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ska och vill sta-
ten att det lö-
nar sig att gif-
ta sig ”på rik-
tigt”? och i så 
fall: varför?

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Gifta inför 
FPA:s ansikte
urbantidningen Citylehti lyfter i en artikel upp att 
det finns unga studerande som ingår skenäkten-
skap för att få en högre studiepenning.

Bakgrunden är i korthet: En studerande i gym-
nasium eller yrkesskola som bor ensam får ett 
studiestöd där föräldrarnas inkomster inverkar 
på bidragets storlek ända tills den studerande fyl-
ler 20 år.

Lagen om underhåll av barn säger att föräld-
rarna svarar för kostnaderna för barnets utbild-
ning även efter det barnet fyllt 18, om detta prö-
vas skäligt. Staten sparar alltså med föräldrarnas 
goodwill som garant.

Därför synas föräldrarnas inkomster när stude-
randena anhåller om studiestöd. Det gör de däre-
mot inte om 19-åringen är gift eller lever i ett re-
gistrerat parförhållande - och då kan det inver-
ka positivt på studiepenningen med ett par hund-
ralappar till i månaden. Men vill någon faktiskt 
gifta sig fördenskull? 

Redaktören Antti Pikkanen har idkat under-
sökande journalistik . Ungdomar som av ekono-
miska orsaker   riggat en äktenskaplig kuliss har 
ju inte lust att anmäla det offentligt till bidragsgi-
varna i en stort uppslagen artikel. Men uppenbar-
ligen finns de: Genom djungeltelegrafen har skri-
benten enbart i kretsarna kring två Helsingfors-
gymnasier 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 anar-
kist”. Föräldrarna vet inget och när paret är 20 
skiljer de sig.

Pikkanens artikel är kan-
ske inte så statistiskt hållbar. 
Möjligen inte heller ens sär-
skilt representativ om man 
ser till hela landet. Men 
onekligen ger den anled-
ning till ett nytt perspektiv 
också på kyrklig vigsel och 
vigselrätten överlag. ”Att gif-
ta sig” är inte längre vad det 
har varit - och när och om det handlar om något 
man kan göra med ett par hundralappar i måna-
den  som argument, då är klyftan till kyrkans äk-
tenskapssyn djup, så  till den grad att frågan om 
vigselrätt osökt dyker upp. Kan kyrklig och civil 
vigsel faktiskt stå sida vid sida i dagens samhäl-
le, 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 samköna-
de 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 studiestöds-
äktenskapen väcker frågor kring statens syn på 
ett förbund mellan två människor, valet att le-
va tillsammans, familjens värde i samhällsbyg-
get? Ska och vill staten att det lönar sig att gifta 
sig ”på riktigt”? Och i så fall: varför? 

Om förbundet mellan två människor inte läng-
re är något annat en ren teknikalitet i registren, 
ja, vad  är det då egentligen värt?

Han leder 30 
nationaliteter

Taizérörelsen upplevde sin ödesstund i 
augusti 2005 då kommunitetens grun-
dare, broder Roger, mördades under 
kvällsbönen inför tusentals besökare.

– När jag fick samtalet om att han var 
död kändes det overkligt. Jag hade va-
rit på resa och återvände till Taizé mitt 
i natten. På morgonen sa en av de äld-
re bröderna att jag genast måste över-
ta broder Rogers uppgifter. Vid mor-
gonbönen satte jag mig på hans plats i 
kyrkan. Efteråt välsignade jag bröderna 
och sedan fortsatte vi arbetet. 

Broder Roger hade redan 1978 i hem-
lighet valt broder Alois till sin efterföl-
jare, prior, och tillkännagjort sitt beslut 
för de övriga bröderna 1998.

– Jag visste länge att jag skulle efter-
träda 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 sor-
gen kände jag väldigt starkt att Kris-
tus fortsatte leda oss, att den heliga An-
den var nära. 

möjlig försoning
Broder Alois är klädd i avslappnade var-
dagskläder och ger ett trevligt och av-
spänt, rent av pojkaktigt, intryck. För-
utom en viss naturlig värdighet skvallrar 
inget  om att han leder en av världens 
mest livskraftiga religiösa gemenska-
per 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 knap-
pa, men gudstjänstlivet florerade.

– När jag gick till min hemkyrka pas-
serade jag den protestantiska kyrkan. 

Det förbryllade mig: varför går de hit 
och vi dit?

I Taizé förundrades Alois å andra si-
dan 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 Öst-
tyskland.” Själv bodde jag i Västtyskland 
och hade inte den minsta tanke på att re-
sa dit. Jag insåg att bröderna inte accep-
terade muren mellan oss, fördelning-
en i Europa. Min världsbild förändrades.

Händelsen var en delorsak till att 
Alois stannade kvar i Taizé som vo-
lontär. 1973 sändes han till Prag i då-
varande Tjeckoslovakien, där kristna 
kastades i fängelse och led för sin tro.  

– Att träffa människor som inte kun-
de studera eller gick miste om jobb för 
att de gift sig i en kyrka berörde mig 
djupt. Samtidigt förstod jag att förso-
ning är möjlig: motgångarna och av-
stånden i Europa var inte eviga. Som 
kristna kunde vi förbereda en annor-
lunda framtid.

Alois föräldrar hade i tiderna emigre-
rat från Tjeckoslovakien. Under besöket 
till Prag länkades hans egen och Taizés 
historia samman. 

positiv globarisering 
När Alois blev prior fortsatte kommu-
niteten i stort sett i samma spår som ti-
digare. Alois flyttade in i broder Rogers 
gamla bostad, där allt lämnats kvar i ur-
sprungligt skick. 

Sovrummet är sparsamt möblerat. På 
väggen hänger en ikon och några cd-
skivor ligger på en hylla. 

– Jag spelar klassisk gitarr och är med 
i den grupp som komponerar nya Tai-
zésånger. Jag lyssnar också en del på 
klassisk musik, just nu gillar jag spe-
ciellt Schubert.                                

 Under de senaste åren har Alois än-
då inte haft speciellt mycket tid för att 
musicera. I stället har han satsat på att 
ordna ungdomsmöten runt om i värl-
den. 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 et-
niska gränser, längre än gränsen mel-
lan rika och fattiga. 

Han påpekar att kristna har en över 
2 000 år lång erfarenhet av globalisering. 

– Jag vill visa ungdomarna att mång-
fald kan vara något positivt, att globa-
lisering ger mervärde. 

Gud är kärlek
Årligen samlas tiotusentals unga från 75 
olika länder i Taizé. Bröderna kommer 
från ett trettiotal länder och represen-
terar olika kristna samfund. 

– Att vi lever i brödrakärlek och upp-
skattar varandra trots våra olikheter är 
viktigast. Allt annat finner sin form, sä-
ger Alois. 

Han poängterar värdet av att ge rum 
för olika tolkningar av tron. Samtidigt 
är det nödvändigt att vara trogen apost-
larnas bild av Kristus. 

– Bibeln måste läsas mot bakgrund 
av hur den tolkats genom historien. Al-
la som kommer hit borde ändå läsa Bi-
beln 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 kommunite-
ten i Taizé också i framtiden ska leva i 
en anda av enkelhet, glädje och barm-
härtighet. 

– 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 Tai-
zé 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 vikti-
gaste är att jag är här nu.     

Brödraskapet i Taizé lyckas med det som många 
länder ser som en utopi: att förena över 30 nationali-
teter. – 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

profilen: bRodeR AloIS AV TAIzé 
”Vi kan inte förstå vad Gud vill om vi inte upplever  
en global församlingsgemenskap.”
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Tre vill bli kaplan i Helsingfors
tJÄnSter. Den lediganslag-
na kaplanstjänsten i Johan-
nes församling har lock-
at tre sökande: fred lind-
ström, monica Heikel-ny-
berg och ben thilman.

Lindström arbetar som 
församlingspastor i Johan-
nes, Heikel-Nyberg är för-
samlingspastor i Kyrkslätt 
och Thilman är sjömans-
präst i Finlands Sjömans-
kyrka. Johannes är den 

största av de svenska för-
samlingarna i Helsingfors, 
med ca 12 000 medlemmar.

Sibbo svenska söker ock-
så en kaplan. Den har sökts  
av pastor magnus riska. 
Han arbetar vid missions-
föreningen Såningsmannen.

Väståbolands svenska 
församling har däremot in-
te denna gång  lockat några 
sökande till den utannonse-
rade kyrkoherdetjänsten.

Biskopskritik av varudeklaration
eFterSnack. Biskop björn 
vikström kritiserar i Öster-
bottens Tidning arrangörer-
na för kyrkhelgen i Karleby 
för att de säger sig stå för 
”klassisk kristendom”. 
enligt honom signale-
rar det att resten av kyrkan 
står utanför en sådan och 
han anser det fel att ”vis-
sa grupper i kyrkan rof-
far åt sig positivt värdelad-
dade ord och utesluter an-

dra.” Han tycker också att 
programmet kunde ha va-
rit bredare.

Kyrkoherden i Larsmo, 
max-olav lassila har lett 
evenemangets arbetsgrupp.  
Han tycker inte att kyrkhel-
gen ska uppfattas som nå-
gon proteströrelse.

– Klassisk bibelförank-
rad förkunnelse med Jesus 
Kristus i centrum, säger han 
till tidningen om kyrkhelgen.

Sorg samlade många unga i Åbo
kriSbemötande. Ungdo-
mar i Åbo drabbades i slutet 
av förra veckan av sorge-
bud när en aktiv profil bland 
annat i Höstdags- och UK-
sammanhang dog i en tra-
gisk trafikolycka. 

Via Facebook och tele-
fonkontakt ordnades en 
samling i församlingshem-
met i Åbo. Den samlade 
ett sjuttiotal personer som 
tände ljus, höll tal och sam-

talade.
– Han skulle ha hållit an-

dakt på vår fredagssamling 
Café 18, och det var ungdo-
marna själva som tog kon-
takt 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.

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 Fa-
miLJ i STUTTGarT, TySK-
LaND, År 1954.

blev mUNK 1974 oCH 
eFTerTräDDe BroDer 
roGer Som prior i Taizé 
2005.

spelar GiTarr oCH 
LySSNar GärNa pÅ 
KLaSSiSK mUSiK.
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Samtalstjänsten utvidgar
om det sker en storolycka kommer församlingens 
samtalstjänst i framtiden att hålla öppet dygnet runt. 
otryggheten ökar vanligen bland befolkningen i sam-
band med storolyckor och många behöver någon att 
tala med.

Under normala förhållanden svarar kyrkans sam-
talstjänst på uppringning endast kvällstid. Telefonjour-
en sköts av frivilliga som specialutbildats för uppgiften. 
De samlas till rådplägningsdagar 24–25.9 i Helsingfors. 
340 frivilliga deltar i träffen.

Kyrkan öppen för invandrare
Biskopsmötet vill att personer utan hemort i Finland 
ska kunna bli medlemmar i evangelisk-lutherska kyr-
kan. i dag kan en utlänning bli medlem bara om han el-
ler hon enligt lagen om hemkommun har en hemkom-
mun i Finland. Traditionellt har det funnits en tät kopp-
ling mellan medborgarskap, hemort och medlemskap 
i kyrkan.

Biskoparna föreslår nu att utlänningar skulle ha 
samma rättigheter som medlemmar i kyrkorna i Borg-
ågemenskapen. Förslaget går vidare till kyrkomötet.

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 nominera-
de 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 tillträ-
der 1.2.2012 då mikko Heikka avgår med pension. esbo 
domkapitel ordnar tre kandidatutfrågningar i oktober.

BISkopSVAL KAndIdATeR BISkopSmöTET MedleMSKApSTöDTELEfon 24H

Krav ställs på Greklands kyrka
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

att konstanti-
nopel föll för ot-
tomanerna och 
Grekland för 
400 år blev un-
der turkiskt väl-
de var väster-
landets fel, det 
vet varje grek.
Gunnar af Häll-
ström

Den ortodoxa kyrkan i Grekland är lan-
dets största markägare näst efter staten 
men betalar inte heller nu särskilt myck-
et skatt. Redovisningen för den kyrkli-
ga 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 ut-
för ett erkänt arbete inom diakoni och 
åldringsvård.Men när kyrkan undan-
togs från den nyaste fastighetsskatten 
blev protesterna så höga att biskoparna 
i Grekland tvingats tänka om.

