dialog. Biskopen sammankallade väckelserörelserna
till diskussion om framtiden i kyrkan.
Aktuellt, sidan 5
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Det bräckliga
mänskligas dag
förra veckan bjöd på en dag vikt för två eldsjälar - en slags utdelning till två geniala människor som livets oförutsägbara vägkrökar serverat
en tuff match, rent fysiskt. Den ena fick litteraturvärldens förnämsta pris. Den andra dog. Båda beundras och hyllas nu av otaliga fans, om än
med sorgens och glädjens motsatta förtecken.
Det handlar naturligtvis om poeten Tomas Tranströmer, som sedan en vecka kan titulera sig Nobelpristagare i litteratur och om Apples ikonförklarade och karismatiske ledare Steve Jobs.
sjukdomen märkte dem bägge. Tranströmer drabbades av en stroke i vänster hjärnhalva år 1990
som fråntog honom det viktigaste instrument
han ägde som poet, språket. Redan 2004 utkorar
överläkaren Anders Lundin vid Danderyds sjukhus honom till ”världens mest berömda strokepatient” och förkunnar att han borde få Nobelpriset.
Nu gick det så, och det rungande ”Jaaa!” som
skallade genom den församlade skaran som spänt
väntade på Akademiens besked stiger rakt ur hjärtat. Det hjärta som Tomas Tranströmer som få har
hjälpt oss att ge hjärteord, hopp och kämpartro. Bibeln ligger som en underton i Tranströmers diktning, och formar som någon uttryckt det hans poesi till ett ”humanistiskt credo på religiös grund”.
Ett underbart, alldeles utmärkt val av Akademien - så kom det då äntligen, tack för det!
STeve JOBS väg var en annan. Länge ville företaget
tona ner hans sjukdom. Ännu i somras när Jobs
valde att trappa ner för att ge sina närmaste mer
tid sade man inte det uppenbara: Att även ikonförklarade människor kan bli sjuka och dö.
Nu sörjer många i en hängivenhet som gränsar till religiositet en entreprenör som förändrade
världens IT-begrepp från ettor och nollor, till klick
och ”drag and drop”. Man sörjer allt det han aldrig
hann göra och befarar att ingen annan kommer
att uträtta de förlorade storverken heller.
INTRESSANT är det då att se att Steve Jobs anhöriga i sitt officiella meddelande tackar även alla dem som
har bett för honom och familjen - samtidigt som de ber om
respekt för deras önskan att
få sörja i fred. Hans död visar
det som vi alla egentligen vet
men ändå dagligen tycks tro
går att förändra: Hur hårt vi
än strävar kommer vi aldrig
att uppnå den dag när världen är färdig.

”Man sörjer det
han aldrig hann
göra och befarar
att ingen annan
kommer att uträtta de förlorade storverken.”

kämpen tranströmer har med poetens skalpell frilagt den sanningen. Samtidigt som han förkroppsligar den hoppfulla gnista som aldrig, aldrig ger
upp, kapitulerar han också inför det som inte går
att förändra. Den där märkliga nobeltorsdagen i
förra veckan blir en av hans mest älskade strofer nästan en sista hälsning till den andre storman världen sörjer:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
(Ur Romanska bågar)

PROFILEN: dana fagerholm
”När alla prestationer tas ifrån en
byggs en speciell sorts självkänsla
upp. Man ser att man är älskad trots
att man inte kommer upp.”

Livet
går före
fasaden

När Dana Fagerholm nämner sitt andliga hem är hon
medveten om att hon placerar sig i ett impopulärt
gäng.
text och foto: johan sandberg
– Min identitet finns i Kristus och därför kallar jag mig kristen, säger hon. Jag
brukar undvika att kalla mig laestadian även om mitt andliga hem finns där.
Dana Fagerholm är tacksam över rörelsen där både hon och hennes man
Kaj har sina rötter. Hon växte upp inom Apostolic Lutheran Church i USA,
där hennes farfar verkade som predikant i 70 år.
– De flesta inom väckelserörelsen är
vanliga kristna som vill tjäna Gud och
samhället de lever i, utan att göra stort
väsen av sig.
Dana Fagerholm upplever att det är
många viktiga processer på gång inom
väckelsen. Inom den stora majoriteten
finns också en självkritik.
– Den perfekta församlingen finns
inte. Fridsföreningen kämpar med
samma problem som många tredje och
fjärde generationens väckelserörelser
gör. Det kan ta sig uttryck i att man inte alltid bemödar sig om att fylla skålen
med Guds levande vatten. Man putsar
hellre skålen och märker inte att vattnet avdunstat.
Här nämner hon hur olika folk reagerade på mediernas bevakning av händelserna i Skutnäs.
– Händelserna var en stor tragedi
och upprörde folk både inom och utanför rörelsen. Vänner som inte hör
till rörelsen var upprörda å våra väg-
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Summa av kontraster

Dana Fagerholm beskriver sig själv som
en summa av många kontraster. Farfarsfar Oskar Hellman emigrerade på

1800-talet från Bötom i sydösterbotten till USA.
– Han vill inte heta Hellman (hell
betyder helvete) i USA så han ändrade
namnet till Hilman. Som 19-åring kom
pappa Dennis till Finland för att söka
sina rötter på 60-talet. Här träffade han
Birgitta Zilliacus som blev min mamma.
Föräldrarna bosatte sig i Vancouver
i delstaten Washington i USA. Det är
en rätt liten stad som varken ska förväxlas med Vancouver i Kanada eller
USA:s huvudstad Washington DC. Där
bodde de i tio år och där föddes de tre
döttrarna.
– När jag skulle börja skolan 1976 bestämde sig mina föräldrar för att flytta
till Finland för ett år. Men mamma och
pappa trivdes och vi stannade i Finland.
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nar över den bild som medierna målade upp. Men jag tror inte att den bilden
var något bekymmer, medierna gjorde
bara sitt jobb. Det är viktigare att offren fick hjälp än att fasaden är putsad.
– Samtidigt måste man vara både
blind och döv för att inte märka att problem bland vissa grupper lätt når över
nyhetströskeln. En rubrik med begrepp
som laestadian, somalier eller rumänska tiggare fångar tidningsläsarnas intresse på direkten. Inom oss alla finns
tydligen ett behov av att få våra eventuella fördomar bekräftade.
Känner du dig förtryckt som kvinna inom rörelsen?
– Nej, verkligen inte. Men jag känner till fall där det förekommer och där
man helt missförstått den bibliska synen på kvinnor.
I Karleby har fridsföreningen, alltså
Närvila bönehusförening, nära samarbete med Karleby svenska församling.
– Jag gläds över det jättegoda samarbetet, säger Fagerholm. Hjärtats ekumenik är något jag haft med mig hemifrån. Det innebär inte att vi alla måste
samlas i samma byggnad utan att vi kan
se på varandra som brödrar och systrar.
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Det amerikanska arvet drar. Dana
Fagerholm känner sig hemma i USA.
– Fortfarande är jag splittrad. Huvudet säger att jag är finlandssvensk men
hjärtat att jag är amerikan. Så när Finland och USA möts i ishockey hejar jag
på USA. Kaj och jag har nästan varje år
funderat på att flytta till USA för en tid,
men det har inte blivit av. Vi reser dit
så ofta vi kan, så att också barnen ska
lära känna släkten och kulturen där.
Idag bor Dana Fagerholm i Karleby
inom två kilometers radie från två systrar och pappa. En bror bor i Åbo.
– Ingen av oss är ursprungligen finländare eller österbottningar. Men nu är
vi Karlebybor. Jag kom hit genom kärleken och senare har de andra följt efter.
Fagerholm är utbildad lärare och job-

Dana Fagerholm
har nu rotat sig
i Österbotten.
– Man brukar
säga att man
först får rötter
och sen vingar.
För mig var det
tvärtom, säger
hon.

Kaplansgården i Borgå säljs

BOENDE. Förra veckan beslöt gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet att säga upp kaplan Karl af Hällströms hyresavtal.
af Hällström med familj
ska flytta ut ur Kaplansgården i slutet av mars. I stället
ska två dagklubbar flytta in.
– Vi fick vräkningsbeslutet av fastighetschefen i
slutet av september. Kon-

stigt nog hänvisade han till
gemensamma kyrkorådet
redan innan beslutet fattats, säger af Hällström.
Han har befarat uppsägningen sedan samfällighetens nya fastighetsstrategi
slogs fast i våras.
– Behandlingen av oss
har inte varit schysst, men
också många andra kommer att bli vräkta. Det är
pengen som styr.

bade i en skola ännu för fem år sedan.
Efter många svåra år med kriser av olika
slag började hon märka att något var fel.
– Jag fick konstiga symptom. Jag tappade korttidsminnet, fick koncentrationssvårigheter och en trötthet som inte gick att sova bort. Jag blev sjukskriven. Först en vecka, en månad och sedan ett år i taget. Fortfarande går jag på
rehabilitering.
En specialist förklarade att om stresshormonet kortisol, som vi ska använda bara i krissituationer, ligger på tillräckligt länge i ett sträck bränner det
bort vissa områden av hjärnan. Därför
får man minnesluckor och koncentrationssvårigheter. Kroppen bygger upp
cellerna igen men det tar länge.
– Det första året skulle jag inte vilja

Åbo söker kantor
tjänster. B-kantorstjänsten i Åbo svenska församling förklaras ledig att sökas
senast 4.11.2011. Också en
kaplanstjänst i Ekenäs församling har förklarats ledig
att sökas senast 4.11.2011.
Enda sökanden till en
kaplanstjänst i Sibbo svenska församling pastor Magnus Riska har förklarats behörig för tjänsten.
Sökandena till en kap-

uppleva igen, men inte heller vara utan den upplevelsen. Allt oväsentligt föll
av. När alla prestationer tas ifrån en så
byggs en speciell sorts självkänsla upp.
Man ser att man är älskad och värdefull
trots att man ligger där och inte kommer upp. Jag kom ihåg bara en vers ur
Bibeln, ”bli stilla och vet att jag är Gud”,
på engelska. Allt annat än det jag behövde var borta.
Nu föreläser hon ibland om den kristna synen på kärlek och sällskapande för
ungdomar och tonårsföräldrar.
– Det är så intressant och på intet sätt
pinsamt att samtala med ungdomar om
sex. De har så många och raka frågor om
ämnet. Många kristna ungdomar säger att ingen tidigare förklarat för dem
att den bibliska synen på kärlek och

lanstjänst i Johannes församling, församlingspastorn i Kyrkslätts svenska
församling Monica HeikelNyberg, församlingspastorn i Johannes församling
Fred Lindström och sjömansprästen Ben Thilman
har förklarats behöriga för
tjänsten.
Läs hela notisen från
domkapitlet på Insidan,
sid 17.

äktenskap är möjlig att tillämpa 2011.

Dana fagerholm
Bor i karleby med sin man kaj
och tre barn som är 16, 14, och
11 år.
Intresserad av allt som rör
liv, tro, familj och fostran.
gillar musik i allmänhet och
kristen musik i synnerhet. När
längtan till usa blir för stark
är det country som gäller.

Kimito församling säljer hus?
ekonomi. Kimitoöns församling har många fastigheter och dessutom står
gråstenskyrkan i Västanfjärd inför en renovering,
rapporterar Åbo Underrättelser.
– Vi måste se till att renoveringen inte tar oss på
knä, pengar måste finnas för verksamhet också. Vi har inte heller stor lust
att höja skattesatsen, sä-

ger kyrkoherde Ulf Sundstén till ÅU.
Sundstén kallar ändå församlingens fastighetsfrågor
för en positiv utmaning även
om det inte är lätt att sälja
hus och flytta verksamhet.
– Under hösten måsten
vi komma fram till vad som
ska avyttras och när.
Den 17 oktober behandlar kyrkorådet fastighetsfrågan.
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majsen spelar en avgörande roll i Kenya. I bästa fall blir det en majsskörd i november. Mona och Alf Wallin vet inte vad de möter när de återvänder till misstationen den 27 oktober.

Torkan drabbar missionen
hungersnöd. Också Evangeliföreningens missionsområden har drabbats av
torkan i östra Afrika. Missionsstationen
Rukongo i Kenya ligger i ett krisområde.
text och foto: johan Sandberg
Hur allvarlig situationen är i Rukongo
klarnar först i november.
– Enligt biskopen i det stift vi arbetar i har människor redan dött till följd
av torkan. Det är barnen och de gamla som lider mest, säger missionsledare Brita Jern, som för några veckor sedan återvände från ett besök i området.
För tillfället regnar det i Rukongo,
men det är den korta regnperioden som
normalt inte ger någon skörd. I vanliga
fall sår man inte under den korta regnperioden i Rukongo eftersom den inte varar tillräckligt länge. I hopp om en
skörd har man gjort det nu.
– Eftersom det regnar där just nu ser

”Alla kommer
att drabbas på
nåt sätt. Åtminstone av att
maten ransoneras.”
Alf Wallin

man inte på marken att den är torr, säger Jern. Men man ser det på korna. De
ser bedrövliga ut.
Förutom de stora hungersnödsområdena i nordöstra Kenya där krisen är som
störst har landet drabbats av lokal torka
på de låglänta områdena. Dit hör stränderna av Victoriasjön där Rukongo ligger.
Missionen hjälper till genom att ordna
skolluncher och välling åt söndagsskolbarnen. Det gör man i vanliga fall inte.
För tillfället har Evangeliföreningen
inga missionärer stationerade på Rukongo. Men i slutet av oktober reser
Mona och Alf Wallin ut till området.
– Det här är första gången vi möter
torkan i den här omfattningen, säger de.
Vi vet inte vad som väntar oss. Mycket
beror på om regnet håller i sig och om
skörden lyckas.
Ifall den inte lyckas, vilket den normalt inte gör den här årstiden, räknar
de med en jobbig arbetsperiod.
– Vi är inte oroliga för vår egen del.
Men det blir mentalt tungt att se nöden.
Att veta när man ska hjälpa de nödställda är inte heller lätt.

kyrkskatt 2012

Karleby höjer kyrkskatten till 1,7 procent

Kyrkskatten i Karleby kyrkliga samfällighet stiger med 0,2 procentenheter nästa år.
Det beslöt gemensamma kyrkofullmäktige senaste vecka efter omröstning.
I omröstningen vann det gemensamma kyrkorådets höjningsförslag med rösterna 36-10. Anja Mehtälä ställde motförslaget, att inte höja skatten och i stället göra inbesparingar i personalstyrkan och genom att sälja fastigheter. Hans Snellman, Kristina Holmqvist och Erkki Mustasaari stödde Mehtäläs förslag. Personalchefen Kristina
Holm upplyste om att det tar flera år innan pensioneringarna syns som inbesparingar.
I samfälligheten ingår Karleby svenska och finska, Kaustby och Ullava, Kelviå samt
Lochteå församlingar. Före kommunsammanslagningen 2009 hade Kelviå församling
en skatteprocent på 1,75.

– Det blir lätt så att hjälpen stjälper,
säger Alf Wallin. Det finns så många som
behöver den. Och hjälper man när det
inte behövs blir det också fel.
– Alla kommer att drabbas på något
sätt. Åtminstone av att maten ransoneras.
Mona Wallin som kommer att syssla
med diakonalt arbete räknar med bråda dagar ifall det inte blir nån skörd.
– Vi får ha ett större matlager i huset
med tanke på besökare. För oss innebär det att vi handlar mera förnödenheter i de närmaste större städerna Kisumu och Kisii.
Wallins jobbar halva året i Kenya och
den andra halvan i Finland. Redan när
de lämnade Kenya i maj såg de de första tecknen på att situationen var värre än normalt.
– Redan då var det svårt att få tag på
majs. Under sommaren har priset på
majs som normalt ligger på 35 shilling,
cirka 3,5 euro för en tvåkilos säck, gått
upp till 165 shilling. Majspriset är en indikator på hur mycket mat det finns i
landet.

Mona Wallin bekymrar sig också för
de hiv-positiva som äter bromsmedicin. En förutsättning för att medicinen
ska verka är att den kombineras med
näringsrik föda. Rukongo hör till de
värst aidsdrabbade områdena i Kenya
där 27 procent av befolkningen och 40
procent av de gravida är hiv-positiva.
Evangeliföreningen har tillsvidare inte gjort något stort väsen av torkan i Rukongo. På föreningens års- och missionfester bars extra kolleter upp men
någon större insamling har inte gjorts
ännu.
– Allt beror nu på om det blir någon skörd i november, säger Alf Wallin. Även om det regnar nu så infaller
den mest kritiska tiden då majsplantan
ska bilda kolvar. Regnar det inte då blir
det ingen skörd.
Evangeliföreningens andra missionsstation Atemo ligger på höglandet och
har inte drabbats av torkan. I Atemo
skördar man normalt två gånger per år
jämfört med en årlig skörd i Rukongo.
Den skörden sker normalt efter den stora regnperioden i maj.

