång
i Degerby kyrka. Gunnar och Liisa
Weckström.
Sö 25.9, 15 s. e. pingst, kl 10.00: Högmässa i Ingå kyrka. Veteranernas och
pensionärernas kyrkogångsdag. Eeva
Makweri, Marianne Gustafsson Burgmann och kyrkokören. Kyrkkaffe efter
mässan i församlingshemmet.
Tvåspråkig SÖNDAGSSKOLA: börjar
söndagen den 25.9.2011 kl. 11.00 i församlingshemmets källare. VÄLKOMMEN.
Ons 28.9 kl 14.00: Syföreningen träffas i
Prästgården. Siv Björklöf.
Verksamhet på finska:
To 22.9 klo 9.00-11.00 :Perhekerho
Rantatie 11:ssa. Lisätietoja saat Mira
Neuvoselta, puh. 050-3392200.
To 22.9 Gaudete-kuoro: aloittaa
toimintansa, mikäli olet kiinnostunut
kuorosta, ota yhteyttä Noora Karhuluomaan, puh. 050-5883908.
NAISTEN VIIKONLOPPU RÖVASSISSA
pe-la 23-24.9.2011: Tule luonnonkauniiseen Rövassiin rentoutumaan ja viihtymään mukavassa seurassa. Lisätietoja
ja ilmoittautumiset/Eeva Makweri,
0400-449578.
La 24.9 klo 10.00-12.00: Yhdessä
pöytään. Kokoonnumme Pappilaan
valmistamaan juustokakkuja. Hinta 10 €.
Irtopohjavuoka mukaan. Ilmoittautumiset puh. 050-584 0449.
Tii 27.9 klo 18.00: Etsijät ja löytäjät
Pappilassa, aiheena: ”kuka kelpaa”.
Ke 28.9 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis

Gudstjänst: sö 25.9 kl. 10 i S:ta Katarina
kyrka. Terlinden; Bonacci.
Högmässa: sö 25.9. kl. 12 i Svartå kyrka;
Terlinden; Bonacci. Kyrktaxi från periferin. Lämna din beställning till pastorskansliet tfn 279 3000, senast torsdag
22.9.kl 14. Kyrkkaffe.
Stick- och väncafé: må 26.9 13-15 på
Köpmansgatan 20. I samarbete med
Röda Korset.
Bibelgruppen i Svartå: må 26.9 kl. 1415.30 i kyrkstugan.
Karis minnesklubb: on 28.9 kl. 14-16 på
Köpmansgatan 20. I samarbete med
föreningen Stöd för de äldre i Karis och
Pojo och Minneslots.

i kyrkan. Varje onsdag är kyrkan öppen
för bön och stillhet kl 9-11.

Sjundeå

Bönegrupp: To 22.9 kl. 18 i Capella, Gun
Venäläinen.
Mässa: Sö 25.9 kl. 18 i Capella med
kyrkkaffe, Kaiku Mäenpää, Anna Karlsen.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa:
träffas 27.9 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen 040 533 6946.
Sångstund: To 29.9 kl. 10 i Capella.
Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta
Gun Venäläinen 040 533 6946.
Veckans text: To 29.9 kl. 18 bibelstudium i församlingshemmet, Kaiku
Mäenpää.
Kyrkobröderna: kl. 19 i församlingshemmet.

Snappertuna

Sö 18.9 kl 10: Gudstjänst med Markus
Weckström och Pia Nygård
Må 19.9 kl 19: Kören övar i prästgården
To 22.9 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
Sö 25.9 kl 10: Högmässa med Margareta
Puiras och Pia Nygård
Höstutfärd till Tavastehus: lördagen 15
oktober. Vi besöker slottet och muséerna vid slottet. På hemvägen besöker
vi Hyvinge kyrka. Pris 45 euro. För
anmälan och närmare uppgifter vänligen
kontakta pastorskansliet senast torsdagen 6 oktober. Tel. 044 755 36 24 (må
– to kl. 9-13). Alla intresserade är varmt
välkomna med på utfärden!