Enligt tidningen La Stampa har den 
grekiska finansministern och ärke-
biskopen förra veckan förhandlat om 

Grekland. Utländska långivare är in-
tresserade av den grekiska statens och 
kyrkans miljardinnehav i grekisk marke-
gendom. Vanliga greker är upprörda över 
att kyrkan slipper den nya fastighets-
skatten.

TexT: rolf af HÄllström 

upp för sin stat och understöder dess 
politik gentemot den övriga världen. De 
ortodoxa biskoparna gör häftiga utfall 
mot den ”oheliga alliansen” – Interna-
tionella valutafonden IMF, Europeiska 
Unionen och den europeiska central-
banken – och ger den skulden för gre-
kernas ekonomiska kris.

– Det är riktigt hemska texter. Dess-
utom varnar kyrkan titt och tätt för ut-
ländskt 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 masspro-
tester, säger af Hällström.

det är europas fel
Är Grekland ortodoxt så är övriga Eu-
ropa ur grekisk synvinkel katolskt och 
europeisk kritik mot Grekland fal-
ler inte i god jord. Europa – eller ka-
tolikerna – har i historien svikit gre-
kerna två gånger. Första gången var 
år 1215 då det fjärde korståget rikta-

des mot Konstantinopel. Andra gång-
en var år 1453 då grekerna under sta-
dens belägring vädjade om hjälp från 
väst. Den kom aldrig.

– Att Konstantinopel föll i ottoma-
nernas händer och Grekland blev un-
der turkiskt välde i 400 år var väster-
landets fel, det vet varje grek.

Som fackman vet af Hällström ock-
så att det finns goda grunder för upp-
fattningen att det var kyrkan som höll 
den grekiska identiteten vid liv ge-
nom ockupationen. Eller som kyrkan 
själv säger: ”Utan den ortodoxa kyr-
kan hade det inte funnits något Grek-
land i dag”.

Så staten betalar stora delar av kyr-
kans utgifter, bland annat prästernas 
löner. Men af Hällström säger att ur 
kyrkans synpunkt är det donationer-
na som håller kyrkan ekonomiskt fly-
tande.

– Den grekiska attityden till kyrk-
lig egendom är annorlunda än hos oss, 
säger han. Att donera till kyrkan hör 
till. Vid arvsskiften kan stora egen-
domar tillfalla kyrkan.

Att ge donerad mark åt ”katoliker-
na” bjuder emot.

att en del av den kyrkliga egendomen 
skulle placeras i en fond som förval-
tas gemensamt av kyrka och stat. Ge-
nom fonden kunde man frigöra resur-
ser som dels kan utnyttjas för att han-
tera skuldbördan men också investe-
ras 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 för-
svårar alla markaffärer.

kyrka och stat – ler och långhalm
Den ortodxa kyrkans ställning i Grek-
land är mycket stark. Det säger pro-
fessor Gunnar af Hällström vid Åbo 
Akademi, som har en chefsperiod för 
Finlands institut i Aten på meritlistan.

Medlemsregister saknas men 98 pro-
cent av grekerna räknas tillhöra den or-
todoxa  kyrkan. Så i praktiken utgår bå-
de stat och kyrka från att är man grek så 
är man också grekisk-ortodox. 

– De återstående två procenten pro-
testerar häftigt, säger af Hällström.

Protesterna rubbar inte den grekiska 
statskyrkan som i 99 fall av 100 ställer 
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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 kyr-
kodagarna och en helg  med 
spännande möten mellan 
kultur, näringsliv och kyrka.

Knutpunkten är Fin-
ström-Geta församling. Un-
der 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 an-
nars, säger kyrkoherde Jon 
Lindeman.

Själv bidrar han bland an-
nat med en verkstad kring 
mässan som helig lek till-
sammans med Gunnevi 
Styrström, kaplan i Marie-
hamn.

– När barn leker brandkår 
går de helt och fullt in i en 
annan verklighet. På sam-
ma sätt kan vi uppleva det 
gudomliga och himmelska 
genom en lekattityd, för-
klarar han. 

En annan verkstad som tar 
kroppen till hjälp är biblio-
dramagruppen. Den leds av 
Saltvikherden Ingemar Jo-
hansson och församlings-
pastorn i Mariehamn Ma-
ria Båsk.

sporadiska men viktiga
De åländska kyrkodagarna 
arrangeras av Ålands proste-

riförening. De har ordnats  ti-
digare, men är inte regelbun-
det återkommande, så som 
stiftets allmänna kyrkodagar.

Bara fyra månader efter 
den åländsk satsningen blir 
det nu kyrkodagar för hela 
stiftet i Vasa. Varför ska ålän-
ningarna då ha egna?

– De små enheterna här 
är en styrka, men vi behö-
ver komma samman och ha 
roligt - se att vi är många som 
bär kyrkan här tillsammans. 
Oberoende av om man är 
anställd, förtroendevald el-
ler frivillig kan det många 
gånger kännas ganska en-
samt, säger Lindeman.

Han tycker att det åländ-
ska 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 fort-
farande mycket djupt.

lunch med näringslivet
Inför kyrkodagarna lyfte 
arrangörerna luren till re-
gionens företagare: Var de 
möjligen intresserade av en 
satsning med huvudtalaren 
Lennart Koskinen? Emeri-
tusbiskopen från Gotland har 
många års erfarenhet som 
etisk rådgivare för närings-
livet. 

–De var genast med  och 
vi har en del anmälningar, 
berättar Lindeman.

Lunchen på fredagen inle-
der kyrkodagarna. På kväl-
len blir det konsert i S:t Mi-
kaels kyrka i Finström. Ef-
teråt öppnar utställningen 
Kyrkotextilier i Mikaels-
gården.

Spektakel ordnaS i helgen på Åland. Gunnevi Styrström, 
Jon Lindeman och maria Båsk hör till de medverkande.

ny dansk tankesmedja   
kring folkkyrkans framtid
70 danska präster, frivilliga och kyrkligt anställda har 
grundat Frit Forum for Folkekirkens Fremtid. Tanke-
smedjan 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 kyrk-
liga ytterflygeln, säger hon i Kristeligt Dagblad.

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

kAmpAnj KASTlÖSA EngAgEmAng FolKKYRKAn

pensionsbråk
ärkebiskopen av Canterbury, 
rowan Williams (61) går i pen-
sion 2012, tio år i förtid, skriver 
Sunday Telegraph. enligt tidning-
en har biskopen i London bett 
Williams stiga åt sidan. ärkebis-
kopens kansli vägrar kommen-
tera pensionsplanerna. ärkebis-
kopen av Canterbury är ledare 
för hela världens anglikaner.

kyRkopoLITIk AnGlIKAneR

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

Några synliga tecken på att 
den väpnade konflikten och 
övergreppen mot de mänskila 
rättigheterna i Colombia hål-
ler på att avta syns inte hel-
ler, snarare tvärtom.

– Intensiteteten i våldet 
har inte minskat, säger Sil-
vio Schneider, landschef för  
Lutherska världsförbundet i 
Colombia på besök i Finland. 
För att sabotera deltagandet 
i det kommande lokalvalet 
i oktober har båda gerilla-
grupperna ELN och Farc ut-
färdat 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-

värr inte alltid till det bättre. 
– Antalat barnsoldater 

har ökat oroväckande, säger 
han. Gerillan och paramili-
tären tvångsrekryterar sys-
tematiskt barn från byarna. 
Allt yngre barn rekryteras. 
Medelåldern är i dag 11,8 år.

Nästan 16 procent av kvin-
norna 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 personmi-
norna har också ökat.

– Många minor är hem-
gjorda som flyter upp vid  

översvämningarna. Det be-
tyder att ingen har kontroll 
över var minorna finns, sä-
ger Schneider.  

Genom sin närvaro i de ut-
satta provinserna Arauca och 
Chocó vill Lutherska världs-
förbundet stöda befolkning-
en. Förbundet samarbetar i 
sin tur med Finska Missions-
sällskapet. Närvaron av de 
internationella organisatio-
nerna förhindrar åtmnins-
tone en del av övergreppen.

– Konflikten handlar om 
land och narkotika, säger 
Schneider. Åttio procent av 
knarket hamnar i USA.

Schneider önskar att även 
konsumtionsländerna skul-
le ta ett större ansvar samti-
digt 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 spe-
cialinrättade domstolar. La-
gen beräknas beröra 360 000 
familjer.

– Lagen undertecknades 
i juni i år så det är för tidigt 

att säga hur den utfaller. 
 Santos har också med-

gett 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 arbetsplat-
ser, utbildning och hälsovård. 

Den nya administratio-
nen har hävt åtalsfriheten 
för de militära styrkorna. Det 
innebär ett hopp för anhö-
riga 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 kon-
flikt mellan dem undner Uri-
bes tid.

Konflikten i Colombia har 
pågått i femtio år och den har 
drivit fyra miljoner från sina 
hem. Globalt sett är det ba-
ra i Sudan det finns flera in-
ternflyktingar.

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. 

Silvio Schneider
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Nedskärningar för missionen
perSonal Får gå när Finska missionssällskapet sparar. 

sammanlagt 
måste vi spara 
in tolv års- 
verken.
Seppo Rissanen

Färre donationer via testamenten och 
minskat stöd från församlingarna. Det 
är orsaken till att Finska Missionssäll-
skapet (FMS) nu skär ner. Beskedet om 
sparbehov kom redan förra vintern.

– Vi har varit tvugna att vidta spar- 
åtgärder i det här årets budget och inför 
planeringen av nästa år, berättar FMS 
verksamhetsledare Seppo Rissanen. 

Det är fjolårets underskott som är bo-
ven i dramat. 

- Sammanlagt måste vi spara in tolv 
årsverken. I huvudsak gör vi det ge-
nom pensioneringar och andra ar-
rangemang, men fyra personer kom-

fms. När Finska Missionssällskapet 
samarbetsförhandlar är det inrikes- 
arbetet som drabbas.  
– Församlingarna kan inte stöda oss på 
samma sätt som tidigare, säger chefen 
för missionssällskapet, Seppo Rissanen. 

TexT oCH FoTo: CHrista miCkelsson

jobba också i framtiden. Missionsarbe-
te är ju en av kyrkans viktigaste upp-
gifter - det finns inga andra alternativ 
än att fortsätta.

löneinbesparningar på svenska
Den svenskspråkiga verksamheten in-
om FMS berörs bara indirekt av perso-
nalminskningarna. 

– På vår avdelning finns bara sex per-
soner, 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 löneinbespa-
ringar, då vikariatet sköts genom in-
terna omstruktureringar och med hjälp 
av hemmavarande missionärer, förkla-
rar Björkgren-Thylin.

Hela den svenskspråkiga avdelning-
en är placerad på inrikesavdelningen. 
Till deras uppgifter hör bland annat 
missionsfostran och barn- och ung-
domsverksamhet. 

- Men som vi ser det handlar vårt ar-
bete om att få resurser för utrikesarbe-
tet, säger Björkgren-Thylin.

Sektionens egna utbildningar fortsätter 
som tidigare med två nya kurser nästa år.

Skriftskolsafarin, där sommaran-
ställda åker runt i skriftskolor och be-
rättar om mission, ordnades senast 2010 
och höll paus i somras. 

– Pausen kommer att fortsätta nästa 
sommar, men om framtiden vet vi ing-
et. Det finns inget beslut om att perma-
nent lägga ner safarin. Pausen har in-
te bara ekonomiska orsaker utan beror 
också på församlingarnas minskande 
intresse för safarin.

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 inri-
kesavdelningen som drabbas av de di-
rekta 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
Det sjunkande understödet från för-
samlingarna handlar i praktiken om 
att understödsavtalen har blivit färre. 
Det betyder att färre församlingar för-
binder 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 slutän-
dan drabbar de allra fattigaste kyrkor-
na i världen.