Egypten sammandrabbningar

24 döda då kopter drabbade samman med polis
Tjugofyra personer dödades och 200 skadades då koptiska kristna drabbade samman
med säkerhetsstyrkor i Kairo på söndag. Det var de värsta oroligheterna i Egypten sedan den förra presidenten Hosni Mubarak avsattes i februari.
Det hela började då tusentals människor demonstrerade för kopternas rättigheter
utanför televisionshuset i centrala Kairo. Alla demonstranter var inte kristna. Styrkorna ingrep och började skingra demonstranterna med hjälp av våld.
En del av demonstranterna uppges ha varit beväpnade. Bland de döda fanns åtminstone tre soldater.
De egyptiska kristna har demonstrerat för sina rättigheter sedan en kyrka brändes i
södra delen av landet i slutet av september.
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Kotimaa förlorar
sin största tidning
Björn vikström hade själv sammankallat till mötet med
företrädarna för väckelserörelserna. Foto: Arkiv/Christa
Mickelsson

Biskopen mötte
väckelsefolket
om ämbetsfrågan
dialog. Biskop Björn
Vikström vill bryta
dödläget i ämbetsfrågan.
Förra veckan samlade
han väckelserörelserna till
diskussion.
Text: johan Sandberg
Ämbetsfrågan hörde till de
svåra ämnena under träffen.
– Stämningen under mötet
var god, även om också svåra frågor lyftes på bordet, säger Björn Vikström.
Vikström uppmuntrade
teologiestuderandena inom
väckelserörelserna att låta
prästviga sig.
– En förutsättning för det
är ju att man accepterar alla andra som också är prästvigda.
Vikström påpekar att ämbetsfrågan inte är ett problem
för alla väckelserörelser.
Närvarande på mötet var
representanter för Laestadianernas fridsföreningas
förbund, Svenska lutherska
evangeliföreningen, Kyrkans
ungdom, Luthersk inremission samt Student- och skolungdomsmissionen.
Oasrörelsen var också
kallad men avstod då rörelsen nyligen valt ny styrelse. Även en person med
anknytning till Lutherstiftelsen var kallad som observatör.
– Eftersom förhållandet
till Lutherstiftelsen var ett
av samtalsämnena så tyckte jag det var bättre att tala
med dem än över dem, säger Vikström.
Representanterna för

väckelserörelserna uppfattade observatörens närvaro som positiv. Det är bara i
Borgå stift som det kan ske,
sades det.
Med på samlingen i Borgå
fanns även hela domkapitlet och flera av kontraktsprostarna.

Inte offentliggjorda

Diskussionernas exakta
innehåll kom man överens
om att inte offentliggöra.
På Facebook kommenterar biskopen mötet så här:
”Man kunde ana spänning i luften, och kritiska
synpunkter fördes fram från
sina håll. Samtidigt uttalades tydligt en vilja till fortsatt gemenskap inom folkkyrkans gränser.
Det jäser och gnisslar i
kyrkan. Men, för att försöka finna det positiva i någonting som ofta känns slitsamt, kyrkan har alltid varit i kris. Det behöver finnas
korsdrag i en gemenskap
där olika åsikter och tolkningar tillåts komma fram.
Vad skulle vara alternativet? Ett biskopsligt envälde eller en grå massa som
är tyst därför att ingen bryr sig. Nej, tack.
Kris och korsdrag behövs.
Men det måste kunna kombineras med en generositet
och syskonkärlek där vi inte förnekar våra motparters
ärliga kristna övertygelse.”
De som deltog i diskussionen var överens om att samtal av den här typen är värdefulla.De efterlyste också
liknande överläggningar i
framtiden.

giftermål 11.11.2011

Drive in-vigsel i Gamlas

Helsingforsbor som vill gifta sig utan större åthävor
kan göra det 11.11.2011 i Prismas parkeringshall i Gamlas, rapporterar tidningen Vartti.
Kannelmäen seurakunta ordnar drive in-vigslar utan
förhandsanmälan i parkeringshallen med en halv timmes mellanrum. Levande musik utlovas också eftersom församlingens kantor tar med sitt bärbara elpiano.
Den som är intresserad av att gifta sig i parkeringshallen måste ansöka om hindersprövning i sin hemförsamling senast 4.11.

Medier. Finlands största
kristna tidning Kirkko ja
kaupunki byter förläggare. Tidningen har i tjugo
år getts ut av Kotimaakoncernen.
Text och foto:
Marina Wiik
Den nya förläggaren Suomen
Lehtiyhtymä ger sedan tidigare ut ett tjugotal lokal- och
gratistidningar.
Beslutet om förlagsbytet fattades av gemensamma kyrkorådet i Helsingfors
den 22 september.
– Förlagsverksamheten
konkurrenssätts vart femte
år och Lehtiyhtymä hade det
bästa anbudet, säger Seppo
Simola, som föredrog ärendet
i rådet. Han är också chefredaktör för Kirkko ja kaupunki.
Lehtiyhtymäs offert var
150 000 euro billigare på årsnivå än Kustannus Oy Kotimaas motsvarighet.
Simola ser inga problem i
att den nya förläggaren inte
har en kristen koppling.
– Vi ville ha ett rättvist anbudsförfarande och inte begränsa processen genom att
ha religionen som ett konkurrenskriterium.
Han påpekar att Kirkko ja
kaupunki också tidigare haft
en icke-konfessionell förläggare.
– Innan våra tjugo år på
Kotimaa hörde vi till Sanoma-koncernen och då tog
tidningen ett stort kliv framåt. Det viktigaste är att förlaget kan erbjuda ett mångsidigt kunnande.
Enligt Simola kommer förläggarbytet inte att påverka
Kirkko ja kaupunkis linje eller
arbetssätt.
– Alla våra sju anställda
kommer att fortsätta jobba
som förut. Förläggaren ansvarar för utrymmen, arbetsredskap, tryck och distribution, men lägger sig inte
i övrigt i hur vi jobbar. Tidningen trycks redan nu på
Lehtiythymäs tryckeri, vilket säkert bidragit till deras
intresse för oss.

Hårt slag mot Kotimaa

Enligt Simola kom beslutet

Kirkko ja kaupunki har svarat för 16 procent av Kotimaa-koncernens omsättning som
också utgörs av bokförlaget Kirjapaja, tidningarna Kotimaa, Askel och Lastenmaa samt
kundtidningar och nättjänster till församlingar.
inte som någon överraskning för Kirkko ja kaupunkis
redaktion.
– Vi var konsekvent på
väg mot den här lösningen. Naturligtvis upplever vi
det som lite vemodigt, men
jag har inte bemötts av några panikreaktioner från redaktörerna.
Kort efter beslutet meddelade Kotimaa-koncernen
att den inleder samarbetsförhandlingar för att spara
in tjugo årsverken. En del
av sparsmålet nås genom
att Kirkko ja kaupunkis sju
anställda byter adress.
Att mista tidningen kom
ändå som en kalldusch.

forskning hjälpledare

Unga ledare lockar till kyrkan

Unga konfirmandledare ökar antalet konfirmander.
Det visar ett forskningsprojekt inom Svenska kyrkan.
Ungdomar både lockar andra unga och stöttar
dem som sedan väljer konfirmationen. De är också
förebilder som konfirmanderna kan identifiera sig
med, rapporterar Kyrkans tidning.
Ett bekymmer verkar däremot vara att hitta
meningsfulla uppgifter till ledarna. Dessutom visade
det sig att de unga ledarna på en del håll är fler än
konfirmanderna.

– Det är ett hårt slag mot
Kustannus Oy Kotimaa i en
situation där höjningen av
momsen för tidningsprenumerationerna orsakar
utmaningar. De ekonomiska utsikterna är också allmänt osäkra just nu, säger

Kustannus Oy Kotimaas vd
Jaakko Tapaninen till Kotimaa24.
Kotimaa-koncernen har
100 anställda. Kirkko ja
kaupunki har stått för 16
procent av företagets omsättning.

Kirkko ja kaupunki
* Kristen tidning som delas ut till alla evangelisk-lutherska
hem i Helsingfors. Utkommer en gång i veckan och har en
upplaga på 202 000 exemplar.
* Utges av Helsingfors kyrkliga samfällighet och har sju anställda redaktörer. Samfällighetens kommunikationschef
Seppo Simola fungerar också som tidningens chefredaktör.

jubileum reformationen

Hur vara protestant år 2017?

År 2017 firar särskilt tyska kyrkan ett stort jubileum.
Då räknar man nämligen att det har gått 500 år sedan
reformationens början. Också kyrkan i Finland har
inlett förberedelserna inför jubileet. Samma år fyller
det självständiga Finland 100 år. Enligt planerna ska
också församlingarna engageras i jubileumsfirandet.
– Fokus ligger på att diskutera vad arvet från
reformationen betyder i vår tid och vad det
innebär att vara protestantisk kristen idag, säger
projektsekreterare Katariina Ylikännö.
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Samma mål –
olika metoder
KOMMUNIKATION. Ungdomsarbetsledarna efterlyser större förståelse för
sitt arbete.
Text: Marina Wiik
När ungdomsledarna samlades till rådplägningsdagar på
Lärkkulla i Karis förra veckan var speciellt två frågor på
tapeten.
– Vi diskuterade vikten av
att ha genomtänkta krisplaner i församlingen. Efter det
som hände i Norge undrade
många hur man kan gardera
sig mot att något dylikt skulle
hända på församlingens läger, säger Marlen Talus-Puzesh, ungdomsarbetsledare i Grankulla svenska församling.
Dessutom engagerade församlingens interna kommunikation de cirka 50 närvarande.
– En fungerande kommunikation är A och O i försam-

lingen. Både vi och övriga
församlingsanställda måste
bli ännu bättre på att öppna
upp vårt arbete. Trots att vi
inte finns på pastorskansliet
från åtta till fyra betyder det
inte att vi inte arbetar. Trots
att våra arbetsmetoder ibland skiljer sig från andra
medarbetares jobbar vi för
samma sak.
I programmet fäste sig Talus-Puzesh speciellt vid Håkan Sandviks föredrag med
rubriken ”Identitet som
kristen”.
– Grundtanken var att det
är omöjligt att säga vem man
är eftersom man hela tiden
omformas och utvecklas.
Det är inte jobbet som definierar vem jag är, det är bara en del av helheten.
Talus-Puzesh ser det som
livsviktigt att få träffa andra
i samma bransch.
– Man kan gå rakt på sak
och diskutera konstruktivt
utan att behöva förklara bakgrunden.

Kärvare språkklimat i Borgå?

Samarbete. Motsättningarna mellan den
större finska och mindre
svenska församlingen
i Borgå har ökat, anser
kaplan Karl af Hällström.
Text: Marina wiik

– I förtroendeorganen röstas det enligt församlingsgränserna. Tidigare fanns det
större förståelse för svenskans behov, säger Karl af Hällström.
Öppna diskussionskanaler
har förbytts i det han kal�lar ”majoritetens diktatur”.
– När den nya fastighets-

strategin diskuterades kom
Borgå svenska med synpunkter som utan vidare
röstades bort. En delförklaring kan vara att den finska
kyrkoherden och många ledande tjänstemän är nya på
sin post.
Enligt gemensamma kyrkorådets vice ordförande Stig
Bärlund är stämningen inom rådet god och samarbetet välfungerande.
– Vi tar avstånd från af
Hällströms uttalande om
språkbråk. Men klart att det
alltid finns olika åsikter inom både kommun och kyrka, säger Bärlund till Borgåbladet.

Välkommen till Svensk socialservice
Tavastvägen 13, 00530 Helsingfors
onsdagen den 19 oktober 2011
kl. 12.00–15.15.
Kort presentation av Svensk socialservice/
äldreomsorgen, sittdans, handmassage,
information om gymnastikgrupper och
träningstips samt allsång.
Kaffeservering!
VÄLKOMMEN!
Svensk socialservice i Helsingfors stad

www.hel.fi/sosv

Välkommen senior till
Må Bra eftermiddag

Roh petas lägger ner en frukt i den höstliga fruktinstallationen som prydde Johannes kyrkan under Regnbågsmässan.

Kärlek för alla en
kyrkans utmaning
hbt/queer. Stämningen
var ödmjuk och varm
under den femte regnbågsmässan.
Text och foto: 		
Nina Österholm
Den årliga svenska regnbågsmässan i Helsingfors samlade 80 personer i Johannes
kyrkan förra fredagen. Stämningen var varm i den festligt
dekorerade kyrkan. Regnbågsflaggor prydde koret liksom en höstlig fruktinstallation designad av Johan Finne.
– Mässan har utvecklats
mycket, säger föreningen
Regnbågsankans koordinator Roh Petas som varit med
om gudstjänstarrangemangen ända sedan starten för fem
år sedan.
Han minns vilket krångel
det var med att hitta en kyrka att vara i den första gången.
Nu har regnbågsmässan fått
ett hem i Johannes församling som också erbjuder annan regnbågsverksamhet under året. Också församlingens kyrkoherde Stefan Djup-

sjöbacka fanns på plats under
fredagens mässa och många
av församlingens präster och
kantorer medverkade.

Kärlek för alla

För första gången deltog också Borgå stifts biskop i regnbågsmässan. Björn Vikström
predikade i dialog med teologie doktor Peter Nynäs från
Åbo Akademi.
– Också den varmaste gemenskap kan hysa oförståelse. Det är kyrkans utmaning
och uppgift att söka sig fram
till en tro, hopp och kärlek
som gäller för alla, sa biskopen i predikan på temat kärlek och tolerans.
Frågorna berördes allmänt
och inga grupper nämndes
särskilt.

”Det är kyrkans utmaning och uppgift
att söka sig fram till
en tro, hopp och kärlek som gäller för alla.”
Biskop Björn Vikström

församlingshus ekologi

Från olja till jordvärme i Ingå

Församlingshemmet och prästgården i Ingå har
övergått från olja till jordvärme. Byggnaderna har
också anslutits till det kommunala vattennätet.
– Jordvärmen är på sikt en ekonomiskt fördelaktig
lösning, säger ekonomichef Seija Korhonen. Dessutom
är jordvärmen ett ekologiskt och inhemskt alternativ.
Kyrkorådet i Ingå församling har också godkänt
arkitekt Gunnel Helanders helhetsplan för församlingens
byggnader i Ingå kyrkby. Avsikten är att renovera
byggnaderna enligt planen under kommande år.

Förbön för vigselrätt

– Det var en fin mässa. Jag
tyckte särskilt om kroppsbönen, säger Johan Brandt
på kyrkkaffet i hörnan intill
Johanneskyrkan.
Också musikvalet, delvis
ur svenska psalmboken, och
predikan får många tack.
– Biskopen var mera teoretisk medan Nynäs bidrog
med de jordnära aspekterna.
Brandt är en av ansvarspersonerna för den kristliga
gruppen Malkus i Åbo. Där
är regnbågsmässan en del
av församlingsverksamheten inom den finskspråkiga
Henriksförsamlingen. Malkus arbete är tvåspråkigt.
– Friheten är det viktigaste i regnbågsmässan. Alla ska
känna sig fria och hörda, som
hela personer. Jag ska inte
behöva hålla någon del av
mig själv i skymundan här,
säger Brandt om skillnaden
mellan en vanlig gudstjänst
och regnbågsmässan.
Han trivs i kyrkan men
tycker att det fattas något i
söndagens gudstjänst.
– Till exempel när församlingen ber för de par som ska

gifta sig. Det var fint att vigseln och adoptionsrätten
lyftes fram under förbönen
i regnbågsmässan.