Tenala

15 sönd. e. Pingst, 25.9 kl. 12.00: (Obs
tiden!) Högmässa, Staffan Söderlund/
Tony Wuorinen/Anna-Mari Korin. Vi firar
De äldres dag. Efter gudstjänsten bjuder
Prästkulla marthakrets på mat. Skjutsar.
Ti 27.9 kl. 13.00: Missionskretsen i församlingshemmet.

Esbo stift
Lojo

Sö 2.10. kl 13.00: Mikaelidagens familjegudstjänst i Virkby kyrka. Dagklubben
medverkar. Nora Peltola sjunger. Kyrkvärd Keijo Wigren. Kyrkkafffe.
Ti 11.10 kl 13.30: Svenska kretsen samlas
i Virkby kyrka. Raimo
Kuismanen och Timo Saario.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi: till
svenska kretsen kontakta chauffören
Marko Kytölä tel 040 546 5549 senast
dagen innan. Taxin kostar 5,00€ tur
och retur.

Pojo

Torsdagar: Församlingskören kl 18.30
i församlingshemmet. Fr 23.09: Pensionärskören kl 13.45 i förs.hemmet. Sö
25.09: Gudstjänst kl 12 i kyrkan. Margareta Puiras, Tor Nordström. Ti 27.09:
Familjecafe kl 13 i förs.hemmet.
On 28.09: Kl 10 Postilla-tema, änglapyssel. I förs.hemmet kl 13 Diakonisyföreningen. Kl 17.30 Musiklek för
småbarnsfamiljer. Kl 19 Förbönsandakt

http://sanktjohannes.info
25.9 kl 11 Gtj i Biblion, Vasa,
kl 18 Lepplax bykyrka.

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

Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis
emot donationer och testamenten. Kontakta
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.
Mera information om våra kurser och
vår övriga verksamhet hittar du på
www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

RETREATGÅRDEN SNOAN

Endagsretreat
Tid och plats: 8.10.2011,
Retreatgården Snoan

Retreat i veckan
Tid och plats: 10–12.10.2011,
Retreatgården Snoan

Höstretreat
Tid och plats: 28–30.10.2011,
Retreatgården Snoan

Miljöaktionsdagarna
Tid och plats:
21–23.10.2011, Lärkkulla
Anmäl dig: www.miljoaktion.fi
senast 23.9
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PÅ GÅNG