Seppo Rissanen ser trots nedskär-
ningarna positivt på framtiden.

– Jag bär på en tro att våra vänner ute 
i församlingarna vill att vi ska kunna 

fInSkA mISSIonS- 
SäLLSkApET

fms är den största missionsorganisa-
tionen inom den evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. 

2010 hade FmS 332 anställda, varav 188 
var verksamma i Finland (38 missionä-
rer på hemmaperiod medräknade).

Ungefär tre fjärdedelar av FmS års-
budget på knappt trettio miljoner eu-
roanvänds för utrikesarbetet. 

Sat-7 får större studio
Sat-7, som producerar kristna teveprogram för mel-

lanöstern, bygger en ny studio i Libanon. Nybygget på-
börjades den 3 september i närvaro av bland andra Li-
banons kommunikationsmiminister Walid daouk. Den 
nya studion kommer att inrymma alla programpro-
duktion 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 fin-
ländska missionorganisatoner.

14 procent röstade i norge
13,7 procent av de röstberättigade har röstat i det 
norska kyrkovalet. Det är en ökning med 0,6 procent-
enheter 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 gö-
ra 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.

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, Nordko-
rea, Saudiarabien, Sudan och Uzbekistan.

men frågan är om USa viker undan för vissa religi-
onsfrihetsförbrytare av politiska hänsyn, skriver Da-
gen. en av kongressen tillsatt oberoende kommissi-
on rekommenderade att också egypten, irak, Nigeria, 
pakistan, Turkmenistan och Vietnam borde ha funnits 
med på listan över förbrytare.

RELIgIonSfRIhET FÖRbRYTARe kyRkoVAL enGAGeMAnGmELLAnöSTERn MISSIon
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VågA FRÅGA

Hur lever troende och 
ateister tillsammans?
om den ena parten i en parrelation/ena föräldern i en 
familj är troende och församlingsaktiv medan den an-
dra inte är det uppstår lätt konflikter kring trosfrågor. 
Hur gör man det bästa av situationen?

Jag tänker mig att den andliga identi-
teten hör till de frågor som man fun-
derar på, och tycker sig lösa, i det ske-
det 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 ty-
värr förstår vi sällan varandra helt och 
fullt, och dessutom förändras vi under 
livets gång. När vi märker hur den an-
dra 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 sak-
nade betydelse, är det dags att fort-
sätta samtalet.

Det bästa är om man kan behålla en kanal öppen till det and-
liga samtalet också när det inte finns någon konflikt. med ett 
andligt samtal men jag inte något slags smygförsök att om-
vända utan ett samtal om det djupaste i livet så som vardera 
formulerar det här och nu. Det här är för bägge parter en krä-
vande 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 upptäcktsre-
sa.  Det fina med den här resan är dessutom att jag som tro-
ende 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 an-
nat 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 han-
tera. oberoende av om man har en gemensam tro eller tror 
på olika sätt, eller den ena inte tror alls, så är vi alltid två oli-
ka människor som vill känna en balans i att vara två särskil-
da 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. 

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 lös-
ning 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 ac-
ceptera att ni har åsikter utan upplever det som ett hot. Då 
kanske man måste ställa frågan på sin spets. ändras verk-
ligheten 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. 

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 konsekven-
ser.

TexT & FoTo:  
CHrista miCkelsson

En bok om barn och helighet 
för unga sekulariserade för-
äldrar. Det var beställningen 
när paret Vikström-Jokela 
skrev Allt är Nära.
– För många föräldrar är  
bordsbönen lika främman-
de som voodoo. Boken Allt 
är Nära  är skriven också för 
dem som har en svag kopp-
ling till kristen tradition och 
religiöst språkbruk, förkla-
rar författaren Monica Vik-
ström-Jokela.

Hon har skrivit boken till-
sammans med sin man, Ee-
ro Jokela. Tillsammans har 
de fem barn. I bokens pla-
neringsskede 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.

verkligheten som den är 
Boken Allt är nära (Fontana 
Media)har nyss utkommit på 
svenska. I början av året kom 
den finska orginalutgåvan Ai-
ka pyhä! (Lasten Keskus). I bå-
da utgåvorna är språket var-
dagligt.

–Vi försöker beskriva livet 
som det är när man står och 
väntar på tåget i Esbo, säger 
Eero och blickar ut över sta-
tionen i Esbo centrum från 
cafét där vi sitter.

 – Det är den vardag som 
är verklighet för merparten 
av barnfamiljerna i Finland, 
fortsätter han.

avlastning
Råd och regler har de för-
sökt undvika.

– I den här tiden får man 
vara försiktig med att kom-
ma till en annan familj och 

ge råd, säger Eero. 
 Paret vill visa att barn och 

tro inte behöver vara märk-
värdigt.

– 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 avlas-
tande.

– 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 frå-
gan 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 be-
prövad nyckel att möta det 
stora med är den kristna tron.

Att låta bli att utsätta barn 
för tro och religion tills de bli-
vit arton och själva kan välja 
är inte heller oproblematiskt.

– Det är också ett stort an-

svar att säga att religionen in-
te 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 för-
undras över det heliga till-
sammans, säger Monica.

Hon önskar att barn också 
i församlingens verksamhet 
oftare skulle få ta del av di-
rekt andligt innehåll.

– Det säger jag utan att på 
något sätt förringa pyssel el-
ler bara tal om Gud.

eero Jokela och monica Vikström-Jokela tog hjälp av sina egna erfarenheter av familjeliv 
när de skrev kring temat kristen fostran. 

 ¶ jan-eriK ”nan-
ne” nyberg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

i kp:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans 
familjerådgivare. redaktionen behöver ditt namn och di-
na kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din fråga ano-
nymt 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 ång-

est inför det? 
Sista hyste-
riska plocke-
rundan. Vem 
har lämnat ett 
par skräpiga 
trädgårdstoff-

lor på vardagsrumsgol-
vet? Dammtork i sistami-
nuten. 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 skogs-
kläder i bilen visade det 
sig. efterrättskaffet åkte i 
termos. Välkomstgåvego-
diset likaså. Vi gick spon-
tant ut på svamptur, från 
fyra till förtiplus.

Bland alla terapiformer 
är svampterapin mitt val. i 

grupp blev det rena guds-
tjänsten. 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 kaf-
fe och söndagsgodis med-
an myrorna i stacken bak-
om assisterade.

Väl hemma rensades 
skörden. en stor pappkas-

se dinglade hem med dem 
som inga trattkantarell-
skogar hade.

och så blev det mån-
dag. en att gå ut i och tjä-
na Gud med glädje.
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Soile guStaFS-
Son och Bjarne 
Holmström kan 
blicka mot ett 
avslutat kapitel 
finländsk arbe-
tarhistoria. 
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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 avrät-
tades ett sextiotal röda i maj, strax ef-
ter 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 In-
gås 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 Väst-
nyländska bataljonen med högkvarter 
på Västankvarn gård. Enheten åkte om-
kring 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 mo-
numentet. Helt korrekt, på Västank-
varn det räckte med att ha varit aktivt 
röd för en dödsdom.

Soile Gustafsson och Bjarne Holm-
ström som representerat de socialde-
mokratiska föreningarna i arbetsgrup-
pen kring namnstenarna läser tyst ge-
nom den noggrant avvägda texten på 
stenen.

Hundratals minnesmärken
Strax efter andra världskriget  restes det 
hundratals röda minnesmärken. 

– Sedan trubbades entusiasmen av. 
Många gravar växte igen redan på 70-ta-
let, säger Aapo Roselius som doktorerat 
på minneskulturen efter inbördeskriget.

Den röda minneskulturen är delad. 
Kommunisterna hade världsrevolutio-
nen för ögonen och deras texter var yt-
terst aggressiva och talade om ”de vi-
ta bödlarnas blodbesudlade händer”.

De socialdemokratiska å sin sida ta-
lar om  dem som gav livet för sin över-
tygelse. Det blev ett sätt att ta in de röda 
offren i den nationella historien.

– De två lägren stod i strid med var-
ann, de gick inte på varandras tillställ-
ningar, 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 offici-
ella historia. Samma sak hände över 
hela södra Finland. Röda tillfångatogs 
och fördes samman. Domarna utdela-
des snabbt av vita fältdomstolar som in-
te hade någon lag bakom sig och verk-
ställdes genast. Upp emot åtta tusen rö-
da arkebuserades.

Roselius förklarar det med att det inte 
räckte med att besegra de väpnade rö-
da styrkorna. Den vita opinionen vil-
le 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 fältdom-
stolar i sina minnen eller memoarer.

– De visste alla att de överträtt la-
gen 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 In-
gå, inga politiska mord heller. Bara de 
på Västankvarn. De flesta skjutna be-
grovs på platsen, andra grävdes ner runt 
om i terrängen. Där fick de ligga under 
hela 20- och 30-talen.

– Det var ett detektivarbete att utre-
da var liken fanns och identifiera vem 
de var, berättar Holmström.

Utan dess mera tillgång till doku-
ment kunde man samla in 65 lik och 
61 namn. Men när man skulle flytta 
dem till begravningsplatsen vid kyr-
kan blev det stopp.

– Man diskuterade med Ingå försam-
ling men fick inte lov.

År 1952 restes ett monument i skogen, 
ett verk av Aimo Tukiainen. Det finan-
sierades genom en insamling bland ak-
tiva socialdemokrater. När statsbolaget 
Kapiteeli gjorde markaffärer i Ingå var 
det nära att den röda begravningsplat-
sen kommit med på köpet. Kommu-
nen 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. In-
bördeskrigets 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 finlän-
dare dödade varandra. Att man kan mis-
ta sitt liv för sin politiska åsikt.

Att bli politiskt aktiv har varit hennes 
sätt att arbeta med forsoningsprocessen. 
Hon brukar själv stanna vid minnesmär-
ken och begrunda varför har detta skett.

– Det organiserade samhället är ingen 
självklarhet, det är en överenskommel-
se 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 män-
niskor som hör till en viss grupp.

Det bästa sättet att motarbeta företeel-
ser av det här slaget är att göra som stats-
ministern Stoltenberg gjorde.  Tala och ar-
beta för det öppna nordiska demokratiska 
välfärdssamhället. Det var den medicin 
som användes också i Finland efter 1918.

– Vi lyckades bygga upp ett samhäl-
le som uppfyllde många av de drömmar 
som de avrättade haft.

aldrig mera
I Hembygdsföreningens bok om Ingå 
675-åriga historia finns det dystra Väs-
tankvarnkapitlet. Men tystnadens kul-
tur om vad som hände 1918 lever kvar

Soile Gustafsson är hemma från Ka-
rislojo 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.

”det är en så 
grym tanke att 
finländare dö-
dade varan-
dra. att man 
kan mista sitt liv 
för sin politiska 
åsikt”
Maarit Feldt-
Ranta

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.

”inget kummel, inget kors, inga namn”, skrev elmer Dik-
tonius om de röda gravarna. i dag finns det både monu-
ment, kors, och namn.

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

rikSdagSledamöterna ilkka Kantola och maarit Feldt-
ranta festtalade vid söndagens avtäckning. ingåherden 
Torsten Sandell välsignade de 60 till gravens ro.
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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 fram-
för 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 männis-
kor i sorg är hon tacksam över de egna 
erfarenheterna att söka stöd i. För om-
kring 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 erfa-
renheten.

När maken Håkan blev sjuk arbetade 
Birgitta Strandberg-Rasmus som tand-
hygienist. Sedan flera år tillbaka hade 
hon också studerat teologi.

– Jag hade bara gradun och närva-
rostudierna 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 för-
klaringarna. Jag kombinerade studier-
na med böcker i psykologi och fördju-
pad 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 stude-
ra 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 myck-
et om.

ett enda stort nej
Birgitta Strandberg-Rasmus talar om att 
kunna förändra sitt livsmanus, den upp-
fattning 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 svå-
ra känslorna kan de bli kvar och om-
vandlas till bitterhet, vanmakt eller en 
känsla av att man är ett offer för om-
ständigheterna och inte själv kan på-
verka 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 

och säga som det är: Att det är skitjob-
bigt. 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 hit-
ta vår nya plats i tillvaron.