Ödmjuk stämning

Trots de vackra dekorationerna och hela 80 deltagare
en höstruskig fredagkväll låg
det varken triumf eller segerstämning över mässan. Det
var snarare ödmjukhet och
en lätt ursäktande ton som
präglade kvällen.
Tycker du att kyrkan borde be
om ursäkt av HBT- och queerpersoner?
– Det var en svår fråga.
Kyrkan är ju också alltid de
troende. Men kanske kyrkan
som institution kunde fundera på saken, säger Brandt.
Regnbågsmässan ordnades i samarbete mellan föreningen Regnbågsankan, Johannes församling, Enheten
för gemensamt svenskt församlingsarbete i Helsingfors och stödgruppen Gemenskap.
Regnbågsmässans predikan kan
höras på pod.fi.

ekenäs må bra-dag

Församlingen passar alla

Över femtio personer deltog i församlingens Må
bra-dag i Ekenäs senaste helg, rapporterar Västra
Nyland. Evenemanget var en form av prova på-dag
med korta aktivitetspass av olika slag. Bland annat
fick deltagarna prova på minireatret, helig dans och
kransbidning.
– Det kyrkan och församlingen har att erbjuda passar
alla människor, säger informatör Yvonne Lindström
om temadagen som hon hoppas ska ge deltagarna ny
inspiration i hösten.
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Spegeln säger
inte vem du är

mode. Att vara kristen och modeintresserad är inget problem, men bygg inte
din identitet på årets
kollektion.

Våga Fråga

Hur förbereda sig
på döden?
Kan man, och i så fall hur, bereda
sig på döden? Inför Gud och inför
människor.

¶¶ann-sofi
storbacka
är sjukhuspräst
och svarar på
läsarfrågor om tro
och liv.

Text & Foto:
Nina österholm

Vilken viktig fråga du ställer – visst
kan man bereda sig för döden, utan
att varken vara trött på livet eller allvarligt sjuk. Jag uppfattar att din fråga handlar om den egna döden, om
att förbereda sig för sitt eget livs sista tid. Mitt svar handlar också om döden som slutet på ett långt liv. Det är
annorlunda och mycket sorgligare att
vara tvungen att bereda sig för att dö
alldeles för ung.

– En kristen behöver inte klä
sig i fula kläder för att vara kristen. Man får både duscha och köpa kläder, säger
Fredrik Portin och skrattar.
Han är präst i Åbo svenska
församling, för dagen klädd i
svart prästskjorta och jeans.
Är du själv modemedveten?
– Ja på det viset att jag uppskattar ett vackert plagg eller en fin möbel som jag ser
att någon verkligen arbetat
med. Det betyder däremot
inte att jag måste köpa den.

Aldrig förr har så många människor blivit så gamla som
nu, medellivslängden ser ännu ut att öka. Ändå ses de sista åren i livet mest som tider av lidande och hjälplöshet, sällan som möjligheter till tillväxt och mognad. Få moderna
texter handlar om hur man bereder sig för döden. Däremot
finns det stor livsvisdom i klassiska texter, böner och psalmer. Jag tänker till exempel på Martin Luthers morgon- och
aftonbön från katekesen, som innehåller samma bön att både börja och sluta sin dag med: ”Jag befaller mig med kropp
och själ och allt i dina händer.” Luther hjälper oss att se livet
som en daglig övning i tillit och överlåtelse till Gud, en övning
som också handlar om att bereda sig för sin död. Det är en
svår övning för oss som vill behålla kontrollen över våra liv
hos oss själva. Att bereda sig för döden genom att öva til�lit och överlåtelse är mitt första svar på din fråga.

Knepigt identitetsbygge

Mitt andra svar handlar om att se sitt liv som en resa med
så lätt bagage som möjligt. Det handlar om att röja rum
för det mest väsentliga: vänskap, kärlek, glädje. Det gäller alltså, paradoxalt nog, att lära sig att leva för att kunna dö i frid, att leva ansvars- och kärleksfullt. Också i det
här sammanhanget handlar det om övning och praktik, att
motarbeta missunsamhet och bitterhet, att tillsammans
med kloka medmänniskor bearbeta det svåra och tunga i
det förgångna, att öva sig i accepterande och förlåtelse.

Estetik och mode är ett uttryckssätt bland andra starkt
förankrade i vår kultur. Vi
speglar och visar vem vi är
genom vår klädsel.
– Det är okej att smycka
sig och vara stolt över sitt
hem. Om vi däremot försöker skapa vår identitet utgående från kläderna och inredningen kommer vi in på
fel spår. Jag kan inte klä eller inreda mig lycklig även
om reklamerna försöker få
mig att tro det.
Att bygga upp sin identitet har blivit ett mycket större projekt än tidigare. De naturliga grupper som släkten
och byn tidigare erbjöd har
försvagats.
– Vi är individer och vår
egen lyckas smed. Det är både positivt och negativt men
vi förväntas forma vårt eget
jag rätt självständigt.
Samtidigt finns det många
som vill att vi konsumerar
så mycket som möjligt. Mode och konsumtion går ofta
tätt ihop. Men det vackra förnyas ständigt och den identitet du byggt upp på förra årets
kollektion är fel i år.
– Det är ett otillräckligt
ideal som inte håller för att
bygga sitt liv på, konstaterar

Fredrik Portin förstår mycket väl att människan vill vara vacker, alla vill det. Men skönhet och lycka är inte samma sak och det är lätt att gå vilse i konsumtionsdjungeln.
Portin men medger att det
är svårt att motstå konsumtionsivern.
– Jag misslyckas ganska
ofta, köper något jag inte behöver. Men jag jobbar på det.

Motståndskraft

När varuhusen klär om sig i
gult och ställer till med höstens storreor hämtar Fredrik
Portin motståndskraft i församlingen.
– Gudstjänsten är ett utmärkt tillfälle att fundera
över sina egna värderingar och prioriteringar i livet.
Där kan vi tillsammans öva

För en tid sedan stötte jag på ordet ”dödsstäda.” Många
städar och röjer rent konkret, ger bort saker, skriver brev
och hälsningar till efterkommande och gör upp sina testamenten. Någon skriver ner sina minnen eller samlar sina bästa recept. En del planerar sin begravning och funderar på vilka texter, sånger och musikstycken som de vill att
begravningsgästerna ska ta del av. Med åren blir släktingars
och vänners begravningar också påminnelser om den egna dödligheten.

på att stå emot konsumtionshysterin
Sedan gäller det att försöka följa sina ideal också till
vardags.
– Och det är tufft för det är
en långsam väg att gå. Mycket snabbare tycks det vara att
köpa lyckan i en affär. Men jag
tror på att förändra lite i taget.
Själv försöker Portin undvika realisationer och satsa
på kvalitet.
– Men också som modemedveten konsument har
jag ett ansvar. Hur har den
här möbeln tillverkats? Är
skjortan sydd av ett barn el-

ler etiskt producerat?
Så kan jag som kristen vara modeintresserad?
– Ja, men på ett ansvarsfullt sätt. Skada inte dig själv
eller andra med ditt intresse. Du kan köpa kläder men
köp inte det som reklamen
lovar att föremålen ska ge
dig. Ur kristet perspektiv är
det ju på relationen till Gud
och vår medmänniska som
du ska bygga din identitet.
Kristna strävar efter att bli
så sanna människor som
möjligt, oberoende av hur
fult eller vackert det är omkring oss.

Jag har i mitt svar till dig tänkt på dem som jag har mött
som under de sista dagarna av sitt liv har kunnat säga: ”Jag
är nu beredd” och på deras anhöriga och vänner. Jag är
tacksam över vad de har lärt mig om livet och om döden.

beteende och säljer dem
vidare.
Själv använder jag det
sociala nätverket både privat och i jobbet. Babynytt,
relationsdramer, världsnyheter – allt är tillgängligt och jag kan orientera
mig rätt i bekantskapskretsen. Det kittlar min nyfiken-

het, men gör mig samtidigt
äcklad.
Ibland känns Facebook
allt mer som en privat dagbok eller offentlig meritlista. Det finns till och med
ett namn för att, liksom
i förbifarten, råka ge exempel på vilka enastående upplevser man haft:

humble bragging, ödmjuk
skrytsamhet.
Varför måste också nätforum handla mer om prestige än om vänskap? Facebook och dess gelikar kunde ju vara en frizon där man
också får vara svag och ledsen utan att känna sig udda
eller utnyttjad.

Fråga KP:s expertpanel

I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi eller Kyrkpressen, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor
endast i tidningen.

På Tvären Marina Wiik

Ambivalent beroende
Det hettar till kring kaffebordet. Vi diskuterar Facebook och åsikterna går isär.
En församlingsanställd
anser att forumet gjort
det betydligt lättare att
ha kontakt

med konfirmander. På nätet vågar också de som
annars är tystlåtna komma till tals. Dessutom
hålls man uppdaterad om
vad som berör ungdomar.
Hans kollega ser nyttan
men är samtidigt tveksam till att Facebook lagrar uppgifter om vårt nät-

Visst kan man strunta i utvikningen, välja vännerna
med omsorg och hålla sig till
den äkta kontakten och privata meningsutbyten. Men,
rent principiellt: för Facebook
oss närmare varandra eller
ökar den ytterligare pres�sen för att visa upp en glansbildsyta utåt? Jag velar.
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Åldringsvård. Anita KrogellLehtinen sköter om sin kusin Gun flera
gånger i veckan. Hon gör det trots att
hon vet att det kanske hindrar Gun
från att få mer vård.
– Jag kan inte lämna henne. Det skulle
vara som att lämna en bebis på gatan.

Ensam
hemma
Text och foto: Sofia Torvalds
– Du har fallit, förklarade Anita Krogell-Lehtinen, 71, för sin kusin Gun,
89, efter den senaste olyckan.
– Men var var mamma då? undrade Gun.
Gun har åkt fram och tillbaka mellan
sjukhuset och hemmet i två år. Hon ser
nästan ingenting. Hon rör sig bara med
rollator och rullstol och har svårt att stiga upp eller lägga sig utan hjälp. Närminnet är så gott som borta. Hemvården kommer tre gånger per dag, men
det är för sällan.
Anita Krogell-Lehtinen besöker sin
kusin Gun två till tre gånger per vecka.
Hon brukar komma tre på eftermiddagen och sitta med Gun till nio på kvällen. De tittar på tv tillsammans, Anita lagar mat åt Gun, tvättar Guns kläder och hjälper till där hon kan: klipper
naglar, borstar håret, ser till att hemmet är prydligt och städat.
Överallt i lägenheten finns lappar
som Anita skrivit för att påminna hemvårdarna om att Gun inte ser, att hon
inte tar sina piller utan hjälp, att hon inte kan knäppa på eller av sin radio, att
hon glömmer att dricka. Att hon inte
tycker om vatten, hon dricker bara saft.
– Jag lever en dag i taget. Om jag börjar tänka på vilka hemskheter som kan
hända tar det all min energi, säger hon.

Glömde äta

Gun ligger i sängen. När Anita kommer lyckas hon småningom ta sig upp
och långsamt, med rollatorns och Anitas hjälp, ta sig till vardagsrummet och
tv-stolen. Just nu är det ett inredningsprogram som står i turen.
Anita tittar på lunchbrickan med rynkade ögonbryn. Varför har Gun bara ätit
lite soppa? Varför står smörgåsen halväten på fatet?
Småningom klarnar orsaken: telefonen ringde. Luren ligger fortfarande

på bordet, inte i klykan som den borde. Efter samtalet glömde Gun att hon
skulle äta och gick och lade sig i stället.
– Jag tänker nog ibland att det är min
egen framtid jag ser, säger Anita Krogell-Lehtinen som, precis som Gun, inte har några barn eller nära släktingar
som kunde ta hand om henne.
Det som hon är mest rädd för är att
hon hindrar Gun att få den hjälp hon behöver genom att besöka henne så ofta
och sköta mat, tvätt och annat praktiskt.
– Skulle hon få bo på ett hem om inte jag fanns? Eller skulle hon bara bo i
en svinstia?
Förståndet – och många väninnor –
säger ibland att hon inte kan sätta så
mycket tid på sin sjuka kusin. Hon orkar inte. När hon kommer hem till sig
själv orkar hon knappt städa, hon har
ju redan städat hos Gun.
– Men mitt hjärta säger att jag inte
kan lämna Gun i sticket. Och jag tycker ju så mycket om henne.

Brutet lårben och hjärtinfarkt

När Anita Krogell-Lehtinen växte upp
hade Gun och hon inte så mycket gemensamt. Kusinen var arton år äldre
och levde redan sitt eget liv. Med åren
ökade umgänget.
Innan hon själv blev dålig skötte
Gun länge om sin egen mamma. Efter att mamman dog träffade hon en
ungdomsförtjusning och när han blev
sjuk blev Gun hans anhörigvårdare. Efter hans död år 2008 började hon få problem med korttidsminnet. Också synen
blev märkbart sämre: med det ena ögat
ser hon bara mörker och ljus.
År 2009 gjorde Gun och Anita Krogell-Lehtinen en tur till närbutiken tillsammans.
– Jag stod och packade varorna. Plötsligt hörde jag ett fruktansvärt slammer.
Där låg hon i vindfånget, kanske hade
hon inte med sin dåliga syn kunnat bedöma avståndet till dörren.
Resultatet var en bruten lårbenshals

”Jag stod utanför butiken och
fick ett nervsammanbrott.
Jag skrek och
grät: Hur kan
ni!”
Anita KrogellLehtinen om beskedet att hennes kusin ska
skickas hem från
sjukhuset.

– och en hjärtinfarkt. Från den dagen
började de turer till akuten, långvårdsavdelningar och rehabiliteringsavdelningar som alla som har svårt sjuka anhöriga känner till.

Natten blir så lång

På vissa ställen var vården bra, på andra sämre. Ibland fick Gun ha med sig
en egen tv som kunde placeras så nära att hon såg den. Andra gånger var
det förbjudet.
– ”Hon är inte min patient”, fick jag
höra när jag frågade om något, berättar Krogell-Lehtinen.
– Och när jag sa namnet på hennes
egenvårdare fick jag höra ”henne känner jag inte”.
Anita Krogell-Lehtinen har själv
jobbat som hälsovårdare och vet att
de flesta vårdare gör sitt bästa. När
det uppstår problem handlar det ofta om att personalen byts så ofta att
det inte hinner uppstå någon varm och
hemtrevlig stämning på just den avdelningen.
När Gun äntligen kom hem igen efter ett halvår på sjukhus fick hon en

hemvårdare som skulle besöka henne tre gånger per dag. Hemvårdarna
har bråttom, det betyder att natten kan
börja redan klockan fem, efter det sista besöket. Det blir en lång natt för en
ensam, sjuk människa.
– En av hemvårdarna berättade att
de som nu sköts hemma alla förr var
på anstalt. I Guns fall kan den långa
natten betyda att hon inte dricker på
15–16 timmar.

Från sjukhus till sjukhus

En dag i våras hittades Gun liggande
under sin säng, på mage. Hon hade en
alarmklocka, men förstod inte att trycka
på knappen. Hon hade fallit, ingen visste när eller var. Hon skickades till Dals
sjukhus och sedan vidare till Stengårds
sjukhus.
– Den gången blev jag hörd. Jag sa att
hon inte kan skickas hem då hon varken
kan stiga upp, gå på wc eller äta själv.
I början av juli fick hon komma hem
igen.
– Jag besökte henne varannan dag.
Vi satt i parken tillsammans när det
var varmt.
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KOMMENTAR
Sofia Torvalds

Borta bra,
hemma
bäst?
En gammal och sjuk
människa med
minnesproblem är hjälplös som ett litet barn. Det
vet de anhöriga (som ständigt har dåligt samvete).
Det vet hemvårdarna (som
också har dåligt samvete)
och det vet de läkare och
myndigheter som har den
otacksamma uppgiften att
fatta beslut om vem som
kan bo hemma och vem
som inte kan göra det.
Allt fler åldringar vårdas
i dag hemma. Målet är att
91–92 procent av de åldringar som fyllt 75 ska bo
hemma år 2012. Inget fel
med det: de flesta vill ju bo
hemma så länge de kan.
Gun i artikeln här intill vill
också bo hemma. Problemet är att hon inte minns
var hemma är, att hon inte
hittar sin alarmklocka, att
hon inte kommer ihåg att
äta eller dricka.
Gustaf Molander, docent
i tanatologi och gerontologi,
skrev för några veckor sedan
en uppmärksammad kolumn
i Hufvudstadsbladet. I den
påpekade han att förslaget
om lag för äldreomsorg säger att vården ska göras upp
i samförstånd med åldringen. Men vad händer om de
anhöriga, de som företräder
klienten, inte är av samma
åsikt som den som är sjuk?