MÅ
BRA

En MÅ BRA-dag ordnas lördag 8.10
i Ekenäs församlingshem. Dagens
innehåll är format utifrån tanken
att människan är en helhet med
kroppsliga, själsliga och andliga behov där varje del behöver hälsosam
näring för att helheten skall må bra.
Under hälsodagen hinner man delta
i flera olika verkstäder (workshopar) med varierande innehåll, allt från att
pröva sina gränser och upptäcka kopplingen mellan jaget och kroppen,
dansa fram sin ordlösa bön, binda en höstkrans eller lära sig något om hälsosam mat. Man kan också gå ut och promenera i grupp i den friska höstluften, sjunga allsång eller prova på en superkort retreat.
Dragare för verkstäderna är omsorgspräst Björn Öhman, kyrkoherde
Stefan Forsén, författarna Maria Riska och Nina Colliander-Nyman, kaplan
Claus Terlinden, sjukhuspräst Ann-Sofi Storbacka, kantor Niels Burgmann,
trädgårdsodlare Göran Karlsson och kyrkoherde Anders Lindström.
Dagen avslutas med mässa i Taizéstil.
Måltiderna som serveras under dagen är tillverkade av närproducerade
livsmedel och för dem uppbärs en avgift på 10 euro, i övrigt är deltagandet gratis.
För den som känner längtan efter nya infallsvinklar på livet eller börjat
reflektera över sin livsstil och har behov av fördjupning är hälsodagen ett
utmärkt tillfälle att hämta inspiration och förnyelse, att se nya vyer. Dagen
riktar sig inte enbart till församlingsbor utan välkomnar deltagare både från
när och fjärran. Det går bra att anmäla sig via ett elektroniskt formulär på
www.ekenasforsamling.fi.
På samma plats finns utförlig information om dagen och möjlighet att
skriva ut broschyren. Må bra-dagen ordnas inom ramen för kyrkans prioritetsområde HELIG och temat för 2011 som är Rätt till det heliga.
Gospelhelg med Mikael Svarvar 19-20.11 i Åbo. Åbolands svenska kyrkosångskrets rf inbjuder sångare och musikanter till ett veckoslut med gospelmusik den 19–20.11 i Åbo. Dirigent och lärare är Mikael Svarvar, som på
söndagen också har ett kompband med sig. Veckoslutets lärdomar kulminerar i en gospelkonsert i Henrikskyrkan. Åbolands svenska kyrkosångskrets rf har på senare år breddat den vanliga klassiska kyrkokörsrepertoaren med sånger i gospelstil. Också de som som inte är med i en kyrklig kör,
eller ens någon kör alls kan delta i gospelhelgen. På webben <http://users.
abo.fi/bsarelin/kretsen/Program_main.htm> finns uppgifter om program
och andra praktiska saker. Anmälningstiden utgår den 30 september. Anmälan tas emot av församlingssekreteraren i Åbo svenska församling, tfn
0403417 458. Sista anmälningsdag: 30. 9. 2011. Deltagaravgiften 20 euro
inkluderar kaffe. Den som eventuellt behöver logi ordnar detta själv.
Retreatgården Snoan erbjuder i
oktober två olika slag av retreat.
Lördagen den 8 oktober ordnas
en endagsretreat för den som har
lust att pröva på vad retreat är eller
som har svårt att frigöra sig flera
dagar i följd. Måndag till onsdag,
10-12 oktober, ordnas ”Retreat i
veckan” för den som själv bestämmer över sina dagar eller helt enkelt råkar vara ledig mitt i veckan.
Endagsretreaten leds av Snoans
huskaplan Elsa Tenhonen och retreatvärden och kantorn Åsa Westerlund. Retreaten i veckan, som
har temat ”Den heliga brustenheten”, leds av prästen och psykoterapeuten Lena Fagéus från Sverige.
Mera information fås på www.
larkkulla.net/sv/retreater , eller per
telefon 019-2757200 (Lärkkulla).

Vid mässan välsignades Anders Kronlund och Tor-Erik och Ann-Katrin Store inför sina uppdrag.

Mäktig välsignelsemässa i Vasa
En ny kyrkoherde i en för- de som påtar sig ansvaret att
samling ger upphov till frå- leda förverkligandet av målgor och förväntningar. När sättningarna för Vasa svensmedlemmarna i Vasa svenska ka församling.
Under mässan som var
församling står inför ett skifhögtidlig med mycket musik
te av ledare är det endast
och många röster välsigför en begränsad tid,
nades både Kronlund
två år. Kyrkoherde
och paret Store inför
Tor-Erik Store och
LING sina stundande upphans fru Ann-KaFÖRSAM
drag. Tor-Erik Stotrin Store svarar på
re som predikade siskallelsen och reser
ta gången före avresan satill Senegal som missionärer och Anders Kronlund de att kallelsen att resa ut
svarar i sin tur på kallelsen som missionär var så stark
att stiga in som tf. kyrkoher- att han inte såg andra möjde i församlingen. Försam- ligheter än att svara ja på den.
lingsrådets vice ordförande Den officiella titeln han nu
Christel Lax hälsade Kron- bär i två år framåt är Finska
lund välkommen på välsig- missionssällskapets reginelsemässan 4.9 i Trefaldig- onrepresentant i Västafrika.
hetskyrkan med följande ord. Ann-Katrin Store kommer
– Det känns alltid gott och att arbeta med förebygganvälsignat att ha en herde att de hälsovård, fadderarbete
ty sig till, ty vi vet ju att i samt information.
Församlingsmedlemmarskocken finns det alltid någon eller några som vill prö- na fick även höra prov på
va på att gå sina egna vägar. Anders Kronlunds musikaDetta kan leda till att för- liska gåva när han i välsigsamlingsarbetet blir allt mer nelsetalet för Tor-Erik och
mångfacetterat, rikt, utma- Ann-Katrin sjöng ett par
nande och utvecklande. Det strofer ur psalmen Hur ljuvär tryggt att ha en kyrkoher- ligt klingar Jesu namn. Ta-