– Efter sorgen behöver man hitta en 
ny roll – som barnlös, änka, eller drab-
bad av en sjukdom. Det är viktigt att fin-
na 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 vik-
tigt med stöd från omgivningen.  I Birgit-
ta 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 männis-
ka. 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 hand-
lar 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 tyck-
er att vi behöver fler platser och tillfäl-
len där vi kan dela andra typer av sorg 
och sörja öppet.

– När jag föreläser jobbar jag aktivt 
med att lyfta fram också annat än dö-
den. Man har rätt att söka hjälp hos oss 
också när det gäller exempelvis ensam-
het eller barnlöshet. 

Vi lever ofta som om det skulle vara 
naturligt att vårt eget livsmanus kom-
mer att uppfyllas.

– Men det är ingen självklarhet att 
man hittar rätt livspartner, att man 

det FinnS för-
väntningar på 
att livet ska följa 
vissa mönster. 
När det förvän-
tade inte händer 
behöver vi ge 
oss tid att sörja 
för att kunna gå 
vidare..

omstart. Ibland ställer livet en vägg i 
vår väg som vi inte kan ta oss runt. Det 
handlar om att acceptera ett nej i till-
varon.
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birgitta Strandberg-raSmuS lämnade jobbet som tandhygienist för att bli 
familjerådgivare med inriktning på sorgeprocesser efter att själv ha gått ige-
nom en svår förlust.

kan få barn, att man har arbete och 
att man får vara frisk. 

Ofta har vi svårt att berätta om de svå-
righeter vi mött i livet. I stället håller vi 

”så länge man 
inte vet om nå-
gons singel-
liv eller barnlös-
het är självvalda 
tillstånd vågar 
man inte prata 
om det.”
Birgitta Strand-
berg-Rasmus

skenet uppe och får det att se ut som 
om allt går bra.

– Men hur ser ett sånt liv ut egentli-
gen? Hurdan är man som människa om 
allt går på räls hela tiden? För att be-
hålla livslusten behöver vi både med- 
och 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 ring-
ar på vattnet. Birgitta Strandberg-Ras-
mus tycker också att attityderna sakta 
håller på att förändras.

– Det är glädjande att hälften av dem 
som kontaktar familjerådgivningsby-
rån 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 för-
hoppningar som inte blev uppfyll-
da 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 vå-
gar man inte prata om det. 

Men det är ändå alltid svårt för dem 

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 män-
niskor 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 respekte-
ra om de som är nära en inte orkar el-
ler 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 kö-
er – vilket det är på många orter idag.

– Sorgen som process är lite skräm-
mande. Vi har inte riktigt kontroll över 
oss själva, förnuft och känslor samar-
betar inte alltid.

Hur vågar man leva när man vet hur 
hastigt livet kan förändras?

– Det är skrämmande men också vil-
samt att inse att man inte har livet un-
der kontroll. Jag är en liten del av nå-
got mycket stort och jag kan lita på att 
det finns någon som ser längre än jag.

BokTIpS

Utan, redaktör mikaela Sonck. 
– Sorgeprocesserna som beskrivs är 
välbekanta också för dem som inte är 
barnlösa.

inga fler dagar inom parentes av an-
nika 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 pol-
laks alla tankar, men den här boken 
är bra. Den tar upp att vi kan lära oss 
något av varje människa vi möter.
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Texter från 
Fryshuset
ni vet den 
där boken 
med betrak-
telser som 
hängivna 
faddrar ger 
i konfirma-
tionspre-
sent åt sina 
fadderbarn?  Nu finns det 
en till att välja på. Det är 
den omarbetade versio-
nen av Ulrica stigbergs 
Någon att lita på (Libris 
2011) med personliga be-
rättelser och reflektioner 
för den som är ung.

Boken kom första 
gången ut 2001, blev 
mycket efterfrågad och 
fick tryckas om fle-
ra gånger. Nu har texter-
na utökats med de bäs-
ta betraktelserna ur Mod 
att tro av samma för-
fattare och som bonus 
finns några helt nya tex-
ter med.

Ulrica Stigberg är präst 
och jobbar i den svenska 
inomkyrkliga missions-
rörelsen eFS. Sedan fle-
ra år tillbaka är hon ock-
så verksam på Fryshuset 
i Stockholm. Fryshuset är 
ett aktivitetscentrum för 
ungdomar. alla texter i 
Någon att lita på har sitt 
ursprung i de människo-
möten författaren varit 
med om under sina hit-
tills fjorton år i Fryshuset. 
i de flesta fall har per-
sonerna fått fingerade 
namn och ingen av per-
sonerna medverkar ut-
an att ha gett sitt med-
givande. 

Här kan man läsa om 
tonårskillens angst över 
finnig hy, känslan av att 
vara fel, modet att för-
låta, rädsla för döden 
och tacksamhet inför li-
vet.  Frågorna är fler än 
svaren men författarens 
önskan är att förmed-
la 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  

pRESEnTATIon

Hjälp till Östafrika via bankomaten
Snart är det möjligt att do-
nera en euro till välgörenhet 
via bankomaten. insamling-
en är ett samarbete mellan 
plan och automatia pankki-
automaatit.

insamlingstekniken är ny 
efter att motsvarande kam-
panj förra våren fick stark 
kritik. Den här gången finns 
det ett nytt alternativ i au-
tomatens huvudmeny: ot-
to & donation. När kunden 

väljer det, får han informa-
tion om välgörenhetskam-
panjen och kan välja ut-
tagssumman, som har en 
euros tillägg. 

insamling via bankoma-
ter 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.    

Svårigheten 
att vara 
ung och  
annorlunda

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

Jumala on suuri (Gud är störst) är ingen 
vanlig musikpjäs, trots att den innehål-
ler både sång, repliker och dans.  

– Pjäsen är väldigt ställningstagan-
de och synar speciellt olika institutio-
ner och byråkrater i sömmarna, säger 
Jarkko Wilkman, 18. 

Wilkman är en av de femton skå-
despelarna som engagerats i projek-
tet. Han har tidigare sysslat med ama-
törteater och säger att skillnaderna va-
rit 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 kän-
na varandra.  

Gud är störst har skrivits och re-
gisserats av Veijo Baltzar. Baltzar har 
bland annat publicerat åtta romaner, 
skådespel och dikter. Produktionen 
är ett samarbete mellan den kreati-
va zigenarföreningen Drom, Helsing-
fors kyrkliga samfällighet och kultur-
centret Caisa. 

Enligt Arja Launis, kaplan i Töölön 
seurakunta, var meningen att inklu-
dera unga, speciellt dem med mång-
kulturell bakgrund, i församlingsge-
menskapen och låta deras röst bli hörd.  

– Vi ville ge utrymme och möjlig-
het att aktualisera evangeliet och be-
rätta om det på ett experimentellt sätt, 
säger Launis. 

Intiativet till projektet togs av Balt-
zar, som också tidigare varit engage-
rad i församlingsprojekt.

– Vår kaplan Jari Leinonen nappade 
på idén och har också deltagit i några 
övningar och fått läsa manuset, men 

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 musik-
spektakel om att vara ung och arg.

TexT oCH FoTo: marina Wiik

vi har inte lagt oss alltför mycket i pro-
duktionen, säger Launis.  

mental tillväxt
Veijo Baltzar själv har speciellt velat be-
tona att var och en är unik och att ock-
så den som uppfattas som missanpas-
sad har något att bidra med.  

– I dagens samhälle behandlas unga 
ofta som engångsprylar och får han-
ka sig fram på snuttjobb. De som in-
te passar in i den form som till exem-
pel skolsystemet erbjuder faller emel-
lan, 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 all-
mänt uppmuntras till: den som är bo-
hem och har egna åsikter blir lätt ut-
slagen och har svårt att hitta sin plats 
i samhället. 

Enligt Baltzar har projektet inte en-
dast handlat om att skapa en konstnär-
lig produkt. 

– Det har varit minst lika viktigt att 
uppmuntra ungdomarna till självut-
veckling och skapa plattformar för 
mental tillväxt, säger han. 

symbolisk korsfästelse
Gud är störst utspelar sig i nutid men 
hämtar inspiration från Bibelns pas-
sionsberättelse. Handlingen ackom-
panjeras av en stråkorkester från Si-
beliusakademin och repertoaren består 
av nykomponerad kyrkomusik av Je-
re Laukkanen, lektor i pop- och jazz-
musik vid yrkeshögskolan Metropolia. 

Baltzar berättar att han skrivit sångtex-
ter som påminner lite om Höga visan, 
men drar sig för att avslöja några detal-
jer om pjäsens upplägg eller handling. 

– Vi serverar varken äckelrealism el-
ler naturalism, utan rör oss på ett mer 
symboliskt plan. Utgående från kors-
fästelsen avspeglar vi dagsläget där vär-
desystemen förfallit och bildning och 
normer blivit en bristvara. Dagens Ju-
das kunde till exempel vara någon som 
jobbar på en hög politisk post, säger 
Baltzar. 

Enligt Jaser är korsfästelsen ett ut-
märkt sätt att ta upp aktuella fenomen. 

– I korsfästelsen centrum finns en 
man som blev både älskad och undvi-
ken. Var och en kan ibland vara den som 
måste fundera på varför blir jag kors-
fäst, diskriminerad? Och om jag ogil-
lar någon, vad beror det på? 

Baltzar betonar vikten av att ha vär-
deringar och gränser. 

Jesus hade P-plats på kyrkhelg
jOhan Sandberg

Biskopen på Facebook
Biskop björn vikström har 
gått med i Facebook. Si-
dorna fokuserar på hans 
arbete och inte på honom 
som privatperson. man 
kan gilla sidorna, men inte 
skicka en vänförfrågan till 
biskopen.

Sidorna öppnades för-
ra torsdagen och hade på 
ett par dygn gillats av över 
100.Biskopens första upp-
datering handlade om tyd-

lig och otydlig kommunika-
tion inom kyrkan. 
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om skam och melankoli
noveller

akta dig för att färdas 
alltför fort

författare: philip Teir
förlag: Söderströms 2011

philip teirs färska novell-
samling Akta dig för att 
färdas alltför fort bebos av 
folk man tycker om: Sa-

mi från Kuopio som liksom 
aldrig kommer längre i li-
vet än till Helsingfors, marie 
som till ingen nytta försöker 
sig på en god gärning, alex-
ander som har en pappa 
som vill leva hans liv. Berät-
telserna har den där stäm-
ningen som finns hos siri 
Hustvedt: allt känns ganska 
vanligt men man anar att 
någon snart kommer att dö.

ingen dör, åtminstone in-
te i texten. men illusioner 
rasar och all den där var-
dagsmelankolin som vi så 
gärna vill springa ifrån hin-
ner i kapp sina offer och 
slukar dem. Det är sorgligt. 
Det är extra sorgligt då be-
rättelsen handlar om barn: 
då blir minnet av den eg-
na barndomens lidanden 
smärtsamt tydlig.

Jag tycker om de här tex-
terna. De känns bekanta, 
de vågar vara sig själva och 

inget märkligare än så. Sti-
listiskt håller novellerna hög 
nivå, texterna är välbearbe-
tade 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 idé-
er. 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 ameri-
kanska konstnären michael 
bernard loggins, som för-
söker övervinna sina räds-
lor genom att göra listor av 
dem. Stämningen är den-
samma som i noveller-
na. Som bonus kan läsaren 
pricka av sina egna.

 ¶ SOFia TOrvaLdS

Cityförsamlingar  
satsar på kulturveckor
temasatsninG Både Åbo svenska och 
Johannes församling arrangerar varsin 
kulturvecka under hösten. Varför?

TexT: NiNa ÖSTerHoLm

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

– Utan dem vinner de starkaste med-
an de svagare förtrycks.  