Men snart var det dags igen. Efter bara
en månad hemma föll hon och hittades
på rygg bredvid sin säng. Hon åkte till
akuten och fick vård för sin urinvägsinfektion. Hon orkade inte stiga upp,
hon orkade inte äta. Hon behövde bli
matad för att få något i sig.
– Jag ställde till med rabalder när jag
märkte att de planerade att skicka hem
henne igen. De sa att de kan se till att
hemvårdaren kommer oftare. Men det
går inte! Hemvårdaren kommer ju redan tre gånger per dag, fler gånger än
så kan man inte ha hemvård.

sa att Gun kommer hem om två dagar.
– Jag stod utanför butiken och fick ett
nervsammanbrott. Jag skrek och grät:
Hur kan ni!
Hon fick veta att beslutet berodde på
att man först måste få i gång den process som leder till att myndigheterna
kan bestämma om någon kan bo kvar
i sitt hem eller inte.
– Men en människa är ju inte ett paket som man kan ställa på en hylla och
vänta med en månad! Jag frågade: Vem
bär ansvaret om det går illa? Det gör politikerna, fick jag höra.

Samtal till patientombudsmannen

Förnuft och känsla

Anita Krogell-Lehtinen ringde patientombudsmannen. Hon fick papper att
fylla i men det kändes övermäktigt att
inleda ett papperskrig för Guns rättigheter. Det hjälpte lite grann att få tala
med någon, att någon lyssnade.
Läkaren sa att Gun verkade behöva mer vård än hon fick därhemma.
Överläkaren sa att hon skulle hem.
Det skrevs en remiss till Dals sjukhus
och Anita Krogell-Lehtinen suckade av
lättnad. Men då ringde sköterskan och

– Hur länge ska jag vara här? kan Gun
fråga när hon ligger i sin egen säng i
sitt eget rum.
Hon är ofta förvirrad, undrar var hon
är, vart hon ska. Hon blir förvånad när
hon hör att hennes föräldrar, alla de
som betytt mest för henne, sedan länge
ligger i graven. Hon hör inte till dem
som högljutt klagar och vill ha hjälp.
Hon verkar mild, förvirrad, innesluten i en egen värld där man inte behöver äta, få rena kläder eller torr blöja.

– Jag kan inte sluta sköta om henne fast jag vet att hon kanske då kunde få hjälp snabbare. Det skulle kännas som att lämna en bebis på gatan.
Jag kan bara inte, säger Anita KrogellLehtinen.
– Förnuftet säger att jag inte behöver besöka henne så ofta, men känslan säger något annat. Jag vill ge henne lite livskvalitet, att hon ens ska få
se på tv. Jag vill inte att hon ska behöva ha ont. Hon har haft tillräckligt
ont i sitt liv.
När jag går sitter Gun och Anita Krogell-Lehtinen framför tv:n och dricker kaffe. Tvättmaskinen snurrar. Snart
kommer hemvårdaren och förbereder
Gun för natten: byter till nattlinne, fixar blöjan, ger henne kvällsmat.
I kväll blir natten lite kortare än vanligt tack vare besöket.

Den 18 oktober kommer beskedet om
huruvida Gun har fått en vårdplats på
någon anstalt eller om hon fortsätter
bo kvar i sitt eget hem. I verkligheten
heter Gun något annat.

När Gun får besök av sin kusin
Anita KrogellLehtinen står
kaffe, tv-tittande
och nagelklippning på programmet.
Maten blev
ouppäten den
här dagen. Telefonen ringde och
Gun glömde bort
att hon skulle äta
lunch. Lägenheten är beklädd
med lappar som
påminner hemvårdarna om att
Gun har problem
med synen och
minnet.

Alla är överens om att vi
behöver en lag om äldreomsorg. De flesta förstår att
den inte kommer att göra
den finländska äldreomsorgen perfekt. En gammal och
sjuk människa skulle behöva samma vård som ett litet
barn: kärlek och tålamod i
det egna hemmet, en ständig, vakande närvaro. Sådana omständigheter kan ingen erbjuda.
Enligt lagförslaget ska arbetstagare förpliktigas att
anmäla missförhållanden.
Molander påpekar att begreppet ”missförhållanden”
inte definieras och att ingen
säger något om hur anmälarens rättsskydd ska kunna
garanteras.
Men tanken är fin. I Guns
fall innebär den att den
sjukskötare som insåg att
Gun inte klarar sig ensam
hemma kunde anmäla läkaren som skickade hem
henne. Eller att hemvårdarna som upprepade gånger hittade henne förvirrad,
hungrig och blåslagen kunde gripa in.
Skulle det faktiskt gå så?
Jag betvivlar det. Men det
känns viktigt att kunna säga
att det är någons plikt.
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Skyddande smältdegel. Efesos år 60 var en
pulserande, larmande, trångbodd storstad. Ett
perfekt ställe för två högprofilerade kristna att
försvinna i - och ett möjligt sista hem för en lärjunge och hans moster.

Huvudgatan i
Efesos var en
av Medelhavets
förnämsta. I
bakgrunden
syns fasaden
till det berömda
biblioteket.
Foto: Sara
Wikström
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Wang Chien Shan/Taiwan

MERYEM ANAs, eller Marias hem på sluttningarna nära
Efesos är ett enkelt stenhus i romersk stil. Hit vallfärdar
tiotusentals pilgrimer årligen, både kristna och muslimer.

Sara Wikström

den kristna närvaron är märkbar i Efesos. Monumenten
bär otaliga korssymboler och till och med det antika klottret röjer att de som ristade in det var kristna efesier.

Sara Wikström

S:t johannes kyrka är numera ett skal, plundrad på sten
som byggnadsmaterial. På senare tid har fasaden restaurerats för att ge besökare en aning om dess forna glans.

Gömd moster i
världsmetropol
Text: may wikström
Han har kommit till den punkt där insikter sägs i nakna konstateranden:
”Nu är det slut. Ta hand om mamma!”.
Scen:Korsfästelsen. Personer: Jesus (döende), Johannes (lärjunge), Maria (mor).
I Bibeln skymtar Maria ännu en gång,
i samband med det som händer i Jerusalem under pingsten femtio dagar senare. Hon är med den skara lärjungar som ber och väntar på att något ska
hända. Sedan försvinner hon ur texten.

Kusin Johannes hedersuppdrag

Galiléen Johannes var enligt evangelierna yngre bror till Jakob. Fadern Sebedaios var fiskare och modern Salome har med stöd av evangelierna tolkats som syster till Jesus mor - och i så
fall alltså moster till Johannes.
När Paulus samlar till apostlamöte i
Jerusalem år 49 kallar han Johannes,
Petrus och Jesus bror Jakob ”pelarna”
i församlingen (Gal 2).
På 60-talet börjar snaran dras åt den
besvärliga ”Jesussekten” som alltmer
vinner fotfäste. Särskilt i Jerusalem blir
det oroligt, och det är vid den här tiden man anser att Johannes flyttar till
Efesos. Om Maria fortfarande levde då,
följde hon naturligtvis med.

Sjudande kittel av kultur och tro

På Jesu tid var Efesos i Mindre Asien vad
New York är för Amerika, Paris för Europa och Singapore för Sydostasien . Den
var huvudstad i den romerska provinsen Asien och en sjudande metropol.
Efesos hade vid slutet av första århundradet e.Kr. 200 000 invånare, varav många var judar med vissa minoritetsprivilegier. Staden var slutpunkten
för en gammal karavanväg och ett romerskt centrum för handel, hamnfart,
kultur - och sedan gammalt - stark religion. Här fanns ett enormt tempel byggt
på 300-talet f.Kr. till fruktbarhetsgudinnan Artemis ära, så storslaget att det
räkandes som ett av den gamla världens
sju underverk. Gatorna var marmorbelagda, det fanns badhus, bibliotek och
en teater som rymde 25 000 åskådare.

”När Jesus såg
sin mor och
bredvid henne den lärjunge
som han älskade sa han till sin
mor: Kvinna, där
är din son. Sedan sade han till
lärjungen: Där
är din mor. Från
den stunden hade hon sitt hem
hos lärjungen.”
Joh 19:26

Två Johannesar?

Redan under det första århundradet efter Kristus berättas det om en Johannes
som verkade i Efesos, levde i exil på ön
Patmos, och som förknippas med Uppenbarelseboken. På 300-talet hade man
redan satt likhetstecken mellan Johannes i Efesos och evangelisten Johannes
som ansågs vara identisk med aposteln
Johannes - den lärjunge som Jesus älskade. Både kyrkofäderna Iraeneus (130208 e.Kr) och Polykarpos (69-155 e.Kr)
vittnar om att Johnannes kom till Efesos, där han levde, skrev och dog närmare 100 år gammal. I det här skedet
drar också legendens skimmer in över
historien: Den berättar om hur Johannes skrev evangeliet i Efesos på efterföljarnas uppmaning, och hur han sen dog
och begravdes på Ayasoluks sluttningar
i Selçuk, drygt tre kilometer från Efesos.
Den första kyrkan som byggdes över
graven kring år 300 var rätt anspråkslös.
Kejsar Justinus tog igen skadan på femhundratalet med en stor kyrkobyggnad,
som lockade tusentals pilgrimer under
medeltiden. En klan från orten erövrade den på 1300-talet och gjorde den till
moské, och hundra år senare förstördes
den av mongoler. I dag står bara ett skal
av restaurerade ruiner kvar.

på 1800-talet. I sina visioner såg en
detaljerad beskrivning av både huset
och var det låg. Först togs hon inte på
allvar, men när senare efterforskningar
gjordes visade det sig att ett hus på orten som passade beskrivningen länge
hade varit vallfärdsort för en grupp lokala kristna, ättlingar till dem i gamla Efesos.
I dag är huset restaurerat och besöks
av tiotusentals pilgrimer varje år, och
har visiterats av de tre senaste katolska påvarna. Det är dessutom en vallfärdsort för muslimer, för Maria -eller
Meryem Ana - är som mor till Jesus
en helig person och den kvinna som
nämns oftast i Koranen.
En stenvägg intill huset är täckt av
bönelappar, trasor och föremål, som
pilgrimerna lämnat efter sig i förbön
på alla världens språk i vördnad och
tillbedjan.

Vilka öden och hemligheter kullarna runtomkring verkligen döljer, kommer ingen att få veta med säkerhet.

de var också där ...
Krösus den riktige. Krigarkungen Kroisos av Lydien intog den attraktiva
handelsknutpunkten år 560 f.Kr.
Aposteln Paulus uträttade mycket här. Den andra gången han besökte
staden stannade han i över två år.
Sju sovare sägs ha flytt kristendomsförföljelserna och sovit i en grotta utanför Efesos i 200 år. Grottan och är vallfärdsort för både kristna och muslimer.

Heligt hus för två religioner

Numera är de flesta bibelforskare rätt
eniga om att Johannesevangeliet skrevs
av någon som varit mycket nära Jesus
och som själv talade både arameiska
och grekiska. Det är alltså fullt möjligt
att Johannes, han som stod vid korset,
faktiskt var den som både skrev evangeliet och bodde i Efesos.
Då återstår frågan: Hur gick det med
hans moster Maria? Var levde hon -och
dog?
Där går åsikterna i sär, beroende på
vem man frågar. En stor del av kristenheten svarar tveklöst ”Jerusalem”
på det senare.
Men många riktar också blickarna mot ett anspråklöst hus av sten
på bergssluttningarna några kilometer utanför Efesos. Det pekades ut av
en mystiker, den tyska augustinska
nunnan Anne Catherine Emmerich,

Vad hände sen?
utanför kanon
Flera gamla kristna kyrkor har historier från den första kristna tiden med långa
rötter, trots att de inte finns upptagna i Nya testamentet. I väst är de ofta
relativt obekanta. Den här serien presenterar vad lokala kristna traditioner har
fortsatt berätta där Bibeln satte punkt.
del 1 Den heliga familjen i Egypten
del 2 Johannes och Maria
DEL 3 I Tomas fotspår
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Mamman

När mammaboken Rapport från planet mamma
utkom år 2004 kändes
den otroligt
ny, fräsch och
provokativ.
Den låg definitivt i tiden.
Det har gått
många år sedan dess
och jag skulle gärna läsa Rapport från planet mamma – Hur gick
det sen?
I stället kom Peppe Öhmans Livet & barnet – om att över leva som någons mamma
(Schildts 2011). När jag
läser den saknar jag mer
än någonsin fortsättningen på de mammaberättelser som fick sin
början i mammaboken
år 2004.
Varför då? För att
det är något med ämnet moderskap som
gör att man inte nöjer sig med bara en version. Fast man talar till
sig själv med sin lugnaste röst och säger ”det
här är bara Peppe Öhmans berättelse om sitt
moderskap” sitter man
ändå där och gormar inombords. Att hallå där,
är det verkligen självbestämmanderättens
största triumf att vägra väga sig hos rådgivningstanten?
Peppe Öhmans berättelse om hur hon blir
mamma är välskriven,
kittlande, lätt att sluka
på bussen. Men jag vill
ha mer.
Jag saknar en problematisering av fler frågor
än den om vem som ska
jobba och stanna hemma, mamman eller pappan. Jag saknar, rentav,
en existentiell diskussion om moderskapet.
Jag gör det trots att jag
inte tror att det någonsin varit Öhmans mening
att bjuda nyfikna läsare
på smaskiga psykologiska insikter i hennes moderssjäl.
Ytan skymmer sikten
för mig. Jaja, visst är det
skoj att höra hur hon går
på kaffe med den berömda ståuppkomikern
eller om hur bebisen Vidar spyr mjölk eller gastar vid olämpliga tillfällen. Men jag längtar efter
en uppgörelse med den
kreativa karriärkvinnan
med duktighetssjuka.
En ansats till uppgörelse kommer på slutet. Men då har man redan tillbringat 200 sidor i
sällskap med Svenskfinlands hottaste och mest
energiska icke-mammiga mamma.
Jag hör hur jag sitter
och muttrar något medan jag läser. Det låter
som ”vänta bara”. Åååå
vad Peppe Öhman skulle
hata det.

¶¶Sofia

Torvalds
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Sånger
för enhet
och
livsmod
MUSIK Taizésångerna är enkla och meditativa. Målet är
att förena människor med olika kristen bakgrund och
vara ett stöd för den personliga bönen.
Text: Marina Wiik
De yttre ramarna är enkla. Ett stort utrymme som påminner om en gymnastiksal, utan bänkar och yttre prål. I mitten ett trettiotal vitklädda män och en
enkel synt, runtomkring på golvet tusentals människor. En enkel melodislinga bryter genom sorlet, någon tar ton
och alla andra stämmer in. Det är inte
svårt, efter en stund fattar man galoppen
även om man inte behärskar språket.
Sången har varit en självskriven del
av Taizés vardag ända sedan starten. Eller egentligen ännu tidigare.
– När Taizés grundare broder Roger
köpte ett hus här i byn och började ta
emot krigsflyktingar hade han för vana att gå till bykyrkan tre gånger om
dagen för att be. Då brukade han också sjunga traditionella psalmer från sina hemtrakter i Schweiz, berättar broder David, som fungerar som broderskapets informatör.
Efter ett tag fick han sällskap av andra liksinnade och broderskapet i Taizé växte fram. Ryktet om de skönsjungande klosterbröderna spred sig och byborna började besöka bönestunderna
för att komma och lyssna.
– Sångerna sjöngs ursprungligen
främst på latin som inte behärskades
av ortsborna. Broder Roger ville att de
skulle sjunga med i stället för att bara lyssna. För att så många som möjligt skulle hänga med började bröderna
komponera enklare sånger på franska.

Inkörsport till bönen

I komponeringsarbetet fick munkarna hjälp av tonsättaren Jacques Berthier. Senare har också flera jesuitpräster,

Kyrkpressen
i Taizé

bland dem Joseph Gelineau, bidragit till
repertoaren. Numera skrivs merparten
av de nya sångerna av bröderna själva.
– Det finns en grupp bröder som är
speciellt musikintresserade. Sångerna
tillkommer ofta som grupparbete, därför nämns inte heller enskilda bröder
som upphovsmän.
Taizésångerna är korta och melodiösa. Texterna består av enkla verser som
ofta är hämtade direkt från Bibeln. Varje sång sjungs om och om igen.
– Upprepningen understryker bönens meditativa karaktär. För mig
känns det trösterikt att så många före
oss har bett till Gud med samma ord.
Till och med Jesus gjorde det.
Skönhetsupplevelsen när människoröster förenas i sång bidrar till att lossa den spärr inom oss som hindrar oss
från att helt förlita oss på Gud.
– Det är en skönhet som låter oss ana

Taizésångerna ackompanjeras på gitarr eller
klaviatur. Gitarrpartierna
är ofta bandade och det
är kommunitetens ledare
broder Alois som spelar
dem. Under bönestunderna
i Taizé sitter bröderna på
stolar eller pallar i en gång
mitt i kyrkan medan församlingen satt sig på golvet
runtomkring.
FOTO: Sabine Leutenegger

”himlens glädje på jorden”, som de österländska kristna säger.
En Taizésång kan fungera som en inkörsport till bönen för den som inte har
tidigare erfarenhet av att be. Den kan
också vara en god hjälp för den som vill
be, men inte hittar ord för sin önskan.
– Texterna innehåller inte våld eller
kontroverser. I stället ska de ge oss livsmod och uppmuntra oss att söka fördjupning i Bibeln.