I MIN

let innehöll en anekdot om
hur en missionär i Asien bevisat sin kristna tro genom
att sjunga ut namnet Jesus.
Anders Kronlund är förutom
präst även kantor, så medlemmarna i församlingen får

domkapitel
Kyrkoherdetjänsten i Väståbolands
svenska församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon
sökande.
En kaplanstjänst i Johannes församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling Fred
Lindström, församlingspastorn i
Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg och sjömansprästen Ben Thilman.
Kaplanstjänsten i Sibbo svenska
församling har inom utsatt ansökningstid sökts av pastorn vid missionsföreningen Såningsmannen,
Magnus Riska.

Marknad
Önskas hyra
En liten familj söker hyreslägenhet
på 70-100 m2 i Tölö för långvarigt
boende. Vänligen ring 0400423364.
Studerande och arbetande par letar efter tvåa eller liten trea i Vasa
centrum från 1 oktober. Vi röker
inte och har inga husdjur. Ring
Carmela 040 7047399.

Keswick
Möten

Nyligen utexaminerad pol.mag. &
journalist söker lägenhet att köpa
i Berghäll/närliggande omr, min
30 kvm. Kontakta Michaela 0407254555.

29.9–1.10.2011
en

förändra

stad

Talare (to, fre)
Carl-Erik Sahlberg
S:ta Clara kyrka, Stockholm

Plats

Matteuskyrkan Åbohusvägen 3,
invid metrostationen Östra centrum

to kl. 18.30 servering
kl. 19 Att förändra en
stad genom bön
fre kl. 18 Att förändra
en stad genom diakoni
ca kl. 19.00 paus med
servering, därefter
fortsätter mötet
lö kl. 18 Att förändra
min stad. Korta anföranden, His Master’s
Noise sjunger, servering

Lördag 24/9
Söndag 25/9
Onsdag 28/9
Torsdag 29/9
Lördag 1/10
Söndag 2/10
Tisdag 4/10
Torsdag 6/10
Fredag 7/10
Lördag 8/10
Söndag 9/10

Pörtom kyrka 19:00
Dragnäsbäck kyrka 18:00
Norrvalla Rehab 19:00
Maxmo kyrka 19:00
Solf kyrka 19:00
Replot kyrka 18:00
Närpes Filadelfia 19:00
Bergö kyrka 19:00
Kvevlax Elim 19:00
Vasa Sion 19:00
Jakobstad Pingstkyrka 18:00

Insamling till hjälparbetet i Indien

- Make Mission Possible mmp.crossnet.se-

Tyst boende hos lugn(a)
person(er) önskas i Helsingfors
av skötsam och rökfri 24-årig
konsthögskolestuderande. Maxhyra 350 euro. Marika Markström,
040-8100075.
Ansvarsfull rökfri fjärdeårs manlig
stud. vid ÅA ö.h. 1e+k nära Akademin fr. 1.11. Vänl. ring 050-320
4698.
Ung flicka söker lägenhet (etta)
i centrala Åbo. Hyra max 450€/
mån. Jag har arbetsplats, är rökfri
och pålitlig! Tel: 050-3490410
mail: annina_salmi@hotmail.com.
Mvh: Annina Salmi (puhun myös
suomea)

kanske njuta av både orgelmusik och sång av sin kyrkoherde även framöver.
¶¶Johanna

Backholm

FAMILJ
födelsedagar

70 år

fyller fredag 30.9

Kerstin Vikström
i Borgå. Välkommen till en
sångstund i Svenska förs.
hemmet, Runebergsg. 24,
kl 18, därefter servering.
I stället för gåvor, kom ihåg de
svältande i Östafrika genom
Finska Missionssällskapet,
Sampo 800014-182 672.
Märk inbetalningen:
”Svälten i Östafrika”.