Men värdegrunden behöver inte nöd-
vändigtvis heta kristendom. 

– Vad betyder tro? Alla är väl troende 
på sitt sätt, alla respekterar vissa saker 
och det är viktigt. Men i pjäsen tving-
ar vi inte oss själva eller våra åskådare 
att med en samhällelig inramning välja 
vem som är troende och vem som in-
te 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 beak-
tar andra människor, deras bakgrund 
och livssituation, har alla en plats. Bå-
de 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 kris-
tendomen 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 

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 kom-
mer 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 ung-
domar 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 förhands-
inställning. 

Jumala on suuri har premiär i Tempelplatsens 
kyrka 8.10.2011. 

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

– Vi vill öppna nya kanaler 
till kyrkan genom kulturen. 
Främsta målgruppen är unga 
vuxna, säger Laura Karanko 
som är missions- och kul-
tursekreterare i Åbo svens-
ka församling.

Hon hoppas att kultur-
kvällarna också ska väcka 
frågor hos deltagarna.

– Temat för kulturveckan 
är berättandet och berättel-
sen. Vi vill utmana unga vux-
na att tänka över sin egen be-
rättelse. Skapar jag den en-
sam eller finns det en större 
helhet värd att titta på?

publikframgång
I Johannes församling är det 
den andra året i rad som en 
kulturvecka arrangeras i för-
samlingens regi.

– Förra årets satsning var 
en publikframgång, konsta-
terar Mikael Busck-Nielsen 
som är sekreterare för årets 
kulturvecka.

Också i Helsingfors vill 
församlingen öppna nya 
kommunikationskanaler 
med hjälp av kulturens oli-
ka språk.

– Det är svårt att säga om 
flera människor kommer till 
tro genom kulturveckorna. 
Det handlar mera om att pro-
filera sig, om att visa villighet 
till dialog och öppenhet gen-
temot sökande, säger Busck- 
Nielsen.

Han tycker egentligen in-
te 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 försam-
lingen gör. I kulturveckan 
ingår också många guds-
tjänster och mässor.

Workshops och mässor
Största delen av kulturpro-
grammet i Åbo tar plats på 
akademiområdet. Bland an-
nat blir det workshops i dans 
och helande konst.

– Till fredag kvällen hop-
pas vi få ihop till en konsert, 
säger Karanko.

Hon är lite besviken över 
att ingen utomstående finan-
siering stått att finna för kul-
turveckan. De ursprungliga 
planerna var betydligt stör-
re än de fyra evenemang 
som nu genomförs i samar-
bete med Åbo svenska me-
todistförsamling, Missions-
kyrkan i Åbo och Student-
missionen.

– Vi samarbetar också med 
Nordiska röster och den be-
rättarfestival som går av sta-
peln samtidigt som vår kul-
turvecka.

I Johannes, där målgrup-
pen är både unga, barn och 
vuxna, bjuds det bland an-
nat på paneldiskussion med 
utställning kring Peter San-
delins konst och lyrik, en  
allsångskonsert och teater i 
samarbete med Svenska te-
atern.

– Veckan börjar i allhel-
gonahelgen med bland an-
nat en requiem-mässa.

besök kulturveckan  
24.9–1.10 i Åbo och  
5–13.11 i Helsingfors

jOuni haraLa

Kp-arKiv/ MaO LindhOLM
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citat & perSoner
a) Veni, vidi, vici  1) rené Descartes 
b) Cogito, ergo sum 2) Julius Caesar
c) Carpe diem  3) Horatius
d) oderint, dum metuan 4) Kejsar augustus
e) Festina lente  5) Caligula

björn vikström: 5/5

Biljettförsäljning tfn 
(09) 310 12000
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi och 
Biljettjänsten 
Nordhuset, Mosaiktorget 2, 
Nordsjö, www.vuotalo.fi

Underhållningsstråkarna
Filharmoniska

Festkonsert med 
tenoren Raimo 

Sirkiä som solist 
och Kaj Lindén som 

konferencier.  
På finska och 

svenska. lö 1.10 kl. 17, 
12/10 €

Musikskådespel för hela 
familjen, baserat på 
Lennart Hellsings berättelser. 
sö 9.10 kl. 15, 8 €Spektakel

KrakelEnsemblen 
Bulleribock:

Frågesport till Kyrkpressen 
– september 2011

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 le-
dare 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.

pRofILRuTA bjÖRn VIKSTRÖM

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

kyrkor & StÄder:
a) isakskatedralen  1) moskva
b) Sankt Stefan-basilikan 2) Stockholm
c) Sankt pauls-katedralen 3) Sankt petersburg
d) Sankt Nicolai kyrka 4) London
e) Vasilijkatedralen 5) Budapest

björn vikström: 3/5

HÄndelSer & årtal
a) attacken mot Glasgow   1) 2002  
    international airport  
b) Gisslandramat i Beslan  2) 2004
c) Bomben i myyrmann  3) 2005
d) Terroristattackerna i Bombay 4) 2007
e) Bombdåden mot Londons  5) 2008
     kollektivtrafik   

björn vikström: 1/5

religioner & Symboler
a) Shintoism  1) Dharma och Sangha
b) Hinduism  2) De fem banden
c) Buddism  3) Brahman
d) Konfucianism  4) yin och yang
e) Taoism  5) risguden inari

björn vikström: 5/5

FörFattare & verk
a) Leo Tolstoj  1) onkel Vanja
b) maxim Gorkij  2) eugen onegin
c) Fjodor Dostojevskij 3) om en mor
d) anton Tjechov  4) Kosackerna
e) aleksandr pusjkin 5) Dubbelgångaren

björn vikström: 3/5

Kombinera följande:

För Nybyggen
& Renoveringar.

Speciellt för gamla 
gårdar har vi fönster 

med tunna bågar och 
kittfals - fås även med 

profilerade bågar.

Backas Snickeri

Fönster, dörrar o. spegeldörrar
fås i önskad storlek och modell 

samt färdigmålade.

Öjavägen 78, ÖJA
(06) 834 0425, 

fax (06) 834 0566 
e-post: kaj.backa@regionline.fi

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

Var dag är en sällsam gåva 
- en skimrande möjlighet

“Utan tak
över 

huvu?!”

Genom våra förmånliga ra-
dannonser når du hela Svensk-

hyresgäster har funnit varan-
dra genom oss. Kontakta 09 
61261550 eller skicka e-post 
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Åbolands prosteri 

 ¶ kimitoön
kimito:
Gudstjänst: sö 25.9 kl 10. Lunds-
tén, 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 ung-
domsgården. Förhandsanmälan 
045-2350499. För mera info se 
hemsidan:  
www.standreas.fi.
västanfjärd:
Höstkonsert med björn-olof 
mårtenson, Harry dahlström, an-
ders 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. Kuok-
kanen, Noponen
veckomässa: on 28.9 kl 19. Ku-
okkanen, Noponen.

 ¶ Åbo
tors 22.9:  kl.9:30-11 Familjecafé i 
aurelia (2vån.)
kl.15-15: Torsdagsträffen i S:t Ka-
rins kyrka
kl.19: mässa i Skarpskyttekapel-
let, 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 Dom-
kyrkan. 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 au-
relia (1 vån.) eero Sepponen: Gud 
kallar.
ons 28.9: kl.10-12 Familjecafé i 
S:t Karins, papinholma försam-
lingshem (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 

Finströms kyrka kl 18. Därefter 
öppnar mårten andersson kyrko-
textilieutställningen på mikaels-
gården 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 bro-
schyr 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 mis-
sionsarbetet 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 Gwar-
dak.
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 Församlingshem-
met. 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 för-
samlingshemmet.
fre 23/9 19.00: Karasamling i 
Församlingshemmet. Gäst olof 
Jern, ledare  erik Sepänaho.
lö 14.00: pysselcafé i Försam-
lingshemmet.
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 Försam-
lingshemmet.
sö 25/9 18.00: Kyrkokonsert 
”Jazz på svenska” med peter 
Nordwall och ralf Nyqvist. pro-
gramblad 10 euro.
må 26/9 13.00: Korsbäck mis-
sionssyförening i Byagården.
må 18.00: Kyrkans barntimme i 
molpe bykyrka.
on 28/9 13.00-15.00: Vänstuge-
verksamheten inleds i Försam-
lingshemmet.

 ¶ lappfjÄrd-kristinestad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.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 missions-
stugan startar.
kaskö kyrka: lö 24.9 kl 18 afton-
musik.

 ¶ pörtom
lördag kl 19: Sånggudstjänst 
i kyrkan, Birgitta edström & 
Swante Bengtsson. Fritt inträde. 
Kollekt.
söndag kl 18 (obs): Högmässa 
Björkstrand, Wikstedt, Sträng-
bandet (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: pensionärs-
samling. 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 kyr-
kan. Skördeprodukter mottages 
före högmässan, för hämtning 
ring Heddy.
må 26.9 kl. 13: Syföreningen star-
tar i förs.hemmet, Norrgård.
ons 28.9 kl. 14.45: Junisång, åk 
3-6, startar i luth. bönehuset.
To 29.9 kl. 19: Kyrkokörens öv-
ningar startar i förs.hemmet.
anmälan till pensionärernas 
utfärd: till pensionärssamling i 
petalax förs.hem fre 30.9 kl. 12.30 
mottages av Heddy Norrgård se-
nast 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 in-
bjudna. efter högmässan födelse-
dagsfest i församlingshemmet.
ti kl 16: Junior i församlingshem-
met

INSIDAN ansvarig redaktör:  
marianne Tanttinen, 
(09) 612 615 50,  
marianne.tanttinen@
kyrkpressen.fi
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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

BETRAkTELSEn MIA bäCK

Övning  
i tacksamhet
på konFirmandernaS första dagboksblad ber vi dem skri-
va 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, vän-
nerna 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 el-
ler 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 li-
dande blir helad av Jesus. Kan vi överhuvudtaget förstå 
vilken glädje och tacksamhet han kände?

Jag tror att man kan träna själen i livsmod och livs-
glädje. Om du vill återupptäcka hur fantastiskt och rikt 
livet är kan du göra en enkel andlig övning. Andliga öv-
ningar 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 dag-
bok 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 höst-
inspiration. Tack för underverket jag nyss fick fira och 
döpa. Tack för mejlet som gav arbetsglädje. Tack för vän-
ner 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. Käns-
lan av att jag är värdefull och älskad, att jag duger som jag 
är. När Mia Törnblom i sin bok Självkänsla nu! ger verk-
tyg för en starkare självkänsla ingår uppgiften att dag-
ligen 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 tack-
samhet fram till nästa KP? Mina tack kan du läsa på mi-
asasblogg.blogspot.com.

Mia Bäck är församlingspastor i Åbo svenska församling

tacksägelseringning
är en särskild klockring-
ning i huvudgudstjäns-
ten i samband med att 
dödsfall har meddelats, 
tacksägelse eller för-
samlingen i förbönen 
bett för de som avlidit. 
Källa: Kyrklig ordbok

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 ge-
nom att kasta in en väs-
ka med guld till dem. 
många av de uppgif-
ter som finns om Niko-
laus liv går inte att helt 
värdera historiskt fast-
än hans existens an-
ses styrkt (född cirka 
280 i patara, död 6 de-
cember 343 i myra). Han 
vördas som helgon i Ka-
tolska kyrkan, Östorto-
doxa kyrkan och orien-
talisk-ortodoxa kyrkan, 
med festdag 6 decem-
ber. Han är även känd 
som Sankta Claus.

I KlARSpRÅK

VEckAnS peRSon

”tack, Gud, för 
att det finns så 
mycket att va-
ra tacksam för! 
vänner! smult-
ron! leenden!”
Följ Kyrkpressen 
#bönetwitter

181, 306, 397, 
288, 221(n), 292.
psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

pSALmföRSLAg

“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 lä-
rare och grundade också en egen dövskola i franska 
Lille. Hans uttryck om tacksamhet har blivit en ord-
språk i franskan. 

på söndag firar vi femtonde söndagen efter pingst 
och helgens tema är tacksamhet.

om HelGen

”jesus sade till 
honom: stig upp, 
ta din bädd och 
gå.” 