Växlande repertoar

Merparten av Taizésångerna är på tyska eller franska, men repertoaren omfattar också närmare 40 andra språk.
– De som besöker Taizé kommer
från flera olika samfund. Sångerna är
ett sätt att visa på det som förenar oss.
Bönestunderna påminner om att vi inte är ensamma inför Gud, utan delar
upplevelsen av att vara nära honom

Vilken Taizésång gillar du bäst?
Text och foto: Marina Wiik

Clemens, 30,
Tyskland

Magdalena, 31,
Sverige

Ashley, 26,
USA

– Sången Nunc dimitis
gör mig alltid lugn i själen. Texten är på latin
och betyder: ”Låt din
tjänare gå i frid, o Gud,
i enlighet med ditt ord.”

– Min favorit är är en
sång som heter De noche. Den har fina harmonier och jag gillar
att sjunga stämmor. De
noche sticker ut bland
de övriga Taizésångerna eftersom den inte är
riktigt lika enkel som
många andra.

– Jag gillar en av Halleluja-hymnerna, Alleluja nr 11. Jag hörde den på
Youtube och blev inspirerad att själv komma
hit. Sången är glad och
jag tycker att den fångar stämningen i Taizé.
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Tack och adjö, Siklax
wasa teater
Hemsång
Manus: Erik Norberg
Regi: Ulrika Bengts

foto: KP ARKIV/ANDREAS ANDERSSON

”För mig känns det trösterikt att så många före oss
har bett till Gud med samma ord. Till och med Jesus
gjorde det.”
broder David av Taizé

med miljontals människor runt om i
världen.
Det sånghäfte som används under
Taizémässorna förnyas årligen. Ibland
kompletteras häftena med lösblad då
nya sånger ska ”testköras”.
– Vi sitter i kyrkan tre gånger varje
dag under hela året. Att ständigt sjunga
samma sånger skulle bli långtråkigt.
Enligt broder David har bröderna ibland sångundervisning, men alla är inte speciellt musikintresserade.
– Jag sjunger själv inte med i varje
sång, men då Cantarei ao Senhor sjungs
klämmer jag i av hjärtans lust. Titeln
betyder ”Jag vill lovsjunga Herren
medan jag lever” och det är den enda sången på mitt modersmål, portugisiska. Varje gång den sjungs i mäs�san känns det som en högtidsstund
för mig.

Marlon, 25,
Zambia

Marco, 20,
Nederländerna

– Bäst gillar jag den
spanska sången Tu sei
sorgente viva. Den sjöngs
när jag första gången
steg in i kyrkan i Taizé. Jag blev så rörd att
jag föll ner på knäna
och glömde allt omkring mig.

– När jag kom hit för första gången så fäste jag
mig genast vid den grekiska sången Exomologisthe to Kyrio. Den börjar med ett solo av två
bröder, en bas och en
tenor, sedan stämmer
alla andra in. Sången är
fin och speciell.

Den är hjärtevärmande, den
första akten av Hemsång.
Trots att det mellan varven
blir stor dramatik i rollfigurernas liv, trots oron för var
och hur kriget kommer att
sluta och trots att samvaron
i Siklax hettar till när 3000
evakuerade karelare anländer i stället för de 300 som
väntades.
Scenografin är enkel, men
känns många gånger genial.
Mot den råa svarta bakväggen projiceras stundvis ett
panoramalandskap av det
vi får förmoda är Siklax, ett
landskap i långsam rörelse under olika årstider. Hela
scenografin består av några byråer som försetts med
hjul och blir vad som helst i
skådespelarnas händer.
Musiken tar stort utrymme i pjäsen. Bland annat i form av vackert klingande körsång som ger publiken rysningar av välbehag – både i det inledande
julfirandets psalmsång och
i den avslutande begravningshymnen. Musikalnumret med svensken Åke
Sundvall känns däremot
överflödigt, och närmast
som ett störande hack i den
berättelse som rullas upp
på scenen.
I andra akten blir skeendet mera långsamt och tonen mera melankolisk. Borta är de stora omvälvningarna – vardagen lägger sig
sakta på plats, urladdningarna sker ofta med mindre
gester. Nya problem flyter
ändå upp till ytan, och det
ibland i snabbare takt än
publiken hinner smälta. Ska
jag komma några invändningar mot Erik Norbergs
skapelse på basen av en

kortare episod i Lars Sunds
Eriks bok är det att slutskedet av pjäsen innehåller en
alldeles för ointroducerad
händelse. Det handlar om
den forna smugglarkungen
Otto Näs verksamhet, och
här knyter man ihop trådändarna innan publiken ens
hunnit inse att de hängde lösa.
Hemsång gör ett återbesök i en svunnen tid, men
mycket av det som händer
har ändå kopplingar till det
som är aktuellt i dag. Vi har
de evakuerade karelarna
(som en av byborna jämför med Egyptens gräshoppor) och de språkliga och
kulturella krockarna mellan
karelare och infödda Siklaxbor. Kombinera det här
med oron för att Siklax aldrig ska bli sig likt – att alla
ska tvingas tala finska, eller ännu värre: ryska. Kommunikationssvårigheterna
mellan de båda språkgrupperna väcker både skratt
och djup medkänsla. I synnerhet Juhani Rajalin i rollen som Usko Metsäpirtti
gör en fantastisk tolkning av
den frustration som uppstår
när livet rymmer mer känslor än vad orden på det nya
språket räcker till för.
Det här må vara Siklax
historia, slutet på en era.
Men samtidigt är det lika
mycket österbottningarnas
historia, en berättelse som
ekar i publikens egna släktled. Det handlar om hur de
stora politiska och historiska skeendena bryter in i
enskilda individers liv. I teaterfåtöljen kan var och en
dra sig till minnes den egna
släktens historia, de vändningar som den tagit till följd
av dåvarande världspolitik
och krigshändelser samtidigt som vi ser parallellerna
till vår egen tid.
¶¶erika

Rönngård

Livet i Siklax förändras när de evakuerade karelarna anländer. Foto: Jan Ericsson

25 böcker en kristen borde läsa
Litteratur. Webbtidningen
Huffington Post har publicerat en lista på 25 böcker
som en kristen borde läsa.
På listan finns bland andra John Bunyans Kristens
resa, Augustinus Bekännelser, Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamazov,
C.S. Lewis Kan man vara kristen? och Dante Alighieris Den gudomliga kom-

edin. Även mindre kända
verk som en samling berättelser och uttalanden av
ökenfädrar och -mödrar
finns med.
Urvalet har gjorts av representanter för katoliker, protestanter och ortodoxa. Ett gemensamt kriterium var att verken förutom
kristendomen också ska ha
format den övriga världen.
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KRYSSET oktober
Britt-Mari Andtfolk

septemberkryssets lösning
Bland de 195 rätta lösningarna utlottades följande vinnare. Bokprisen kommer på posten.
Vi gratulerar: Gudrun Sundell i Karleby, Birgit
Tallqvist i Karelby och Leif Söderholm i Esbo.

Vinn
böcke
r!

Skicka in!
Sänd in din krysslösning senast tisdagen
den 1 november 2011 till:
Kyrkpressen, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100
Helsingfors. Märk kuvertet ”Oktoberkryss”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års
översättning. Lycka till!

Namn & adress:

ENEBERGS

BEGRAVNINGSBYRÅ
Tegelbruksgatan 47,

Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
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UR Evangeliet
”Ingen häller
nytt vin i gamla vinsäckar, för
då spränger vinet säckarna, och
både vinet och
säckarna förstörs.”
Helgens evangelietext
finns i Mark 2:18–22

OM Helgen

Runt Knuten

Låt ingen döma er!

En kristen människa är fri! Det är det budskap som bibeltexterna påminner oss om på söndag, den 18 söndagen efter pingst.
Tron på Kristus befriar oss från att grunda våra liv
på egna gärningar, konventionella regler eller andras
åsikter. Jesus befriar oss från de trånga gränser som
människorna sätter. I stället binder han sina efterföljare till sanningen och kärleken.
Jesu kärlek blir riktmärket för våra liv, handlingar och
beslut.

INSIDAN
Betraktelsen Robert Lemberg

#bönetwitter
”Herre, hjälp oss
att leva den frihet som du unnar
oss, utan sidoblickar och rädsla. Gör oss lyhörda så att vår frihet inte skadar
andra.”
Följ Kyrkpressen
#bönetwitter

Leva det
nya livet
Fjolårets stora utskrivningar ur kyrkan var en reaktion
man kan förstå. När Kristdemokraterna uttryckte sina
åsikter om homosexualitet var människors ryggmärgsreaktion att ta avstånd från kyrkan. Så självklart förknippas kyrkan med bestämda åsikter i moraliska frågor. I människors medvetande är kyrkan i hög grad det
samma som garanten för en gammaldags och konservativ moral. För en del är den moralen god och trygg. Då
stöder man gärna kyrkan. För andra är den förlegad och
man vill ta avstånd från den.
För Jesus samtida måste den moral som Jesus stod för
ha sett ut som omoral. Upprepade gånger och demonstrativt arbetar Jesus på sabbaten och uppmuntrar i vissa lägen andra att göra likadant. Inte heller fastar Jesus
lärjungar så som man borde. På en sabbat rycker de av
ax och äter när de går igenom ett sädesfält, fast det är
förbjudet. Exemplen är många.
I den unga kyrkan fanns en liknande strävan att strunta
i den rådande moralen. Kolosserbrevets författare skriver: ”Låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymåne eller sabbater.”
Han varnar där för en moral som går ut på: Låt bli! Smaka
inte! Rör inte! Han varnar för det som ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för
kroppens behov.
Samtidigt var frestelsen stor för den unga kyrkan att
falla tillbaka i en moralism. Den var visserligen litet annorlunda än den gängse – man måste ju profilera sig –
men lika fullt ett regelsystem för de kristna. Det är komiskt att hos de apostoliska fäderna läsa att man i kyrkan inte alls ska göra som ”skrymtarna” som fastar på
måndag och torsdag. I kyrkan fastar man på onsdag och
fredag! Gång efter annan har kyrkan fallit in i den moralistiska trallen, med långa syndalistor som paradexempel.
I det lutherska arvet finns en lika glad nonchalans mot
vad man brukar och bör göra som vi ser i evangelierna. Evangeliet är kyrkans viktigaste ärende, inte lagen.
Luthers övertygelse är att en kristen genom tron är en
fri herre över allting och ingen underdånig. Men Luther
är lika övertygad om att en kristen genom kärleken är
allas tjänare och var man underdånig. Bakom den här
paradoxen pulserar det dubbla kärleksbudet om kärleken till Gud och vår nästa.

Robert Lemberg är kyrkoherde i Pernå församling och
prästassessor i domkapitlet.

I Klarspråk
Ora et labora (latin), bed
och arbeta, är benediktinernas valspråk eller
motto. Egentligen lyder
mottot ora, lectio et labora, där lectio betyder
andlig läsning.
Bön, andlig läsning
och arbete är uttryck för
den balans och harmoni
Benedikts regel står för.
Källa: Kyrklig ordbok

Psalmförslag
507, 373, 195,
553, 283(N), 274.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Helgens texter
Första läsningen
Amos 5:21–24
Andra läsningen
Kol 2:16–23
Evangelium
Mark 2:18–22

Veckans Person
Robert Lemberg
… är intresserad av teologiska och filosofiska
frågor som kyrkan ställs
inför. Han reflekterar
också över kyrkans roll
och uppgift i samhället. Han jobbar som kyrkoherde, men är också prästassessor i domkapitlet.

Något i höstväg!

”Pengar behövs
inte...”

23 oktober 2011 kl. 10

... på mamma-pappabarngruppens Bytesmarknad i Tammerfors
tisdagen den 18 oktober kl 10–12. Parkera
på skolgården!

Efteråt kyrkkaffe och
bibeltimme med
Erik Vikström i
församlingshemmet
Alla välkomna!

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

KALENDERN
14.10-20.10
Domprosteriet
¶¶ Borgå
Sö 16.10 kl. 10: Gudstjänst i
Emsalö kapell, af Hällström, Tollander.
kl. 12: Högmässa i domkyrkan
Puska, Anderssén-Löf, Tollander,
Helenelund, Gaudeamuskören,
Missionsdirektionen. kl. 13.30
Missionslunch i församlingshemmet.
On 19.10 kl. 19: Konsert i domkyrkan, sånggruppen Vanitatum
Vanitas.
¶¶ Lappträsk
Sö 16 kl 10: Mässa i kyrkan, CÅ,
VT, en sångensemble medverkar.
Kyrktaxi.
On 19 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15: Barnklangen i fh
To 20 kl 18: kyrkorådets möte i
kanslihuset
Sö 30 kl 18: konsert med Wallmokören, Kaj Silfvast och Vera
Tollander. Taxi.
¶¶ Liljendal
Gudstjänst: Sö 16.10 kl 10 i Andreaskapellet i Andersby. Anita
Widell, Antti Jokinen.
Högmässa: Sö 16.10 kl 12 i kyrkan.
Tord Carlström, Antti Jokinen.
Vuxen-Barngruppen: Ti 18.10 kl
10-12 i Kantorsgården
Pensionärssamling: On 19.10 kl 14
på Mariagården
Skriftskolan: To 20.10 kl 15-17
skribasamling på Mariagården
¶¶ Lovisa
Ordets o bönens kväll: to13.10. kl
18.30 i kyrkan, frivillig kollekt till
förmån för det kristna arbetet i
Makedonien.
Gudstjänst för små och stora: sö
16.10 kl 10 i kyrkan, skribainskrivning i Församingsgården, TC, PJ.
Pensionärer: ti 18.10. kl 13 Höstmöte i Församlingsgården, Hannu
Ståhls sjunger och spelar.
Puzzelkväll: ons 19.10 kl 16.15- i
Valkom kyrka
Morgonkaffe i Tikva: to 20.10 kl
8.30
¶¶ Pernå
Högmässa: sö 16.10 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Camilla
Wiksten-Rönnbacka.
¶¶ Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA Sö kl 12 mässa
Fjalar Lundell, Anders Ekberg,
kyrkokören.
Bibelserie: i Box Bykyrkan Tabor
Sö kl 16. Lundell: Låt er inte berövas segern, Kol 2:16-23. Ulla-Britt
o Allan Lindqvist medv.
Kyrkobröderna: Fr kl 17 21.10 (obs
dag o tid!) i Kyrkoby församl.hem.
Bröder från öster och väster. Lundell: Mark 12 28-34.
Miljödag: 23.10. Se nästa Kp.