Österbottniskt par med fast
arbete önskar hyra lägenhet i
Stockholm från och med 1.1.2012.
Ring Johan 050-5632475.

uthyres
1h+kokvrå (35m2) i egnahemshus
i Nöykkis, Esbo. Egen ingång och
balkong. Panoramafönster. Internet, tvättmaskin och vatten ingår.
Lämplig för bostad eller arbetsrum. Hyra 600 euro. För bilder
och info ring: 0400-210229.
Möblerad lägenhet i Berghäll (46
m2, 1 rum + kök) uthyres för oktober/november/december eller
kortare period. Hyra 750 euro/
mån. Närmare info 050 537 1093
1 r + k 31,5 m2 i Munkshöjden.
Hyra € 550,00 /mån. Tel: 0405015635.

ÖNSKAS KÖPA
Äldre par önskar köpa 3 rum +
kök eller litet radhus i Ekenäs.
Solig söderbalkong och så få
trappsteg som möjligt. Svar till
019-2412845 eller 040-0408218701.
Småbarnsfamilj önskar köpa
sitt första hem (ej ehh) i H:fors.
Helst goda kommunikationer till
Brunakärr. Egen gård/trygg miljö
viktigt. Gärna i ursprungsskick, vi
kan tömma och renovera! Kontakt
kvällstid: Pontus Högström 040
501 1137.
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INKAST ANN-Christine Marttinen

finland inställning till religion

Det viktiga
året i repris

Hårdnande attityder och värdevakuum?

För femtio år sedan stod 62 entusiastiska utbyteselever på järnvägstorget
i Helsingfors. Destination: Amerika.
Husis förevigade tre av oss finlandssvenskar inför det stora äventyret.
Jag har klippet kvar: Jag var iklädd
gudmor Esters ulster (fick den som
avskedsgåva, för jag tyckte den var så fin). Som
krona på den nya permanenten satt en vit sommarhatt. Det var närmare fyrtio grader i Arizona,
dit jag var på väg. Utan hatt svimmar man, ansåg
min mor bestämt.
För många av oss var utlandsresan den första.
Dagens mobila ungdom har svårt att förstå vilken omruskande upplevelse det var att bo i ett
amerikanskt hem och gå i skola i USA i början
av 1960-talet. Mina första steg som krönikör togs
då jag skrev till Husis om exotiska indianreservat
och amerikanskt hemliv.
I oktober möts vi American Field Service stipendiater igen, för första gången på femtio år. Det
har varit ett äventyr att leta reda på folk: telefonsamtal, brev och e-post till främmande människor som plötsligt blir bekanta igen. Alla 62 är inte
kvar. För fjorton håller vi en stilla stund.
Arrangemangen har satt igång en lavin av känslor och aktivitet. Jag har grävt fram album och
årsböcker, breven hem och föräldrarnas brev till
Arizona. Nätterna igenom har jag läst och läst och
blivit bekant med mitt tonårsjag. Livet har blivit flerdimensionellt. Det
är genant att märka vilken naiv världsförbättrare
jag var som 16-åring, generad, då grannen frågade vad jag ansåg om Berlinkrisen och jag ansåg
ingenting alls. Föräldrarna noterade i sina brev att
jag talade onödigt mycket om en viss portugis. De
påminde mig om nödvändigheten att fortsätta med
pianolektionerna i stället
för att gå på baler och fotbollsmatcher. De skrev
om notkrisen och sade
att jag under inga omständigheter skulle rusa hem
om något oväntat skedde,
utan hållas där jag fanns
och gav mig klara repliker
över vad jag skulle säga
om situationen i Finland.
Året har format och
öppnat oss på olika sätt.
En upplevelse är gemensam: Jag hittade ett foto:
Alla det årets 2 222 stipendiater från världens fyra
hörn står på Vita husets gräsmatta. Då president
Kennedy talat färdigt, rusar vi över repbarriärerna, podiet kollapsar och vi överrumplar honom.
Time Magazine skrev att det gick lite häftigt till.
Men presidenten ler.

”Nätterna
igenom har
jag läst och
läst och blivit
bekant med
mitt tonårsjag. Livet har
blivit flerdimensionellt.”

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister 		
och tidigare missionär.