Läs mera i Johannes-
evangeliet 5:1–15

”Har man en gång 
smakat på dem 
kommer man gär-
na igen.” 

I Petrus församling 
ställer man till med 
tårtcaféer för mis-
sionen. Marika Björk-
gren-Thylin har sma-
kat. 

uR eVAnGelIeT RunT KnUTen

KALENDERN 
23.9-29.9

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! 

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!

Gäller endast församlings- och 
kyrkligt relaterade annonser!

Lust att
vara mitt i

smÖr
ÖGat
- när er
fÖrsamLinG har
nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤
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on kl 7.45: Laudes
on kl 18: alpha-kurs på Strand-
hyddan 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 Sand-
qvist
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 psy-
kisk 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 Sock-
enstugan 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. överenskom-
melse, diakon patrica Strömbäck, 
050-3381059.
Gudstjänst: sö 25.9 kl 10 i kyrkan. 
Tornberg, Brunell.
träffpunkt socken: onsdagar kl 
10-14 i Sockenstugan, Snickerivä-
gen 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 baptistför-
samling. 
trallarna: startar med trallpaket 
”skördetider”. Övningar to 29.9, 
6.10 och 13.10  kl 18.15-19 i KH in-
för 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 församlings-
hemmet 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, audas-
Willman, Brunell.
skriftskola: sö kl. 17 i fh – anmä-
lan och information – för ungdo-
mar födda 1997 eller äldre samt 
föräldrar.
pensionärssamling: on kl. 13. 
”matlusten-projektet, Carina 
Blom.

 ¶ vasa
trefaldiGHetskyrkan
kärnträff-temafrukost för kvin-
nor: 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 anders-
son, Trefaldighetskyrkans kör.
morgonbön: to 29.9 kl. 9, Tia-
maria 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 anders-
sén, 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 var-
annan onsdag.
maxmo
 andakt: to kl. 14.30 vid marie-
lund.
kyrkokören: startar to kl. 19 i fh.
Gudstjänst: i ky sö kl. 12. Gran-
lund, Bäck.

pedersöre prosteri

 ¶ esse
to 17: Barnkören i Henriksborg, 
Johansson.
-18: ”Kör för alla” i Henriksborg, 
Johansson.
-19: Karagrupp i församlingsstu-
gan, T. Forsblom.
fr 13.30: andakt i esselunden, 
Sundqvist, Johansson.
-20 :Ungdomssamling i försam-
lingsstugan, 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 utjämnings-
dagens insamling: till Daliterna i 
Nepal i FC, Joanna Lindén.
lö 19 Utjämningsdagens mis-
sionssamling: i Kyrkostrands förs.
hem, oa Lönnbäck, Joanna Lin-
dén, ida Sandberg, Gloriakören, 
Södö, erikson, Krokfors. Kollekt 
för Daliterna i Nepal. Second-
hand lotteri. Servering. arr.: 
J:stads sv och pedersöre försam-
lingar, FmS.
söndaGsskolor startar 25.9.
sö 10: i Kyrkostrands förs.hem.
sö 11: i Vestanlidgården.

sö 12 Högmässa: i kyrkan, 
Åstrand, Krokfors, Södö, Östman, 
dubbelkvartett.
15 sammankomst: i Skutnäs bö-
nehus. Besök av kyrkoherde Bo-
Göran 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 Vestanlidgår-
den. Gäst: Gun-maj Näse.

 ¶ jeppo
fr 23.9 kl 19: Ungdomscafé ”Bö-
nan” i bönehuset.
sö 25.9 kl 10: Gudstjänst i för-
samlingshemmet, Klingenberg, 
Lönnqvist, kyrkkaffe.
- kl 12: Finsk högmässa, Klingen-
berg, Lönnqvist. Sångprogram o 
servering.
ti 27.9 kl.18.30: Kvinnogruppen ” 
Face to face” i församlingshem-
met.
to 29.9 kl 13: missionssymöte i 
bönehuset.

 ¶ 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. Kyrk-
farstukaffe.

 ¶ 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 20.00-
24.00 
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 församlings-
hemmet: lö 24 kl. 19.00. anders 

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 inre-
missionshemmet to 29 kl. 19.00. 
albert Häggblom medverkar. 
Bastun är varm från kl. 18.00.

 ¶ mUnsala
församlingsresa till lappajärvi lö 
24.9: start från kyrkan kl. 8.30.
nätet fre kl 19: Spelkväll och Ge-
menskap.
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: Kling-
enberg, Lönnqvist. Kirkkokahvit 
srk-kodissa.
bön och lovsång kring brasan sö 
kl 19: i prästg.
skriftskolan startar sö 2.10 kl 10: 
familjegudstj. i kyrkan. 

 ¶ nedervetil
symöte: idag 13 i fh.
andakt med HHn: fr 13 i service-
centret, a Häggblom, S Smed-
jebacka.
loppmarknad: lö 10 – 13 vid an-
delsbanken till förmån för Nepal.
tillväxtkväll: lö 18 i fh, peter Silf-
verberg 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 syst-
rarna 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 för-
säljning och lotteri tas tacksamt 
emot under dagen.

 ¶ pedersöre
samlingar:
- to 18 :psalmafton i kyrkan, TV 
bandar in

- lö 19: Utjämningsdagens mis-
sionssamling, Kyrkostrands 
församlingshem, oa Lönnbäck, 
Joanna Lindén, ida Sandberg, 
Gloriakören, Södö, Krokfors, erik-
son, 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, Hägg-
blom
- on 12: pensionärssamling för 
yngre och äldre, Kyrkostrands 
församlingshem, Helena Ceder-
berg, erikson, mat och kaffe 10 
€, kyrktaxi kan beställas via förs.
kansli tfn 040-3100440
Helgmålsbön: Lö 18, Kyrkhemmet
Högmässa: Sö 10, kyrkan, lit. er-
ikson, pred. Häggblom, D. Hägg-
blom, 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 pensio-
närshem
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, an-
dakt, khden, lö 24.9 kl 19, med-
dela din önskepsalm till kantorn 
tel 050-5671560 eller till pastors-
kansliet tel 8675033. Kollekt till 
Somalia. 
familjegudstjänst: sö 25.9 kl 11, 
khden, kantorn, barnkören. Tack-

Helga Hund framme i himlen
”Helga Hund i himlen” avslutar serien med familjean-
dakter av författaren Lars Collmar i 
radio Vega. Collmar har läst sina po-
pulära böcker om Helga Hund i radi-
ons morgonandakter på lördagar.  

Nu börjar uppläsningen av den sis-
ta boken om Helga, Leonard och 
framförallt om Nospussaren. Helga 
Hund är framme i Himlen.
radio vega lördag klockan 8.53 

fAmILjEAnDAkT lÖRdAGMoRGon 

andrum kl. 6.54 
(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 Björkgren- 
Näse, Vasa. To 29.9 anette Nyman, 
pedersöre.

aftonandakt kl 19.20
Fre 23.9 musikandakt,patrik Hag-
man, Åbo Lö 24.9 17.58 ett ord inför 
helgen, Kristinestads kyrka. Sö 25.9 
Henric Schmidt, pargas må 26.9 ru-
na-Lisa Jansson, Saltvik. Ti 27.9 Gu-
nilla Teir, Lappfjärd. ons 28.9 Bi-
belstudium över romarbrevet med 
Stig-olof Fernström, Helsingfors. To 
29.9 erik och Kerstin Vikström läser 
ur boken min bön.

Gudstjänst kl 13.03 
Sö 25.9 Gudstjänst med Skaftungs 
metodistförs. Välkomstord Bengt 
Lindblad. inledn. Bror Grankull. pred. 
andreas Forsbäck. mötesl. Björn elf-
ving. musikansv. Noomi elfving. Sång 
Gunnevi Granlund. Triosång Febe 
mörk, Gunnevi Granlund och Noo-
mi elfving. Ur psalmer och Sånger: 
48, 830, 393, 773, 684, 482. Bandad 
18.9 i metodistkapellet i Dagsmark.

RADIo & TV

23,90

Ny bok ute nu!
Mimma Olsoni-Broman 
är redaktör och författare. 

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

Unga som mist en 
förälder berättar

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

Genomgående är det personliga 
och uppriktiga tonfallet. 

I bokens efterord ger Hilkka 
Olkinuora en innerlig betraktelse 
av sorg.

Bra
böcker!

Kika in 
i vår nätbokhandel! 

www.fontanamedia.fi

Beställ böcker på
tfn (09) 61 261 530
       040-900 41 86
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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 kollektbä-
rare: 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 by-
kyrka, puska, Söderström. 
kl. 12: Högmässa i domkyrkan anders-
sén-Löf, S Lindgård, Helenelund, Tol-
lander, Diskanten 
kl. 13.15: SKÖrDeFeST med gratis kött-
soppa i församlingshemmet
kl. 14: andakt i Wittenbergsgatans pen-
sionärsbostäder, puska

lapptrÄsk
to 22 kl 16: andakt i kyrkan med nord-
iska 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, an-
nette Grevberg, Jaakko Saarinen, anna-
maria Lehtoaho
on 28 kl 9.30: vuxen-barngrupp i fh
-  kl 15.15: Barnklangen i fh 
to 29 kl 9.15: Skolgudstjänst i mika-
elidagens 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 Ves-
perhemmet
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 Kyr-
koby 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/jo-
hannes
 fr 23.9:
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb: Hör-
nan, Högbergsgatan 10. ollberg
kl. 10-11.30 familjeklubb i s:t Jacob: 
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström
kl. 12-13.30 veckolunch:  Johannessa-
len, 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. Lind-
ström, enlund. Kyrkkaffe
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. ray, 
Lindström, enlund, Henricson, S:t Ja-
cobskören. 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 dag-
lediga: 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 kyr-
kas församlingssal. Frände
kl. 18 kvällsmässa: Gamla kyrkan. Lind-
ström, Böckerman, almqvist 
to 29.9:
kl. 16-17 samtalskrets: mariakapellet, 
Högbergsgatan 10 D 2 vån. ollberg
kl. 18-20 temakväll: S:t Jacob, Kvarn-
bergsbrinken. Du är den bästa föräldern 
för ditt barn. Barbro Näse, chef för 
familjerådgivningscentralen i raseborg 
finns på plats. Hon berättar och diskute-
rar frågor som gäller barn och föräldrar.

matteUs
matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.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. Diskus-
sionskväll (2 vån).
sö 25.9 kl. 11: förbönsstund före guds-
tjänsten (2 vån). mera info: matias 
Gädda, tfn 050-326 5327.
sö 25.9 kl. 12: högm, rönnberg, Lanki-
nen. 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 samtals-
grupp, Karin Degerman. Nya medlem-
mar 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 (Sjö-
kortsgränden 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.barlund-
palm@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 Hagasa-
len. Söderström.
to 29.9:
- kl. 10 knatterytmik: i Seuris (månsas-
vägen 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 Hel-
singfors 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 

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 fortsät-
ter. Lördag 1.10. kl.18 att förändra min 
stad. Korta anföranden. His master´s  
Noise sjunger. Servering. mer info: 
prosten Stig-olof Fernström.tfn 050-
3416219.
tomas kyrka rönnvägen 16:  Hös-
tens 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 nät-
tjänst, 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 informa-
tion, tag kontakt med verksamhetsle-
dare Caritha Sjöberg, tel. 09-2340 2292 
eller caritha.sjoberg@evl.fi
Huvudstadsmission 2011: kallas den 
mediaevangelisationskampanj, som 
anordnas 15.9 – 15.10.2011 i huvudstads-
regionen. 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: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen 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.helsingforsforsam-
lingar.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. mar-
tens, Lindqvist, Kronlund.
mataskärdagen: mataskärs lägercen-
trum, 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, Ton-
berg-Skogström.
sö 25.9 kl 12: Högmässa, Sandell, peit-
salo. Skapelsens söndag. aulakaffe.
- kl 12: Söndagsskola i övre brasrum-
met.
må 26.9 kl 13-15: måndagscafé i Sebas-
tos. andakt kl 12.45 i kapellet. 
ti 27.9 kl 9.30-12: Familjelyktan i 
Sebastos. musiklek, sång, rytmik och 
rörelse, peitsalo, Fransman. Kort mor-
gonandakt 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” maija-
liisa mattila är gästtalare.

vanda
fredagsgruppen: fre 16.9 kl. 10 i Dick-
ursby 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 Ba-
garstugan, 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 pensionärs-
krets  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. 15-
17.55. 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 per-
sonal.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 Ku-
lan. 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.eke-
nasforsamling.fi senast 4.10. avgift 10€ 
för måltider. Välkommen!