Gudstjänst i Pedersöre kyrka
Predikan biskop em Erik Vikström
Sång av Kyrkokören

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 14.10:
kl. 10-11.30 Familjeklubb: i S:t
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb
i Hörnan: Högbergsgatan 10.
Ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D
2 vån. Vi bjuder på veckolunch.
Frivillig avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Lö 15.10:
kl. 17 Klarinett och piano: Tongivningstillfälle i Berghällsgården,
Suoniogatan 7. Barn och unga ger
en transfusion spelglädje som
stärker i höstrusket!
Sö 16.10:
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka.
Lindblom, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan.
Lindblom, Djupsjöbacka, Enlund,
Henricson. Roströsten. Kyrkkaffe.
kl. 16 Familjegudstjänst: S:t
Jacobs kyrka. Djupsjöbacka,
Henricson. Linnea Eklund, sång.
Kyrkkaffe.
Må 17.10:
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb:
Tomas kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen 16. Ingång från
gården. Frände.
kl. 11-12.30 Cellträff: Andliga
samtal och förbön i S:t Jacobs
kyrka. Du får vara bristfällig.
Gertrud Strandén.
Ti 18.10:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan.
Julia Tamminen, orgel.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och
daglediga: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 vån. Madeleine
Wessman:”Från oxtand till tuttifrutti”. Ahonen, Löfman.
kl. 18 Andakt: De gamlas hus,
Norrsvängen 1-3. Ahonen, Anhild
Träskman, Solveig Oldenburg.
kl. 18 Gräv djupare, där du står:
Djupsjöbacka. Vem är Jesus
egentligen? Diskussion och
samtal kring kristen vuxentro i
Johannessalen, Högbergsgatan 10
D 2 vån.
On 19.10:
kl. 10-11.30 Familjeklubb: S:t
Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 13 Månadssamling med lunch:
Johannessalen, Högbergsgatan 10
D 2 vån. Mårten Lindblom:” Viktiga psalmer i olika skeden av mitt
liv”. Diakoniträffen och Mariakretsen deltar i månadslunchen.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan.
Lindström, Böckerman, Enlund.
To 20.10:
kl. 19-21 Regnbågscafé: Hörnan i
Högbergsgården. Ray
Sportlovsläger i Åre
17-26.2.2012:Hallå, Följ med på
sportlovsläger till Åre! Församlingen anordnar sportlovsläger i
Åre 17-26.2.2012 för ungdomar
och ungdomligt sinnade. Abonnerad buss med Johanneskyrkan
som start- och returplats. Anmäl
dig senast 1.11.2011 till ungdomsarbetsledare Lella Lindström. Me-

ra information av lella.lindstrom@
evl.fi eller tfn 050 3800849.
¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet: är öppet må, ti,
to, fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18
tfn (09) 2340 7300
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 16.10 kl. 12: högm, Ahlfors,
Malmgren. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
To 20.10 kl. 13: pensionärskrets,
Hallvar (2 vån).
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsv. 13
Sö 16.10 kl. 10: högm, Hallvar,
Malmgren. Kyrkkaffe.
LIV I MATTEUS 22.10
kl. 10-14: i Matteuskyrkan. Vi bjuder församlingsbor i alla åldrar till
gemenskap med soppa, våfflor,
kaffe och program. Mat: 2 euro/
vuxna, 1 euro/barn. Program för
vuxna: Paneldiskussion med inlägg av församlingsmedlemmar,
förbönsstund, kortfilmer om utjämningsdagen, bokbord och information om bl.a. församlingens
verksamhet. Program för barn:
klapp & klang, musikverkstad,
höstpyssel, lekhörna och högläsning. För dig som vill träffa andra
församlingsmedlemmar. För dig
som vill bekanta dig med församlingens verksamhet.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 14.10:
- kl. 10 Musiklek för barn och
föräldrar: i Lukascentret (Vespervägen 12 A). Sussi.
- kl. 13 Missionskrets: i Månsas
kyrka. Bodil Sandell.
Sö 16.10:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N): i Malms
kyrka. Björk. Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 17 Gudstjänst och fest: i
Södra Haga kyrka. Lassus, Söderström. Serv.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms
kyrka. Sandell.
Må 17.10:
- kl. 10 Musiklek för barn och
föräldrar: i Lukasgården (Munkstigen 2). Sussi.
Ti 18.10:
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik: i
Malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka. Ulla-Christina
Sjöman, Pirkko Jalovaara, Söderström. Barnpassning. Dörrarna
öppnas kl. 18.30.
To 20.10:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris
(Månsasvägen 21). Sussi och
Bodil.
- kl. 10.45 Babyrytmik: i Seuris.
Sussi.
- kl. 19 Vesper: i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Hilli.
¶¶ Helsingfors prosteri
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
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RADIO & TV

Skapande Psalmverkstad

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.20

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 14.10 Marco Harju, Åbo Lö 15.10
8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga Hund i Himlen. Må 17.10 Karin Saarukka (repris
från 15.9.2010) Ti 18.10 Leif Olin, Sundom Ons 19.10 Jan-Erik Lindqvist,
Helsingfors To 20.10 Johan Westerlund, Pojo

Fre 14.10 Musikandakt, Björn Wallen,
Åbo Lö 15.10 17.58 Ett ord inför helgen, Trefaldighetskyrkan i Vasa. Sö
16.10 Anni Maria Laato, Åbo Må 17.10
Kristina Klingenberg, Karleby Ti 18.10
Nya psalmer. Camilla Cederholm
och Lena Frilund Ons 19.10 Stig-Olof
Fernström, Helsingfors To 20.10
Erik och Kerstin Vikström läser ur
boken Min bön.

Sö 16.10 Gudstjänst med Sionförsamlingen i Vasa. Predikant: Patrik
Hellström. Mötesledare: Stefan Sigfrids. Sångledare och solist: Marina
Sigfrids. Sångare och musiker medverkar. Vittnesbörd: Tanja Knuts.
Bandad 25.9.2011 kl. 16.00

hålls i Helsingfors inleds i slutet av
oktober och avslutas i mitten av
januari 2012. Antalet kurstillfällen är sju och antalet kursdeltagare max. 12. Samtalstjänst är
en riksomfattande telefon- och
nättjänst, som upprätthålls av
den Ev.luth.kyrkan. Till Samtalstjänsten kan man ringa anonymt
alla dagar kl. 20-24 eller skicka
ett meddelande till nätjouren,
www.natjour.fi. För närmare information, tag kontakt med verksamhetsledare Caritha Sjöberg,
tel. 09-2340 2292 eller caritha.
sjoberg@evl.fi.
Huvudstadsmission 2011: kal�las den mediaevangelisationskampanj, som anordnas 15.9 –
15.10.2011 i huvudstadsregionen.
60 församlingar är med.Under en
månads tid håller man via kampanjen fram evangeliet i massmedia och målet är att komma
till tro och att få komma med i
en kristen gemenskap. Mer info:
Petrus församling.
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour. Användaren
behöver inte uppge namn, epostadress eller andra uppgifter
som kan leda till identifiering utan
väljer själv en signatur och ett lösenord. Ring eller skriv när Du
behöver stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt från
kyrka och församling. Flera nya
inslag varje vecka. Lyssna: www.
pod.fi/svenska
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 16.10 11.00 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Högmässor sö 16.10:
Hagalunds kyrka: Kyrkst. 6, kl. 12
Lindqvist, Malmgren. Pensionärerna inbjuds spec. Kyrklunch.
Esbo domkyrka: Kyrkparken 5,
kl. 12.15 konfirm. av Houtskärskriftsk. Camilla Norkko, Ahbeck,
Karhuluoma.
Abendmusik: Esbo domkyrka sö
16.10 kl. 19. Noora Karhuluoma,
sopran, Pauliina Almonkari, travers, Katri Linjama, barockviolin,
Ville Voipio, viola da gamba,
Marco Bonacci, basso continuo:
Monteverdi, Schütz, Monteclair,
Telemann, Vivaldi. Program 5 €.
Skriftskolan 2012: information för
föräldrar i Köklax kapell, Handelsbacken 1, ti 18.10 kl. 18.
Bytesdag för barnkläder och
prylar: Gäddviks kapell, Gammelgäddsv. 1 (OBS! Ny plats!) lö 22.10
kl. 10-13. Rena, hela kläder och
användbara leksaker kan hämtas
på förhand till dag- och familjeklubbarna eller direkt till Gäddviks
kapell. Alla kläder och prylar är
gratis. Café med våfflor, kaffe
och saft – ta med en slant för att
stöda Ansvarsveckan!
Männens bastukväll: Mataskärs
lägercentrum, Mataskärv. 3, on
19.10 kl.18. Projektsekr. Jan Edström berättar om Ansvarsveckan
2011.
Samtalsgruppen: Hagalunds
kyrka to 20.10 kl. 16-17.30.
Kretsar för pens. & daglediga
kl. 13-15: Köklax kapell ti 18.10,
Södrik kapell on 19.10, Karabacka

kapell to 20.10.
Pastorskansliet: stängt on 19.10
p.g.a. personalutbildning
¶¶ Grankulla
To 13.10 kl 10: Samtal kring tro i
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 16.10 kl 12: Högmässa,
Tonberg-Skogström, Smeds.
Aulakaffe.
Må 17.10 kl 13-15: Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 18.10 kl 9.30-12: Familjelyktan i
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik
och rörelse, Peitsalo, Fransman.
Kort morgonandakt i kapellet.
Kaffeservering och fri samvaro.
On 19.10 kl 13.30: Syföreningen i
övre brasrummet.
To 20.10 kl 10: Samtal kring tro i
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos,
Tonberg-Skogström.
Insamling: Rena, hela kläder
och skor för vänförsamlingen i
Sangaste samt för eventuella
behov i Grankulla kan lämnas in
till kyrkoherdeämbetet före 11.11.
Skriv gärna på vad kassen innehåller. Tilläggsuppgifter ger diakon
Catherine Granlund, tfn 050-439
3208.
¶¶ Kyrkslätt
Slöjdgruppen: lö 15.10 kl. 13-16
i Sjökulla skola, Sjökullavägen
285. Därefter varannan vecka t
o m 26.11. Bil startar kl. 12 från
församlingshemmets parkeringsplats i centrum. Retur efter
slöjden. Behöver du skjuts från
annan plats, kontakta Rune Lith,
tfn 0500-687023.
Högmässa: sö 16.10 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka, Höglund, Stewen.
Speciellt inbjuds pensionärerna
och marthorna. Efter mässan
kyrkkaffe i församlingshemmet.
Konsert Höststämning: on 19.10
kl. 19 i Kyrkslätts kyrka. Operasångaren Louis Manikas från
Grekland. Pami Karvinen, piano.
Susann Joki, sång. Fritt inträde.
Program 10 €uro. Arr: Kyrkslätts
svenska församling.
Kyrkoherdeämbetet: är stängt
on 19.10 på grund av personalens
utbildningsdag.
¶¶ Tammerfors
Lö 15.10. Konsert: Duo Brillante kl
16 Gamla kyrkan, Eveliina Laine,
flöjt och Anna Vaahtoranta, piano.
Fritt inträde, progam 5 €
Sö 16.10. Gudstjänst: kl 10.30
Gamla kyrkan,  Hilkka Olkinuora,
Aija-Leena Ranta
Ti 18.10. BYTESMARKNAD: kl
10-12 i SvG. Barnkläder, böcker,
spel, leksaker, sport artiklar som
du inte mera använder. Istället
kan du ta hem sådant som du
behöver. PENGAR BEHÖVS INTE!
Saker o ting som blir kvar doneras till behövande familjer först
i vår församling och om det blir
något kvar till andra församlingar
i Tammerfors. Du kan parkera på
skolgården - skolan har sitt höstlov då! Arrangör; Mamma-pappabarn gruppen
Ons 19.10. Diakonikretsen: kl 13
SvH, Ben Tilman från Sjömanskyrkan besöker oss
Ons 19.10. A-män: männens bastukväll kl 18.30 Ilkko. Skjuts från
Gamla kyrkan kl 18.
To 20.10. Hjälpledarkurs: SvG kl
14-15.30 Kaisa Leppälä

¶¶ Vanda
Fredagsgruppen: fre 14.10 kl. 10 i
Dickursby kyrkas kafferum, Annakatri Aho
Veckomässa: fre 14.10 kl. 14 i
Folkhälsanhuset, Anu Paavola
Högmässa: sö 16.10 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola,
Håkan Wikman
Söndagsskola: sö 16.10 kl 10-11 i
Bagarstugan invid Helsinge kyrka
S:t Lars
Högmässa: sö 16.10 kl. 12 i S:t
Martins kapell, Anu Paavola, Håkan Wikman
LARSKÖREN: må 17.10 kl. 18 övning i Dickursby kyrka
S:t Martins diakoni- och pensionärskrets ti 18.10 kl. 13 i S:t Martins kapell i Myrbacka kyrka
ViAndakören: ti 18.10 kl. 13.30 övning i Dickursby kyrka
Dib: ti 18.10 kl. 15-18 Drop in i Bagarstugan, ungdomssamling, Anu
Paavola, Martin Fagerudd
Ungdomsmässa: ti 18.10 kl. 18 i
Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola, Håkan Wikman
Dickursby pensionärskrets: on
19.10 kl. 14 i Folkhälsanhuset

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 16.10 kl.13:
högmässa,Salminen,Lindgård.
Efter högmässan ANMÄLAN till
skriftskolan med info i församlingshemmet.
¶¶ Ekenäs
På djupet: to 13.10 kl.19 i förs.h.
Bibeldiskussion med K-G.Sandelin.
Gemensam bön: lö 15.10 kl.9.30 i
Missionsk.
Högmässa: sö 16.10 kl.10. Skapelsens söndag, T.Wilman,
M.Danielsson.
Kenya-missionskretsen: må 17.10
kl.15 i förs.h. Gäst: Bengt Forsblom, servering. Även andra än
kretsmedl. är hjärtligt välkomna!
Dagträff med lunch (5€): ti 18.10
kl.12 i förs.h. Maj-Lis Hårdh berättar om blomsterön Mainau.
Jubilarfest: to 20.10 kl.13 i förs.h.
Jubilarerna har fått personlig inbjudan.
Kyrkoherdens kolumn: to 20.10
kl.19 i förs.h. Kyrkoherde Anders
Lindström samtalar om livet med
sportjournalisten Kaj Kunnas. Musik med husduon, servering.
Ytterligare info: www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Sö 16.10 Familjegudstjänst ”Noas
Äventyr” kl. 12: i kyrkan. Efteråt
lunch i församlingshemmet, anmälan senast 13.10 till pastorskansliet tel: 019-2630620.
To 20.10 Andrum kl. 8: i kyrkan,
A-S. Nylund, R. Näse.
To 20.10 Vuxenkatekumenatet
startar kl. 18: i församlingshemmet, Parkg. 7. Det här är ett
tillfälle för vuxna som vill söka
djupare i den kristna tron och vill
begrunda sina egna frågor och
dela andras. Vid det här tillfället bestämmer vi tid och dag för
kommande träffar. Mera info Ebba
Laxell tel: 040-5410365.
¶¶ Ingå
To 13.10 kl 19.00: Konsert i Ingå
kyrka. Raseborgs kyrkosångskrets.
Sö 16.10, 18 s e pingst, kl
10.00: Högmässa i Ingå
kyrka. Eeva Makweri, Svante
Forsman,Gideoniterna Tryggve

Nya psalmer i aftonandakterna
I flera år har en grupp musiker och diktare samlats till
det de kallar Psalmverkstad för att tillsammans skapa nya psalmer. Fem av de många nya alstren utgör
stommen i aftonandakter som sänds under fem tisdagskvällar framöver. Camilla Cederholm har tonsatt
texter av Lena Frilund, som också håller andakterna.
Radio Vega tisdag kvällar med start 18.10.

Forsbäck.
Må 17.10 kl 18.00: Bibelgruppen
samlas i Prästgården ”Skapad för
att bli lik Kristus”.
Ons 19.10 kl 13.00: Församlingsträff för pensionärer och daglediga i församlingshemmet. Lotteri
till förmån.
Det finns lediga platser i Ingå
församlings dagklubb: för 3-5
–åringar. Barnet bör ha fyllt 3 år
före 30.6.2011. Tilläggsinformation
tel. 050-5639994.
Verksamhet på finska:
La 14.10 klo 10.00: Lähetyspiiri
Rantatie 11:ssa. Mira Neuvonen.
Tii 18.10 klo 18.00: Etsijät ja löytäjät Pappilassa ”Armolahjat”.
Ke 19.10 klo 18.00: Raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
To 20.10. klo 18.30: Iltamusiikki
ja messu Inkoon kirkossa. Eeva
Makweri, Noora Karhuluoma,
Gaudete kuoro.

församlingshemmet. Gäst. Skjutsar som vanligt.
Lö 22.10 kl. 18: Orgelmusik vid
helgmålsringningen med Henry
Jakobsson.

¶¶ Karis
Konsert: Lö 15.10 kl. 19 ”Abendmusik” i S:ta Katarina kyrka.
Noora Karhuluoma, sopran;
Pauliina Almonkari,traverso; Katri
Linjama, barockviolin; Ville Voipio,
viola da gamba o. Marco Bonacci,
basso continuo
Musik av C. Monteverdi – H.
Schütz – M. P. Monteclair – G. P.
Telemann – A. Vivaldi
Högmässa : sö 16.10 kl.10 i S:ta
Katarina kyrka. Weckström;
Bonacci.
Tisdagens mission: ti 18.10 kl. 1315 på Köpmansgatan 20.
Speldag och pizzatillredning: to
20.10 kl. 9-14 för 7-15 åringar på
Församlingshemmet . Avgift: 1 €
för pizza.