Kyrkpressens ledarskribent
tar i nr 36/2011 utgångspunkt
i den nyligen utkomna enkätundersökningen Uskonto suomalaisten elämässä och menar
att vi går mot ett hårdnande attitydklimat – speciellt
när det gäller inställningen
till den kristna religionsutövningen. Så kan man inte
tolka undersökningens resultat. Snarast tvärtom.
På frågan som mätte attityden till kristna angav 72 procent av finländarna att de hade en mycket eller rätt positiv inställning. Resultatet är
något högre än i Danmark,
som är ett jämförbart lutherskt land, och mycket högre
än i det katolska Frankrike
(s 68 i forskningsrapporten).
Ledarskribenten skriver
att ”fyra av fem finländare är
kritiska mot stark religiositet”. Någon sådan direkt fråga om stark religiositet finns

Insändare måste förses med skribentens
namn samt för redaktionens bruk även
adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.

la en tro till sina barn förvandlas ”familjens värdegrund till ett konstlat värdevakuum”. Vad är nu detta?
Mina två barn – födda i slutet av sextiotalet och slutet av
sjuttiotalet – tillbringade sin
barndom och ungdom i ett
hem präglat av humanistiska värden. Bägge växte upp
till ansvarstagande medborgare och goda föräldrar. Jag
tror att de skulle bli mycket
förbryllade om någon frågade dem hur det var att växa
upp i ett värdevakuum.
Är det verkligen såhär man
tänker inom kristna kretsar?
Att avsaknaden av religion är
detsamma som ett värdevakuum.
Eller är det bara fråga om
hjärtlös retorik?

Svar:
KP redogjorde för den
nämnda undersökningen för två nummer sedan.
Forskaren Kimmo Ketola konstaterar att finländarna är mer kritiska till
stark religiositet än människor i andra länder. Enligt Jan-Erik Wiik är detta
ett uttryck för deras tolerans. Men var dras gränsen
för den ”starka religiositeten” och av vem? Det var
just detta ledaren problematiserade.
Det står ingenstans att familjer utan kristen värdegrund lever i värdevakuum.
Däremot att sådana vakuum
inte kan pådyvlas av någon
utifrån, helt enkelt för att de
ter sig som en omöjlighet.

Jan-Erik Wiik

May Wikström
Chefredaktör

yoga

yoga

Respekt mellan andliga traditioner

Grunden i hinduismen

I ett tidigare nummer av Kyrkpressen skrev Joanna Nylund
om yoga och slog fast att yoga
är förknippad med andlighet.
I det har hon delvis rätt, i ursprungslandet Indien är yogan
oftast förknippad med andlighet, och i västvärlden är den
ibland, om än ganska sällan,
det. I allmänhet utövas yoga i västvärlden som en metod för att stärka den psykofysiska hälsan, och de s.a.s.
”andliga” delarna har lämnats bort.
Nylund skrev också att
sanskritordet ”yoga” betyder ”ok”, men det stämmer
inte riktigt. Ordet yoga har

nog samma ursprung som
engelskans ”yoke” i betydelsen ”sele”, men själva ordet betyder ”något som förenar eller binder samman”.
Yogan tänks binda samman
kroppen och psyket, eller i en
större kontext, den enskilda
individen med världsalltet.
Yogan kan alltså vara andlig
och i de fall den är det märker nog utövaren det själv.
Men varifrån kommer berättigandet i att skriva som
Joanna Nylund om ”andra
religioner som inte har något med ljuset att göra”? De
personer jag känner som utövar österländska former av

andlighet är alla överens om
att de flesta religioner tycks
sträva efter samma mål, att
komma i kontakt med samma djupare, andliga plan,
till skillnad från att just deras väg skulle vara den enda
rätta och alla andras väg bara
en biljett ner i fördärvet. Jag
hoppas att uppskattningen
och respekten för den nästas form av andlighet så småningom blir mer allmän hos
alla anhängare av andliga traditioner, även västvärldens.