HanGö
sö 25.9 taizémässa i täktom kapell kl. 

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 019-
2630620.

inGÅ
fre 23.9 kl 18.00: israeliska danser i för-
samlingshemmets 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: Hög-
mässa i ingå kyrka.  Veteranernas och 
pensionärernas kyrkogångsdag. eeva 
makweri, marianne Gustafsson Burg-
mann och kyrkokören. Kyrkkaffe efter 
mässan i församlingshemmet.
tvåspråkig söndaGsskola: börjar 
söndagen den 25.9.2011 kl. 11.00 i för-
samlingshemmets 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 Karhuluo-
maan, puh. 050-5883908.
naisten viikonloppU rövassissa 
pe-la 23-24.9.2011: Tule luonnonkaunii-
seen rövassiin rentoutumaan ja viihty-
mään 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. ilmoittautumi-
set puh. 050-584 0449.
tii 27.9 klo 18.00: etsijät ja löytäjät 
pappilassa, aiheena: ”kuka kelpaa”. 
ke 28.9 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa. 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 peri-
ferin. Lämna din beställning till pastors-
kansliet 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. 14-
15.30 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.

pojo
torsdagar: Församlingskören kl 18.30 
i församlingshemmet. fr 23.09: pen-
sionärskören kl 13.45 i förs.hemmet. sö 
25.09: Gudstjänst kl 12 i kyrkan. mar-
gareta puiras, Tor Nordström. ti 27.09: 
Familjecafe kl 13 i förs.hemmet. 
on 28.09: Kl 10 postilla-tema, äng-
lapyssel. i förs.hemmet kl 13 Diako-
nisyföreningen. Kl 17.30 musiklek för 
småbarnsfamiljer. Kl 19 Förbönsandakt 

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 Karl-
sen.
tvåspråkiga gruppen för mental hälsa: 
träffas 27.9 kl. 15 i Capella, Gun Venäläi-
nen 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 bibel-
studium i församlingshemmet, Kaiku 
mäenpää.
kyrkobröderna: kl. 19 i församlings-
hemmet.

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 musé-
erna vid slottet. på hemvägen besöker 
vi Hyvinge kyrka. pris 45 euro.  För 
anmälan och närmare uppgifter vänligen 
kontakta pastorskansliet senast torsda-
gen 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 för-
samlingshemmet.

esbo stift

lojo
sö 2.10. kl 13.00: mikaelidagens famil-
jegudstjänst i Virkby kyrka. Dagklubben 
medverkar. Nora peltola sjunger. Kyrk-
värd 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.

Gåvor till sjöss
Finlands sjömanskyrka förmedlar varje år julgåvor till 
de som firar julen på sjön. också i år kan du sända jul-
paket 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

Gospelfavoriter med Mrs bighill
The mrs Bighill Singers består av ett gäng passionera-
de och begåvade österbottningar med hjärta för gos-
pel. De har tidigare uppträtt på bl.a. pori Jazz och Höst-
dagarna. 

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 gos-
pelfavoriter på både svenska och engelska. program-
blad 10/8 €.

juLgLäDjE TIll SjÖFARARnA konSERT I jAKobSTAd

nätverk för adopterade
Kamratgruppen NaF - Nationellt adopterade Finland, 
är ett nätverk för personer som adopterats inom Fin-
land. målet är att komma i kontakt med varandra, de-
lar erfarenheter och stöda varandra enligt behov.

Som medlem finns det inga speciella förväntningar, 
i gruppen är man mån om varandras integritet. i det-
ta nu existerar nätverket i hela Svenskfinland. på nätet: 
www.adopterad.fi . medlemskapet är gratis. 

kAmRATgRupp FÖR AdopTeRAde

Mera information om våra kurser och 
vår övriga verksamhet hittar du på 
www.larkkulla.net

Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

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

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

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

RETREATGÅRDEN SNOAN

http://sanktjohannes.info 
25.9 kl 11 Gtj i Biblion, Vasa, 
kl 18 Lepplax bykyrka.
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En ny kyrkoherde i en för-
samling ger upphov till frå-
gor och förväntningar. När 
medlemmarna i Vasa svenska 
församling står inför ett skif-
te av ledare är det endast 
för en begränsad tid, 
två år. Kyrkoherde 
Tor-Erik Store och 
hans fru Ann-Ka-
trin Store svarar på 
kallelsen och reser 
till Senegal som missio-
närer och Anders Kronlund 
svarar i sin tur på kallelsen 
att stiga in som tf. kyrkoher-
de i församlingen. Försam-
lingsrådets vice ordförande 
Christel Lax hälsade Kron-
lund välkommen på välsig-
nelsemässan 4.9 i Trefaldig-
hetskyrkan med följande ord.

– Det känns alltid gott och 
välsignat att ha en herde att 
ty sig till, ty vi vet ju att i 
skocken finns det alltid nå-
gon eller några som vill prö-
va på att gå sina egna vägar. 
Detta kan leda till att för-
samlingsarbetet blir allt mer 
mångfacetterat, rikt, utma-
nande och utvecklande. Det 
är tryggt att ha en kyrkoher-

de som påtar sig ansvaret att 
leda förverkligandet av mål-
sättningarna för Vasa svens-
ka församling.

Under mässan som var 
högtidlig med mycket musik 

och många röster välsig-
nades både Kronlund 
och paret Store inför 
sina stundande upp-
drag. Tor-Erik Sto-

re som predikade sis-
ta gången före avresan sa-
de att kallelsen att resa ut 
som missionär var så stark 
att han inte såg andra möj-
ligheter än att svara ja på den. 
Den officiella titeln han nu 
bär i två år framåt är Finska 
missionssällskapets regi-
onrepresentant i Västafrika. 
Ann-Katrin Store kommer 
att arbeta med förebyggan-
de hälsovård, fadderarbete 
samt information. 

Församlingsmedlemmar-
na fick även höra prov på 
Anders Kronlunds musika-
liska gåva när han i välsig-
nelsetalet för Tor-Erik och 
Ann-Katrin sjöng ett par 
strofer ur psalmen Hur ljuv-
ligt klingar Jesu namn. Ta-

I mIn
föRSAmLIng

MARKnAd

önskas Hyra
en liten familj söker hyreslägenhet 
på 70-100 m2 i Tölö för långvarigt 
boende. Vänligen ring 0400-
423364.

Studerande och arbetande par le-
tar efter tvåa eller liten trea i Vasa 
centrum från 1 oktober. Vi röker 
inte och har inga husdjur. ring 
Carmela 040 7047399.

Nyligen utexaminerad pol.mag. & 
journalist söker lägenhet att köpa 
i Berghäll/närliggande omr, min 
30 kvm. Kontakta michaela 040-
7254555.

Tyst boende hos lugn(a) 
person(er) önskas i Helsingfors 
av skötsam och rökfri 24-årig 
konsthögskolestuderande. max-
hyra 350 euro. marika markström, 
040-8100075.

ansvarsfull rökfri fjärdeårs manlig 
stud. vid Åa ö.h. 1e+k nära aka-
demin 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)

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. inter-
net, tvättmaskin och vatten ingår. 
Lämplig för bostad eller arbets-
rum. Hyra 600 euro. För bilder 
och info ring: 0400-210229.

möblerad lägenhet i Berghäll (46 
m2, 1 rum + kök) uthyres för ok-
tober/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: 040-
5015635. 

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 040-040-
8218701.

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.

pÅ GÅnG

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 be-
hov 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 häl-
sosam mat. man kan också gå ut och promenera i grupp i den friska höst-
luften, 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 deltagan-
det 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 priori-
tetsområde HeLiG och temat för 2011 som är Rätt till det heliga.

Gospelhelg med mikael svarvar 19-20.11 i Åbo. Åbolands svenska kyrko-
sångskrets rf inbjuder sångare och musikanter till ett veckoslut med gos-
pelmusik den 19–20.11 i Åbo. Dirigent och lärare är mikael Svarvar, som på 
söndagen också har ett kompband med sig. Veckoslutets lärdomar kulmi-
nerar i en gospelkonsert i Henrikskyrkan. Åbolands svenska kyrkosångs-
krets rf har på senare år breddat den vanliga klassiska kyrkokörsrepertoa-
ren 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. an-
mälan tas emot av församlings sekreteraren i Åbo svenska församling, tfn  
040 3417 458. Sista anmälningsdag: 30. 9. 2011. Deltagaravgiften 20 euro 
inkluderar kaffe. Den som eventuellt behöver logi ordnar detta själv.

vid mÄSSan välsignades anders Kronlund och Tor-erik och ann-Katrin Store inför sina uppdrag.  

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”.

Lördag 24/9 Pörtom kyrka 19:00
Söndag 25/9  Dragnäsbäck kyrka 18:00
Onsdag 28/9  Norrvalla Rehab 19:00  
Torsdag 29/9  Maxmo kyrka 19:00
Lördag 1/10  Solf kyrka 19:00
Söndag 2/10  Replot kyrka 18:00
Tisdag 4/10  Närpes Filadelfia 19:00
Torsdag 6/10  Bergö kyrka 19:00
Fredag 7/10  Kvevlax Elim 19:00
Lördag 8/10   Vasa Sion 19:00
Söndag 9/10  Jakobstad Pingstkyrka 18:00

Insamling till hjälparbetet i Indien 
 - Make Mission Possible mmp.crossnet.se-

MÅ 
BRA

Plats 
Matteuskyrkan Åbohusvägen 3,  
invid metrostationen Östra centrum

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

 stad
förändra

 en 

29.9–1.10.2011

Keswick  
Möten

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 anfö-
randen, His Master’s 
Noise sjunger, servering

doMKApITel

kyrkoherdetjänsten i Väståbolands 
svenska församling har inom ut-
satt ansökningstid inte fått någon 
sökande.

en kaplanstjänst i Johannes för-
samling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av församlings-
pastorn i samma församling fred 
lindström, församlingspastorn i 
Kyrkslätts svenska församling mo-
nica Heikel-nyberg och sjömans-
prästen ben thilman.

Kaplanstjänsten i Sibbo svenska 
församling har inom utsatt ansök-
ningstid sökts av pastorn vid mis-
sionsföreningen Såningsmannen, 
magnus riska. 

Mäktig välsignelsemässa i Vasa
let innehöll en anekdot om 
hur en missionär i Asien be-
visat sin kristna tro genom 
att sjunga ut namnet Jesus. 
Anders Kronlund är förutom 
präst även kantor, så med-
lemmarna i församlingen får 

kanske njuta av både orgel-
musik och sång av sin kyr-
koherde även framöver.

 ¶ jOhanna baCKhOLM

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 bestäm-
mer över sina dagar eller helt en-
kelt råkar vara ledig mitt i veckan. 
endagsretreaten leds av Snoans 
huskaplan elsa Tenhonen och re-
treatvärden och kantorn Åsa Wes-
terlund. retreaten i veckan, som 
har temat ”Den heliga brustenhe-
ten”, leds av prästen och psykote-
rapeuten Lena Fagéus från Sverige. 
mera information fås på www.
larkkulla.net/sv/retreater , eller per 
telefon 019-2757200 (Lärkkulla).
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kyrkpressen/opinion
mannerheimvägen 16 a 9, 00100 Hel-
singfors 
e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 

insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

standardlängden för de kortare insän-
darna är 1200 tecken. redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. 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 ge-
menskap än kyr-
kan skulle komma 
på att börja titta 
snett på sin mest 
aktiva kärna .”