Kimitoön

¶¶ Pojo
To 13.10: Kl 19 i Ingå kyrka konsert
med Raseborgs kyrkosångskrets.
Fr 14.10: Kl 13.45 Pensionärskören
i förs.hemmet.
Sö 16.10: De äldres kyrksöndag.
Kl 12 Högmässa i kyrkan. JW, HL,
Greger Englund, pensionärskören. Efteråt kaffeservering i förs.
hemmet.
Ti 18.10: Kl 14 Missionsklubben i
diakonikansliet.
To 20.10: Kl 18.30 Församlingskören i förs.hemmet.
¶¶ Sjundeå
Mässa: sö 16.10 kl. 12 i kyrkan,
Kaiku Mäenpää, Hanna Noro.
¶¶ Snappertuna
To 13.10 kl 13.30: Dagträff i prästgården. Gäst är Camilla Skrifvars
från FMS. Välkomna!
To 13.10 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
Sö 16.10 kl 10: Gudstjänst
Må 17.10 kl 19: Snappertuna kören
övar i prästgården
Ti 18.10 kl 16.30: Barnklubb i
Langansböle
On 19.10 kl 17: barnklubb i Snappertuna
To 20.10 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
¶¶ Tenala
To 13.10 kl. 18.30: Bönekväll i församlingshemmet.
18 sönd. e. Pingst, 16.10 kl. 10:
Gudstjänst, Staffan Söderlund,
Sofia Lindroos. Efteråt anmälan
till skriftskolan i församlingshemmet.
Ti 18.10 kl. 13: Finsk samtalsgrupp
i församlingshemmet.
Ti 18.10 kl. 18: Studiegruppen i
församlingshemmet.
On 19.10 kl. 14: Pensionärsträff i

Esbo stift
¶¶ Lojo
Sö 16.10. kl 13: högmässa i Lojo
kyrka. Raimo Kuismanen, Timo
Saario. Kyrkvärd Birgitta Piippo.
Kyrkstig: vi promenerar till mäs�san. Start från Virkby kyrka kl
10.15. Anmälning till Raimo Kuismanen 044 3284357, raimo.kuismanen@evl.fi senast fredag 14.10.

Region 2
Åbolands prosteri
Kimito – Kemiö:
Lö 15.10 kl 19 Församlingskväll – Hedberg 200 år: Hedbergs läromässiga,
historiska och lokala betydelse. Församlingen i samarbete med Svenska
lutherska evangeliföreningen (Slef).
Sång, musik, historia och historier.
Sö 16.10 kl 12 Tvåspråkig festgudstjänst:
Hedberg 200 år. Församlingen i samarbete med Slef och Suomen luterilainen
evankeliumiyhdistys (Sley). Uppvaktning vid Hedbergs grav. Missionslunch
och fest i förs.hemmet (frivillig avgift).
Mångsidigt sång och musikprogram
med både lokala förmågor och utifrån
kommande.
On 19.10 kl 14: Solkullas månadssamling
i Solkulla
Dragsfjärd:
On 19.10 kl 17.30 Veckomässa: i Dfjärds
kyrka. Backström
Västanfjärd:
Sö 16.10 kl 10 Högmässa: Donner,
Noponen
On 19.10 kl 18 Veckomässa: Donner.
Skriftskolans föräldrasamling i förs.
hemmet.

Åbo

Tors 13.10: kl.9.30-11 Öppen dagklubb
i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10
barn/gång, du bör anmäla ditt barn
senast dagen innan kl.12.00 till 0403417628. Ta med eget mellanmål och
egna inneskor! Verksamheten är gratis.
kl. 19: Mässa i Skarpskyttekapellet,
Sepponen
fre 14.10: kl.18-23 Café aderton i Aurelia
(2 vån.)
sö 16.10: kl. 12 Högmässa i Henrikskyrkan, Sepponen (pred), Mullo (lit), Stöckell. Kyrkkaffe efter högmässan.
må 17.10: Aktualitetsdag för missionen.15.00 Andakt & Kaffe. Finska
Missionssällskapet berättar om din
verksamhet, aktuella kampanjer och
informerar om frivilligverksamheten.
17.00: missionsmiddag med exotisk mat
- Avgift 10€ till Missionen (anmälning till
middagen laura.karanko@evl.fi, senast
14.10). Rapport från missionsfältet - Senegal i blickfånget
kl.17.30-19.45: Träffpunkt för ensamstående föräldrar. En plats där du kan
träffa andra föräldrar i samma livssituation över en kopp te. Möjlighet
till barnpassning finns. Anmälningar till
barnpassning och förfrågningar, Katja
Laaksonen 040-341 74 73 eller katja.
laaksonen@evl.fi.
tis 18.10: kl.18-19 Lovsångskören, övning i Aurelia (1 vån.).
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia (1
vån.) Gunnar af Hällström: Gud kräver
ons 19.10: kl.10-12 Familjecafé i S:t
Karins, Papinholma församlingshem
(Kustö)
kl. 11: Förbönsgruppen samlas i Aurelia
(3 vån.)
kl. 12: Frukostklubben för herrar på
Svenska Klubben (Aurag. 1). Ulf Långbacka: Att komponera – från dokument
och libretto till partitur och föreställning
kl. 13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 vån.)
Terho Hämeenkorpi: Nyheter från Kiruna
och Svenska Kyrkan.

Ålands prosteri
Hammarland

Sö 16.10 kl 12: Högmässa Peter Blumenthal. Emanuele Ferrari. Den andra
valgudstjänsten, med kyrkkaffe på Catharinagården.

Jomala

Sönd 16.10 kl. 14 Knattegudstjänst: i
Olofsgården, 18 s e pingst ”En kristen
människas frihet” med Roger Syrén,
Kaj-Gustav Sandholm, Maria Häggblom
och Anna Häggblom. Servering efteråt.
Kollekt: Utjämningen 2011 Finska missionssällskapet.
www.jomalaforsamling.com

Sund-Vårdö

Sö 16.10 Gudstjänst: i Sunds kyrka kl
11.00. Juanita Fagerholm-Urch, Katrin
Gwardak
Sö 16.10 Cafégudstjänst: i Vårdös församlingshem kl 13.30. Mathias Junell,
Katrin Gwardak.

Närpes prosteri
Korsnäs

Fre 14/10 18.30: Fredagscafé för kvinnor
i alla åldrar i Församlingshemmet.
Lö 14.00: Pysselcafé i församlingshemmet.
Sö 11.00: Festhögmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm, kyrkokören. Efteråt kaffe och tårta och program
i Församlingshemmet med anledning av
församlingens 150-årsjubileum.
On 19/10 13.00: Vänstuga/träff för daglediga i Församlingshemmet.
To 20/10: Molpe missionssyförening i
Bykyrkan.
Fre 21/10 19.00: Karasamling i Församlingshemmet.

Lappfjärd-Kristinestad

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Bastukväll för kvinnor: fr 14.10 kl 19 på
Jonnsborg
Ekumenisk bönesamling: 14.10 kl 19 i
K:stads kyrka
Församlingsafton: lö 15.10 kl 19 i L:fjärds
förs.hem, ”Gemenskap”, Eklöf, Kronlöfs, Martikainen, kvällen avslutas med
nattvard
Skördefest: sö 16.10 kl 18 i Dagsmark
bönehus. ”Hungern i dagens värld”,
Hans Ingvesgård, Eklöf, J Martikainen,
servering. Alla välkomna!
”Pärlbandet” samling för kvinnor: fr
28.10 kl 19 i K:stads förs.hem, ”Glimtar
ur livet”, hemlig gäst, nattvardsmässa
i kyrkan. Sista anm.dag 25.10 till pastorskansliet tel: 2211073 eller Anna-Lisa
040-5277611
Kristinestad
Gudstjänst: sö 16.10 kl 12, Eklöf, Martikainen
Pensionärssamling: on 19.10 kl 11.15 i
förs.hemmet, Hellman, Nilsson
Lappfjärd
Gudstjänst: sö 16.10 kl 10, Eklöf, Martikainen
Pensionärssamling: on 19.10 kl 12.30 i
förs.hemmet, gäster från Kaskö, Nilsson
Sideby
Högmässa: sö 16.10 kl 18, Saarinen,
Martikainen
Pensionärssamling: to 20.10 kl 12, Anne
Grahn, Hellman.

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 18 sö e pingst 16.10 kl 10 Högmässa. Lö 15.10 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta
Maria”.
Församlingshemmet: to 13.10 kl 12 Pensionärsträff börjar med mat.
Rangsby bykyrka: sö 16.10 kl 12 Gudstjänst.
V.Yttermark bönehus: sö 16.10 kl 15
Gudstjänst.
Arken: fr 14.10 kl 13.30 Träffpunkten. Må
17.10 kl 19 Samtalskväll ”Att se det stora
i det lilla”.
Luthergården: sö 16.10 kl 18 Samling.
Töjby skola: ti 18.10 kl 14 Symöte för
bykyrkan.
Må 17.10 kl 18: Missionskretsen i Träskböle hos Svea Söderback.

Pörtom

Lördag kl 10.30: Ung gospel i förs.hemmet med Mikael & Anna-Pia Svarvar.
Minikonsert för allmänheten kl 16.30.
Kontaktperson: Benita 0500 174951.
Söndagen kl 18 (obs): Högmässa Björkstrand, Lidman, Kyrkokören.
Måndag kl 12.45: Junior åk 3-4.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, kl 19
Finsk församlingskväll i förs.hemmet,
Björkstrand.

Övermark

Lö 15.10 kl. 10.30 – 17: Ung gospel i Pörtom förs.h., för Pörtom och Övermark.
Kl. 16.30 Minikonsert i förs.h. Kontaktperson: Lidman, tel. 0500 174951.
Lö 15.10 kl. 19: Höstfest i Bodbacka
bönehus, Björkstrand, Sandin, Wikstedt,
sångprogram. Servering.
Sö 16.10 kl. 10: Högmässa, Sandin,
Wikstedt.
Sö 16.10 kl. 11.30 – 13: Skriftskola i
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NY hemsida

Lätthittat på webben

Mariehamns församling har lanserat
en ny hemsida.
– Förutom ny grafisk utformning
ger den nya hemsidan de olika verksamhetsområdena inom församlingen möjlighet att välja vad de vill
”marknadsföra” eller belysa, berättar församlingens informatör Tinca
Björke.
Besökaren ska förhoppningsvis också hitta lättare.

kyrkan.
Ons 19.10 kl. 13: Symöte i Frönäs hos
Else-Maj Sjöblom, Norrgård.
To 20.10 kl. 10: Bön i förs.h.

Korsholms prosteri
Bergö

To kl 19: Completorium i kyrkan
Lö kl 13-16: Drama-workshop med
Covenant Players i Bergö UF:s lokal. Arrangörer: Bergö församling, Bergö UF
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund, Richard
Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet
Ti kl 16: Junior i församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes i kyrkan
On kl 18: Alpha-kurs på Strandhyddan
i Molpe. Middag, föredrag, kaffe. Tema:
”Varför ska jag be och hur?” Arrangörer:
Korsnäs, Petalax och Bergö församlingar
To kl 10-12: Föräldra-barn i församlingshemmet

Korsholm

Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Smedsby
förs.gård.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Bergström,
Holmgård.
Pensionärssamlingar:
må kl 13 på Solhörnan, Sonja Backlund
ti kl 13 i Helsingby, Österbottens Minneslots
ons kl 13 i Veikars, Karin Sandqvist

Kvevlax

Familjegudstjänst: sö kl 10, Lundström,
Andrén. Barnkören o. dagklubbsbarnen
medverkar.
Vinterskriftskola: hålls genast efter
gudstjänsten fram till kl 15.
Upptäckarklubben to kl 18 i ds.

Malax

www.malaxforsamling.fi
Trallarna: övar to 13.10 kl 18.15-19 i KH.
Vänstugan Socken: öppen lö 10-13, on
10-14. Kaffeservering. Välkomna!
Skriftskolan: inskrivning för ungdomar
födda 1997 eller tidigare lö 15.10 kl 17
i KH.
Metallmässa: lö 15.10 kl 19 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 16.10 kl 10 i kyrkan. Norrback, Brunell.
Diakonimottagning: ti 9.30-11 i KH. Diakon Patrica Strömbäck, 050-3381059.
Träffpunkt Socken: onsdagar kl 10-14
i Sockenstugan, Snickerivägen 1. Minivänstuga för daglediga. Välkommen!
Alphakurs: onsdagar kl 17.30 i Betel,
Klockarbacken, Ginstigen 120b.
Kompisskola: inhibierad 20.10.

Petalax

Drama-workshop: fr kl 19-22 med Covenant Players i Ladan
Gudstjänst: sö 16 10 kl 11, Englund, Mitts
Syföreningen: on 19 10 kl 13 i församlingshemmet
Alpha-kurs: on 19 10 kl 18 vid Strandhyddan

Solf

Be & Te: fre kl. 20 i prästg.
Högmässa: sö kl. 10, Audas-Willman,
Wargh.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Gunnar Särs, Dan
Andersson.
Morgonbön: to 20.10 kl. 9, Anders
Kronlund, Dan Andersson.
Sorgegruppen: samlas ons 26.10 kl. 1819.30 på Skolhusg. 26 A. Anm. senast
24.10 tfn 3261 309. Ledare Gunnar Särs
o Kerstin Borg.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm.
GERBY FÖRSAMLINGSHEM
Söndagsskola för hela familjen: sö kl.
10.30, Siv Jern, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Gunnar Särs, Dan
Andersson.

Vörå

Vörå
Vi över 60: to kl. 13 i fh. Nuuja, Nyman,
Streng.
Dagar kring Ordet i Koskeby bönehus:
lö kl. 19 Boris Sandberg, Anna o Magnus
Dahlbacka, Granholm. Sång av BrittMari & Gun-Helen. Bokloppis. Sö kl. 14
Åke Lilllas, I Klemets. Sång av Ann-Lis
Lillas.
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. Åke Lillas,
Granholm. Kyrktaxi kl. 9.15 Bertby via
Kaitsor, Tuckor, kl. 9.45 Karlsborg via
Pens.centret, Nygatan.
Oravais
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. I. Klemets,
Bäck.
Maxmo
Vi över 60: to kl. 13 i pingstkyrkan.
Kanto, Granlund, Pens.kören mfl.
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. Granlund,

lediga tjänster

Norsk gospel

Bäck.
Symötesstart: on kl. 13 i Brudsund.
Granlund.

Pedersöre prosteri
Esse

To 17: Barnkörerna Angelus och Tonfiskarna övar tillsammans i Henriksborg,
Johansson.
-18: ”Kör för alla” i Henriksborg, Johansson.
-19: Bönemöte i församlingsstugan med
Rune Månsson från Sverige.
Sö 10: Högmässa, Portin, Johansson.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Per-Erik Häggman.
Ti 13: Symöte i Ytteresse bönehus.
-15: Kort nattvardsmässa i kyrkan,
Portin.
On 18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.
-19.30: Karakväll i Lappfors skidstuga.
Tema: Var dags utmaningar, Sebastian
Widjeskog. Fisk/korv med sallad o batong, pris 10 €. Anmälan senast 14.10 till
040-3100450. Välkommen med!
BIBELNS RÖDA TRÅD
i Punsar bönehus 14 – 15.10
Fredag
18.00: Jesus i Moseböckerna (1-5 Mos)
19.15 Kaffe
19.45: Från skapelsen till löfteslandet –
(1 Mos - Josua)
Lördag
09.00: Livet i det lovade landet –
konungarnas tid (1 Sam - 2 Krön)
10.00: Jesus i profeternas skrifter (De
stora Profeterna)
11.00: Riket går under och byggs upp på
nytt (Från rikets uppdelning till Gamla
testamentets slut)
12.00 Mat
13.00: Jesus i Skrifterna (Psalmerna,
Job…)
13.45: Löftena uppfylles – Jesu liv och
verk (Evangelierna)
14.30 Kaffe
15.00: Jesus i Apostlagärningarna
16.00: Hur går det till slut? (Nya testamentets brev och uppenbarelseboken)
Henrik Perrét och Leif Nummela undervisar. Välkommen med!
Arr. Esse församling

Jakobstad

Lö 18.30 Sångkväll: i FC, Kerstin Granvik, Kurt Cederberg, Vestanlidgårdens
strängband, Södö, Åstrand.
Sö 12 Gudstjänst: i kyrkan, Salo, Södö,
Gloriakören.
15 Sammankomst: i Skutnäs bönehus,
Magnus Enkvist.
18 Förbönsmässa: i kyrkan, Åstrand,
Södö.
Ti 13 Tisdagssamling: på Station I.
On 19 Männens samtalsgrupp: i Bonäs
förs.stuga, Jan-Erik Nyman.
Lö 22.10 Nostalgi-ungdomssamling:
på Pörkenäs lägergård. Mat kl. 17. Anm.
till mat senast 15.10 till info@porkenas.
net el tel. 06-7293518. Pris 20 €/pers.
Program kl.19. Biskop emeritus Erik Vikström, musikgruppen SADOX, servering.
Nattvard kl. 22.
To (3.11) 14 Självhjälpsgrupp: för utbrända i FC. Ledare Cajsa Björkman. Anm.
och info tel. 050-5488950.