Jan Rundt
Träskända

debatt

I KP 34/2011 ”svarar” Bo Holmberg på min insändare i numret innan. Jag ”svarar” emedan
han läser in mycket i min insändare som inte finns där. Nåväl, eftersom detta är synnerligen viktigt så ställer jag frågan
en gång till: Vad betyder det för
dig när Herren säger att ”Om
ni älskar mig håller ni fast vid
mina bud” (Joh. 14:15) och när
Herrens apostel säger att ”Man
måste lyda Gud mer än män-

En avancerad yogi jag träffade i Himalaja 2004 upplyste mig om att det inte är så att
hinduismen ligger till grund
för yoga, utan att det är yoga
som är grunden till hinduismen. Idén med yoga är, som
namnet (”okande, ”sammankopplande”) ger vid handen,
att nå kontakt med och slutligen uppgå i ett slags världssjäl, Brahman. Om du inte vill
det, sluta upp med yoga. Gymnastik är en annan sak, men
kalla det inte yoga. Gör du det,
bjuder du in ovannämnda ande i ditt medvetande - och du
blir mer eller mindre tokig (jag
har erfarenhet). För den där
världssjälen är ingen annan än
Fan. Nej, vill du ha Gud, kalla
på Jesus. Där finns räddningen.

Bertil Tikkanen
Helsingfors

Svar till Bo Holmberg
niskor” (Apg. 5:29)?
Man kan inte, som Bo
Holmberg tycks göra, ställa det som Jesus säger mot
det som Paulus skriver. Eller
”det som Bo Holmberg hävdar att Paulus skriver”. Guds
ord är nämligen Guds ord,
och Herrens bud är Herrens bud – oberoende av om
det kommer direkt från Jesu mun eller från Paulus
penna. Ifall vi börjar gallra i

Guds ord och själva välja vad
som gäller och inte gäller så
hamnar vi i en situation där
vi gör oss en egen gud som
passar till våra åsikter och
vår egen agenda, en avgud.
Så är också fallet med den
Kristus som Bo Holmberg
presenterar i sin insändare.

kristian nyman
Esse

Tack
Tack till Erik och Kerstin Vikström för fredagarnas aftonandakter, där orden och
bönerna läses enkelt och
okonstlat. Det lyfter och ger
hopp efter nyheternas förlamande fraser om finanskriser
och ekonomiska svårigheter.

Rosalie Finell

CITAT kati niemelä åsikten identitet
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inte i materialet, men nog en
som formulerats såhär: ”folk
som har starka religiösa uppfattningar är alltför ofta intoleranta mot andra.” 79 procent av finländarna höll med
detta påstående. Det är ju ett
avståndstagande; en hållning mot hårdnande attityder, mot intolerans – inte för.
Finland låg härvidlag högt i
den internationella jämförelsen (s 75). Det ligger nära till hands att utgå från att
”starkt religiös” uppfattats
som fundamentalism (inklusive t.ex. homofobi) och
islamism (och terrordåd).
Finländarnas inställning till
muslimer var också negativare än i de andra undersökta länderna (s 70). Det avslöjar, tror jag, mera okunskap
än intolerans.
Ledaren avslutas med ett
sårande påstående: om föräldrar avstår från att förmed-

Standardlängden för de kortare insändarna är 1200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.
Radbytet är en längre insändartext med
bildbyline som rymmer 2000 tecken. Vill
du skriva ett Radbyte bör du kontakta
redaktionen på förhand.

”Vilken annan gemenskap än kyrkan skulle komma
på att börja titta
snett på sin mest
aktiva kärna .”
Om kollektbeslut och
intern dragkamp i
kyrkan.

Någonstans i den goda avsikten att möta ”de andra”
tycks kyrkan har tappat omsorgen om sina egna. Det
är hårda ord, jag vet. Men faktum kvarstår att många
som kontaktat mig uttrycker sig just så. Man vänder sig mot kyrkans gradvisa förvandling mot att bli
en ”politiskt korrekt, mångsysslande intresseförening
med religiös rekvisita”.

Helena Edlund i Kyrkans Tidning om de senaste
veckornas heta identitetsdebatt.

NÄSTA VECKA berättar Elli Flen om religionsdialog och
krishantering i ett muslimskt land.