Om kollektbeslut och 
intern dragkamp i 
kyrkan.

opInIon InFoRMATIon cITAT KATI nIeMelä

Det viktiga 
året i repris

För Femtio år sedan stod 62 entusias-
tiska utbyteselever på järnvägstorget 
i Helsingfors. Destination: Amerika. 
Husis förevigade tre av oss finlands-
svenskar 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 som-
marhatt. 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 vil-
ken 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 sti-
pendiater igen, för första gången på femtio år. Det 
har varit ett äventyr att leta reda på folk: telefon-
samtal, brev och e-post till främmande männis-
kor som plötsligt blir bekanta igen. Alla 62 är inte 
kvar. För fjorton håller vi en stilla stund.

 Arrangemangen har satt igång en lavin av käns-
lor 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 bli-
vit flerdimensionellt. Det 
är genant att märka vil-
ken naiv världsförbättrare 
jag var som 16-åring, ge-
nerad, då grannen fråga-
de vad jag ansåg om Ber-
linkrisen och jag ansåg 
ingenting alls. Föräldrar-
na noterade i sina brev att 
jag talade onödigt myck-
et om en viss portugis. De 
påminde mig om nödvän-
digheten att fortsätta med  
pianolektionerna i stället 
för att gå på baler och fot-
bollsmatcher. De skrev 
om notkrisen och sade 
att jag under inga omstän-
digheter 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 gemen-
sam: Jag hittade ett foto: 
Alla det årets 2 222 stipen-
diater från världens fyra 
hörn står på Vita husets gräsmatta. Då  president 
Kennedy talat färdigt, rusar vi över repbarriärer-
na, podiet kollapsar och vi överrumplar honom. 
Time Magazine skrev att det gick lite häftigt till. 
Men presidenten ler. 

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister   
och tidigare missionär.

”nätterna 
igenom har 
jag läst och 
läst och blivit 
bekant med 
mitt tonårs-
jag. livet har 
blivit flerdi-
mensionellt.”

InkAST Ann-CHRISTIne MARTTInen

yogA

Respekt mellan andliga traditioner
I ett tidigare nummer av Kyrk-
pressen skrev Joanna Nylund 
om yoga och slog fast att yoga 
är förknippad med andlighet. 
I det har hon delvis rätt, i ur-
sprungslandet Indien är yogan 
oftast förknippad med andlig-
het, och i västvärlden är den 
ibland, om än ganska sällan, 
det. I allmänhet utövas yo-
ga i västvärlden som en me-
tod för att stärka den psyko-
fysiska hälsan, och de s.a.s. 
”andliga” delarna har läm-
nats bort. 

Nylund skrev också att 
sanskritordet ”yoga” bety-
der ”ok”, men det stämmer 
inte riktigt. Ordet yoga har 

nog samma ursprung som 
engelskans ”yoke” i bety-
delsen ”sele”, men själva or-
det betyder ”något som för-
enar 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 mär-
ker nog utövaren det själv.

Men varifrån kommer be-
rättigandet i att skriva som 
Joanna Nylund om ”andra 
religioner som inte har nå-
got med ljuset att göra”? De 
personer jag känner som ut-
övar österländska former av 

andlighet är alla överens om 
att de flesta religioner tycks 
sträva efter samma mål, att 
komma i kontakt med sam-
ma djupare, andliga plan, 
till skillnad från att just de-
ras väg skulle vara den enda 
rätta och alla andras väg bara 
en biljett ner i fördärvet. Jag
hoppas att uppskattningen 
och respekten för den näs-
tas form av andlighet så små-
ningom blir mer allmän hos 
alla anhängare av andliga tra-
ditioner, även västvärldens.  

Jan rundt
Träskända

fInLAnD InSTällnInG TIll RelIGIon

Hårdnande attityder och värdevakuum?
Kyrkpressens ledarskribent 
tar i nr 36/2011 utgångspunkt 
i den nyligen utkomna enkät-
undersökningen Uskonto suo-
malaisten elämässä och menar 
att vi går mot ett hårdnan-
de attitydklimat – speciellt 
när det gäller inställningen 
till den kristna religionsut-
övningen. Så kan man inte 
tolka undersökningens re-
sultat. Snarast tvärtom.

På frågan som mätte attity-
den till kristna angav 72 pro-
cent av finländarna att de ha-
de en mycket eller rätt posi-
tiv inställning. Resultatet är 
något högre än i Danmark, 
som är ett jämförbart luth-
erskt land, och mycket högre 
än i det katolska Frankrike 
(s 68 i forskningsrapporten).

Ledarskribenten skriver 
att ”fyra av fem finländare är 
kritiska mot stark religiosi-
tet”. Någon sådan direkt frå-
ga om stark religiositet finns 

inte i materialet, men nog en 
som formulerats såhär: ”folk 
som har starka religiösa upp-
fattningar är alltför ofta into-
leranta mot andra.” 79 pro-
cent av finländarna höll med 
detta påstående. Det är ju ett 
avståndstagande; en håll-
ning mot hårdnande attity-
der, mot intolerans – inte för. 
Finland låg härvidlag högt i 
den internationella jämfö-
relsen (s 75). Det ligger nä-
ra till hands att utgå från att 
”starkt religiös” uppfattats 
som fundamentalism (in-
klusive t.ex. homofobi) och 
islamism (och terrordåd). 
Finländarnas inställning till 
muslimer var också negati-
vare än i de andra undersök-
ta länderna (s 70). Det avslö-
jar, tror jag, mera okunskap 
än intolerans.

Ledaren avslutas med ett 
sårande påstående: om för-
äldrar avstår från att förmed-

la en tro till sina barn för-
vandlas ”familjens värde-
grund till ett konstlat värde-
vakuum”. Vad är nu detta? 
Mina två barn – födda i slu-
tet av sextiotalet och slutet av 
sjuttiotalet – tillbringade sin 
barndom och ungdom i ett 
hem präglat av humanistis-
ka värden. Bägge växte upp 
till ansvarstagande medbor-
gare och goda föräldrar. Jag 
tror att de skulle bli mycket 
förbryllade om någon fråga-
de 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 värdeva-
kuum.

Eller är det bara fråga om 
hjärtlös retorik? 

Jan-erik Wiik

svar: 
KP redogjorde för den 
nämnda undersökning-
en för två nummer sedan. 
Forskaren Kimmo Keto-
la konstaterar att finlän-
darna är mer kritiska till 
stark religiositet än män-
niskor i andra länder. En-
ligt Jan-Erik Wiik är detta 
ett uttryck för  deras tole-
rans. Men var dras gränsen 
för den ”starka religiosite-
ten” och av vem? Det var 
just detta ledaren proble-
matiserade. 

Det står ingenstans att fa-
miljer utan kristen värde-
grund lever i värdevakuum. 
Däremot att sådana vakuum 
inte kan pådyvlas av någon 
utifrån, helt enkelt för att de 
ter sig som en omöjlighet.

may WikStröm
Chefredaktör

yogA

grunden i hinduismen

En avancerad yogi jag träffa-
de i Himalaja 2004 upplys-
te mig om att det inte är så att 
hinduismen ligger till grund 
för yoga, utan att det är yoga 
som är grunden till hinduis-
men. Idén med yoga är, som 
namnet (”okande, ”samman-
kopplande”) ger vid handen, 
att nå kontakt med och  slut-
ligen uppgå i ett slags världs-
själ, Brahman. Om du inte vill 
det, sluta upp med yoga. Gym-
nastik är en annan sak, men 
kalla det inte yoga. Gör du det, 
bjuder du in ovannämnda an-
de 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

DEBATT

Svar till Bo holmberg

I KP 34/2011 ”svarar” Bo Holm-
berg på min insändare i num-
ret innan. Jag ”svarar” emedan 
han läser in mycket i min in-
sändare som inte finns där. Nå-
väl, eftersom detta är synnerli-
gen 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-

niskor” (Apg. 5:29)?
Man kan inte, som Bo 

Holmberg tycks göra, stäl-
la det som Jesus säger mot 
det som Paulus skriver. Eller 
”det som Bo Holmberg häv-
dar att Paulus skriver”. Guds 
ord är nämligen Guds ord, 
och Herrens bud är Her-
rens bud – oberoende av om 
det kommer direkt från Je-
su 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 Vik-
ström för fredagarnas af-
tonandakter, där orden och 
bönerna läses enkelt och 
okonstlat. Det lyfter och ger 
hopp efter nyheternas förla-
mande fraser om finanskriser 
och ekonomiska svårigheter.

roSalie Finell

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 vän-
der 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.

åSIkTEn IdenTITeT



Ett tjugotal padd-
lare i kajaker 
kommer att jaga 
varandra i Replot 
skärgård under 
veckoslutet.

TexT oCH FoTo:  
joHan sandberG

vad är kajakjakten för något?
–  Förr fanns det ett tevepro-
gram 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 jak-
ten i kajaker. Vi har lag på 
tre-fyra personer som un-
der ett dygn ska hålla sig un-
dan grupper som jagar dem.  
Under jakten ska rymmar-
na också utföra uppgifter 
som ger poäng, berättar To-
bias Wallin som leder Team 
Polstjärnans kajakjakt.

vad är team polstjärnan? 
– Det är Svenska Lutherska 
Evangeliföreningens (SLEF) 
äventyrs- och vildmarks-
grupp. Den startades 1995 av 
min pappa Alf när vi kom 
hem från missionsfältet i Ke-
nya. Jag har varit med från 
första början och på senare 
tid har jag och Olof Jern ta-
git över ledarskapet.

– En orsak till att Team 
Polstjärnan startades var 
för att få ett komplement 
till körsången som prägla-
de ungdomsverksamheten 
inom SLEF. Alla ungdomar 
tycker ju inte om att sjunga. 

Hur syns tron i verksamheten?
–  En av grundpelarna är att 

kombinera äventyr med kris-
ten undervisning. Vi har bi-
belstudier och andakter varje 
gång vi träffas vilket är två-
tre gånger under varje skol-
termin. Aktiviteterna kan va-
ra 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 epost-
lista där vi informerar om vad 
vi har på gång. 

får vem som helst vara med?
–  Man ska ha börjat högsta-
diet för att komma med. I öv-

rigt är Team Polstjärnan öp-
pet 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 Folk-
högskola och vi lånar utrus-
ning av varandra.

vilka äventyr planerar ni i höst?
– I oktober har vi ett överlev-
nadsläger. Det är en specia-
lare i samarbete med SLEFs 
avdelning i Åbo och Zacha-
rias Fjellander som utbildar 

sig till teolog och vildmarks-
guide. 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.

mer information finns på 
www.slef.fi/team-polst-
jarnan. 

Redo för jakt i kajak

tobiaS Wallin leder Team polstjärnan som kombinerar friluftsliv med kristen undervisning. i helgen ska han jaga kajaker i replot. 

N
är syskonen bråkar om

 vem
 som

 ska få den sista karam
ellen uppm

anar m
am

m
an dem

 att fundera över vad Jesus skulle ha gjort. Storebror vänder sig till lillbrorsan och säger: D
u får vara Jesus!

Prenumerera på den allt mer 
populära finlandssvenska 

veckotidningen Kuriren. På ett år 
har läsekretsen ökat med 25% och 

är nu uppe i

–tidningen för Dig!



JA TACK!
X JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

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

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

NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

SÄND KURIREN TILL:

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

XJAG DELTAR I UTLOTTNINGEN AV 
TRE PAR HACKMAN MATADOR KASTRULLER 
 (värde ca 135 euro/par)

Kan sändas 
ofrankerat 

inom Norden
Kuriren betalar 

portot

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN

ADRESS

TEL/MOB.

Erbjudandet gäller till den 30.11.2011

Prenumerera 
och delta i utlottningen

50.000!

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.

VI LOTTAR UT TRE PARHACKMAN KASTRULLER

KP 22.9.

nÄsta veCka berättar Elli Flen om religionsdialog och 
krishantering i ett muslimskt land.