Redo för jakt i kajak
text och foto:
johan sandberg
Vad är kajakjakten för något?
– Förr fanns det ett teveprogram som hette På rymmen
där lag rymde från varandra
och blev jagade. Vi har ordnat
egna versioner av På rymmen
tidigare, men då på skidor.
– Nu ordnar vi den första jakten i kajaker. Vi har lag på
tre-fyra personer som under ett dygn ska hålla sig undan grupper som jagar dem.
Under jakten ska rymmarna också utföra uppgifter
som ger poäng, berättar Tobias Wallin som leder Team
Polstjärnans kajakjakt.
Vad är Team Polstjärnan?
– Det är Svenska Lutherska
Evangeliföreningens (SLEF)
äventyrs- och vildmarksgrupp. Den startades 1995 av
min pappa Alf när vi kom
hem från missionsfältet i Kenya. Jag har varit med från
första början och på senare
tid har jag och Olof Jern tagit över ledarskapet.
– En orsak till att Team
Polstjärnan startades var
för att få ett komplement
till körsången som präglade ungdomsverksamheten
inom SLEF. Alla ungdomar
tycker ju inte om att sjunga.
Hur syns tron i verksamheten?
– En av grundpelarna är att

Tobias Wallin leder Team Polstjärnan som kombinerar friluftsliv med kristen undervisning. I helgen ska han jaga kajaker i Replot.
kombinera äventyr med kristen undervisning. Vi har bibelstudier och andakter varje
gång vi träffas vilket är tvåtre gånger under varje skoltermin. Aktiviteterna kan vara allt från klättring, vandring
och skidåkning till att bygga
snöbivack.

Hur många deltagare brukar
Team Polstjärnan ha?
– Från fem till tjugo. Vi har
kanske femtio på vår epostlista där vi informerar om vad
vi har på gång.
Får vem som helst vara med?
– Man ska ha börjat högstadiet för att komma med. I öv-

rigt är Team Polstjärnan öppet för alla, båda flickor och
pojkar. Några förkunskaper
krävs inte.
Står Team Polstjärnan också för
utrustningen?
–Har deltagarna inte egen
utrustning skramlar vi ihop
den vi inte har. Här samar-

betar vi med Kronoby Folkhögskola och vi lånar utrusning av varandra.
Vilka äventyr planerar ni i höst?
– I oktober har vi ett överlevnadsläger. Det är en specialare i samarbete med SLEFs
avdelning i Åbo och Zacharias Fjellander som utbildar

JA TACK!

–tidningen för Dig!

för resten av år 2011och hela året 2012 för 66 € (inom Norden)

AN KAS

Prenumerera
och delta i utlottningen

(värde ca 135 euro/par)

NAMN
ADRESS

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:

RE PAR
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Nu har du möjlighet att vinna ett par kastruller av hög klass.
Kuriren lottar ut tre par kastruller med glaslock av märket
Hackman Matador. Kastrullerna är 2,5 och 4 liter och har ett
sammanlagt värde på cirka 135 euro.

SÄND KURIREN TILL:

TEL/MOB.

TEL/MOB.



HACKM

Tre (3) provnummer för endast 12 euro.
Ett halvt år för endast 35 euro.

DELTAR I UTLOTTNINGEN AV
X JAG
TRE PAR HACKMAN MATADOR KASTRULLER

50.000!

VI LOTT
AR UT T

Mer information finns på
www.slef.fi/team-polstjarnan.

Kan sändas
ofrankerat
inom Norden
Kuriren betalar
portot

X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

Prenumerera på den allt mer
populära finlandssvenska
veckotidningen Kuriren. På ett år
har läsekretsen ökat med 25% och
är nu uppe i

sig till teolog och vildmarksguide. Det lägret blir tuffare
än vad vi gör normalt. Här
är också åldergränsen 18 år.
– Vi ska också på hajk vid
kåtan i Oravais i december.

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

Erbjudandet gäller till den 30.11.2011

KP 22.9.

När syskonen bråkar om vem som ska få den sista karamellen uppmanar mamman dem att fundera över vad Jesus skulle ha gjort. Storebror vänder sig till lillbrorsan och säger: Du får vara Jesus!

Ett tjugotal paddlare i kajaker
kommer att jaga
varandra i Replot
skärgård under
veckoslutet.