Jeppo

To 13.10 kl 19: Missionscafé i förs.hemmet. Gun o Hans Sandberg berättar om
sitt besök hos fam. Heikkilä, församlingens missionärer, i Keltto, Ryssland.
Fr 14.10 kl 19-23: Ungdomscafé Bönan
i bönehuset.
Sö 16.10 kl 12: Gudstjänst, kyrkoherden
och kantorn. Solosång av Brian Lawast.
- Kl 18: Karagruppen i församlingshemmet.
 To 20.10 kl 13: Missionssymöte i klubblokalen.

Karleby

Sö kl 10: Högmässa i sockenkyrkan.
Gospelkören.
Kl 12: Högmässa i stadskyrkan. Obs!
Rad. 105,9 MHz (Iskelmä Pohjanmaa)

Kronoby

Fr: Ingen barnkör
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet hus: fr 19.30 för åk 6-7 vid Lyktan
Gudstjänst: sö 10.00. Ventin, Ing-Maj
Krook
”Seurat”: sö 18.00 i fh, lilla salen
Kyrkokören: Nästa to 19.00 i fh

Larsmo

Ungdomssamling i Xodus: fre 14.10 kl.
19.30.
Högmässa (sk): sö 16.10 kl. 10, Lassila,
Wiklund, sång av Kvinnogruppen. Kyrkvärd: Kvinnogruppen. Kyrkkaffe.
Bosund missionsstuga 20 år: ons 19.10
kl. 19, andaktsstund Lassila, servering.
Nattvard vid Sandlunden: to 20.10 kl. 18,
Lassila, Wiklund.

Nordic Voices på turné

Den norska a cappellagruppen Nordic Voices ger en
konsert i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors 20.10
kl.18.00 och i Finströms kyrka på Åland 22.10 kl. 18.00.
Nordic Voices är en sexstämmig a cappellagrupp
som startade år 1996. Gruppen betecknas som en av
de ledande internationella vokalgrupperna i sin genre. Konserten arrangeras av Nordens institut i Finland,
Nifin, med Norges ambassad och Nordens institut på
Åland som samarbetsparter. Det är fritt inträde till
konserten, programbladet kostar fem euro.

Lediga tjänster i stiftet

En kaplanstjänst i Ekenäs församling.
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i
svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift.
En B-kantorstjänst i Åbo svenska församling.
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (kyrkans
författningssamling nr. 108).
De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens
6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 4.11.2011
klockan 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

Karagruppen: samling vid Inremissionshemmet to 20.10 kl. 19. Pontus J Back
sjunger och vittnar. Bastun är varm
från kl. 18.

Munsala

Fredagslunch 14.10 kl 11-13 i förs.h: gäst
Valfrid Back, tema ”Kappasand - finns
det ett medeltida kapell o gravgård i
Kantlax?”
Nätet: höstlov 14.10.
Diakoniloppis 14-15.10: fre kl 17-20, lö
12-17 i prästg. Servering.
Högmässa sö kl 10: i Pensala bönehus,
Klingenberg, Lönnqvist. Ingen gudstj.
i kyrkan.
Små o stora: on kl. 9.30.
Symöte on kl. 13.30: i prästg. Värdinna
Alice Wiklund.
Räfstalko to kl 9: kring kyrkvallen o
gravgården, förs. bjuder på soppa.
Ungdomar: anmäl er till Höstdagarna åt
Johanna senast 21.10.

Nykarleby

Sö kl 10: Bygudstjänst i Socklot, Sandvik, Ringwall
-kl 14: Eftermiddag i sångens och musikens tecken i Kovjoki bönehus, Els-Maj
o Ralf Dahl m.fl. Servering.
-kl 18: Kvällsgudstjänst i fh, Sandvik,
Ringwall
Må kl 13: Missionssyförening i fh
kl 19: Kenyamission i fh, Rune Fant
Ti kl 19: Ekumenisk lovsång och bön i fh
On kl 13: Missionskretsen i Markby hos
Marita Broo
To kl 13: Samtalsgrupp för män i fh

Pedersöre

Högmässa (nattvard): Sö 10 i kyrkan,
lit. Häggblom, pred. Boris Salo, Forsby
sångkör, Sandstedt-Granvik, textläsare
Hans Appel, dörrvärdar Lepplax
Sångkväll: Lö 19 i Forsby bykyrka, JanErik Nyholm, Gun Korsbäck, Forsby
sångkör, Sandstedt-Granvik, Jan-Erik
Nyman
Psalmafton, Ljud högt du psalm att
lova: Sö 19 i kyrkan, Sandstedt-Granvik,
D. Häggblom, andakt Häggblom
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Eftermiddagssamling: On 13.30 i Flyngärdets pensionärshem, Eklund
Symöten i veckan: Ti 13 i Bennäs kyrkhem. Ti 13.30 i Bulderbackagården,
Emet

Purmo

To 19.30: Bibelkväll i Kyrkhemmet. Tema: Bibeln som livets bröd med Birgitta
Ahlskog. Mat kl.19. Anmäl för maten
senast måndag före kurskväll till Carina
040-3100 465.
Sö 10: Gudstjänst, Ulf Sundqvist.
19: Lovsångs- o förbönskväll i kyrkan.
Må: Ingen familjeklubb p.g.a. höstlov.
Ti: Ingen dagklubb p.g.a. höstlov.
To 20.10. kl 14: Andakt i Sisbacka pensionärshem.19.30: Strängbandsövning
i Åvist.

Terjärv

Bibelstudium: to 13.10 kl 19, förs.h. A.
Häggblom, servering.
Ungd.samling: fr 14.10 kl 19, förs.h.
Gudstjänst: sö 16.10 kl 10, A. Häggblom,
Mikael Heikkilä.
Pensionärsträff: on 19.10 kl 13 förs.h.
servering, lotteri.
Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 20.10 kl
18, Högnabba byahem, khden.
Skolungdomsvecka: 20-26.10 i högstadiet och gymnasiet.

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

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi

Domkapitlet
Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har beviljas
tjänstledighet 1-31.10.2011.
Pastor Anna Lindén har förordnats att sköta en kaplanstjänst i Mariehamns församling
1-31.10.2011.
 Församlingspastorn i Borgå
svenska domkyrkoförsamling Marina Smeds har beviljats tjänstledighet 1.10-31.12.2011.
 Tf kaplanen i Vasa svenska församling Harry Holmberg har beviljats tjänstledighet 26.9-30.10.2011.
Kyrkoherden i Eckerö församling
Mårten Andersson har förordnats
att vid sidan av egen tjänst sköta
kyrkoherdetjänsten i Hammarlands
församling från 1.11.2011 tills tjänsten blir ordinarie besatt.
B-kantorn i Åbo svenska församling, mus.mag Maria Ellfolk

har beviljats begärt avsked från
1.11.2011.
 B-kantorstjänsten i Åbo svenska
församling förklaras ledig att sökas
senast 4.11.2011 kl. 15.
Kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson har beviljats tjänstledighet 17.1
- 27.2.2012.
Kyrkoherden i Jomala församling
Roger Syrén förordnas att vid sidan
av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Lemland-Lumparlands
församling 17-27.2.1012.
 Fullmakt på en kaplanstjänst i
Kimitoöns församling, Dragsfjärds
kapellförsamling, har utfärdats åt tf
kaplanen i samma församling Harry
Backström från 1.11.2011.
 Fullmakt på en kaplanstjänst i
Kvevlax församling har utfärdats
åt tf kaplanen i samma församling

Henrik Östman från 1.11.2011.
 Fullmakt på en kaplanstjänst i
Ekenäs församling har utfärdats åt
kaplanen i samma församling Tuija
Wilman räknat från 1.11.2011.
En kaplanstjänst i Ekenäs församling har förklarats ledig att sökas senast 4.11.2011 kl. 15.
 Enda sökanden till en kaplanstjänst i Sibbo svenska församling
pastor Magnus Riska har förklarats
behörig för tjänsten.
Sökandena till en kaplanstjänst
i Johannes församling, församlingspastorn i Kyrkslätts svenska
församling Monica Heikel-Nyberg,
församlingspastorn i Johannes
församling Fred Lindström och
sjömansprästen Ben Thilman har
förklarats behöriga för tjänsten.
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lediga tjänster
En tjänst som
Kyrkostyrelsen söker

REGISTEREXPERT
och en REGISTERRÅDGIVARE
en

för att utveckla den evangelisk-lutherska kyrkans och församlingarnas register och datasystem. Det aktuella projektet är
kyrkans eget medlemsdatasystem som snart tas i bruk. Arbetet
består i att utveckla systemet och ge användarna anvisningar och
handledning.
Närmare information om befattningarna och ansökan finns på
adressen evl.fi/rekrytering. Ansökningstiden går ut måndagen den
24 oktober 2011 kl. 15.
(Ilmoitukset on luettavissa suomeksi osoitteessa
evl.fi/rekrytointi)

Kyrkpressen söker en
Annonsredaktör
med ansvar för affärsoch församlingsannonser

Du är kontaktlänken mellan tidningen och våra annonsförsäljare
och koordinerar annonseringen från hela stiftets församlingar
varje vecka i sektionen Insidan. Du ansvarar också för prenumerationsregister och -ärenden. Vi behöver dig här senast 1.12,
gärna tidigare.
Den vi söker:
• är noggrann och metodisk
• är van vid kundbetjäning och trivs med den
• känner väl till församlingarna och deras vardag.
Har du själv jobbat i församling är det en merit.
• kan/är beredd att lära sig ombryta radannonserna i
programmet InDesign
• har initiativförmåga och tycker om att hitta på lösningar
om det behövs
• är ansvarsfull, glad och aktiv och sporrar församlingarna
att lyfta fram sina satsningar
Kom med i vårt team i en stimulerande arbetsgemenskap med
daglig kontakt till hela Svenskfinland! Kyrkpressens redaktion
ligger i centrum av Helsingfors.
Frågor kan riktas till annonsredaktören Marianne Tanttinen,
tfn (09)612 615 50. Sänd din ansökan till chefredaktör May
Wikström, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors,
tfn 040 1530313, may.wikstrom@kyrkpressen.fi.
Sista ansökningsdag 21.10.2011

Marknad
uthyres

En skötsam och rökfri studerande
önskar hyra en etta i centrala Helsingfors från 1.11 eller 1.12. Hör av
dig till Mikael tel. 044 2045353.

diakoniarbetare

i Tyska evl församlingen är ledig att sökas.
Tjänsten hör till kravgrupp 502 och behörig att söka tjänsten är den
som har en av biskopsmötet godkänd examen i diakoni. Vid besättandet av tjänsten beaktas sökande som blir färdiga senast 1.1.2012.
Tjänsten har en prövotid på 6 månader. Vi strävar till att besätta
tjänsten så snart som möjligt.
Tyska församlingen har ca 2600 medlemmar. Tyska, svenska och
finska är arbetsspråk. Den som väljs bör behärska alla dessa språk
för att framgångsrikt kunna sköta tjänsten.
Ansökningar med bilagor bör vara församlingen tillhanda senast
1.11.2011 kl. 13. Adressen är Tyska evl församlingen, Bernhardsgatan
4, 00130 Helsingfors På frågor svarar kyrkoherde Erik Panzig tfn
050-5942485 eller församlingssekreterare Anne Breiling tfn 0968698513 e-post dg.hauptpastor@evl.fi eller dg.sekretariat@evl.fi

Matteus församling är en av de tre svenska
församlingarna i Helsingfors kyrkliga
samfällighet. Församlingen har ca. 6.500
medlemmar och ett mycket dynamiskt
arbetsteam och livlig verksamhet. Eftersom
en av våra långvariga medarbetare går i
pension söker vi nu en

Församlingssekreterare
Till församlingssekreterarens uppgifter hör
att svara för ärenden i anslutning till ekonomi
och förvaltning i vilka också ingår
folkbokförings-uppgifter och planering.
Utbildning som ger administrativ kompetens
är önskvärd men kan också ersättas av
arbetserfarenhet. Utmärkta kunskaper i
svenska och goda kunskaper i finska är en
förutsättning liksom intresse för församlingens arbete.
Församlingssekreteraren anställs i arbetsavtalsförhållande och arbetet inleds 1.12.2011
eller enligt överenskommelse. Lönen utgår från
kyrkans lönekravgrupp 501 (minimilön
2065,77). Normalt prövotidsförfarande gäller.
Närmare information om befattningen ger
kyrkoherde Stefan Forsén, tfn 09-2340 7310,
stefan.forsen@evl.fi och församlingssekreterare Pia Valtanen, tfn 09-2340 7302,
pia.valtanen@evl.fi.
Ansökningarna riktas till Församlingsrådet i
Matteus församling, Pb 120, 00931 Helsingfors, och bör vara framme senast 28.10.2011
kl. 14.00.

Ljus, rymlig etta på Brändö.
Fransk balk, havsutsikt. Bastu i
huset.3 min. till metron. 650 euro.
wanda.wallgren@gmail.com.
Uthyres snygg etta med kokvrå
32m2 i Ekenäs 0405877746 350
euro+vatten.

Svensk operasångare som ska
medverka i musikalen Kristina
från Duvemåla önskar hyra lägenhet eller rum i Helsingfors från 22
november 2011-1/6 2012. allt av
intresse! ring +46761726117 eller
maila p.arnoldsson@web.de

I S:t Nikolaos ortodoxa kyrka i Kotka hölls i september en
själamässa, panihida, till minne av kejsarinnan Dagmar
som också var storfurstinna av Finland. Panihidan förrättades av kyrkoherde Alexander Hautamäki. Kyrkokören
medverkade med sång.
I september 2006 överflyttades kejsarinnan Dagmars jordiska kvarlevor från Danmark till S:t Petersburg och gravlades i Peter-Paulfästningens katedral. Kejsarinnan avled i
landsflykt i oktober 1928 i sitt hemland Danmark och begrovs i Roskilde katedral.
¶¶Ragnar

I MIN

Backström

LING
FÖRSAM

årsmöten
Årsmöteskallelse
Medlemmarna och medlemskretsarna i Förbundet Kyrkans
Ungdom r.f. kallas till ordinarie höstmöte lördagen den 19
november 2011 kl 15 i Kristliga
Folkhögskolan i Nykarleby.
Eventuella motioner, innehållande förslag till beslut bör
vara styrelsen tillhanda senast
den 7 november 2011, under
adressen Förbundet Kyrkans
Ungdom, Seminariegatan 19,
66900 Nykarleby.

BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!
Den här sidan finns till för dig.
Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och
berätta om vad som händer i
DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen
väljer och redigeLING
FÖRSAM
rar materialet.

I MIN

Design: Tobias Mellberg

Önskas hyra

Vasabo med stadigvarande arbete
söker lägenhet i Stockholm (i
andra hand eller hyresrätt). Hyra
max. 5500 kr/mån. Vänligen ring
Sam tfn +46734363585

Själamässa i Kotka

Tro Hopp och Kärlek

ETTA I ÅBO CENTRUM NÄRA ÅA,
34 kvadrat. Hyra 440€. Tfn 0443858240.

Skötsam arbetande ung kvinna
önskar hyra etta i södra-Helsingfors snarast möjligt. Ring Kajsa
0407758590.

UNDER ceremonin var en bild av kejsarinnan uppställd i
kyrkan. FOTO: RAGNAR BACKSTRÖM

Bo rymligt, privat och bekvämt
under din semester i Florida !
I privatägda hus nära Disney World, Orlando.

Eaglepointe south 4 sovrum, privat pool 84,00/dag, 555,00/vecka!
Venetian Bay resort 3 sovrum, gemensam pool 66,00/dag, 445,00/vecka!
Mera info: www.eaglepointevilla.com eller Leif Blomqvist 040-8289531

Smycket är c.a. 23mm högt,
tillverkat i sterling-silver och
levereras
med kedja och ask.
” Kärleken är det centrala,
stödd av hoppet och tron”

Pris 35,50€/inkl postkostn.

Sänd in din beställning till

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
Telefon 06-347 0608 cjcenter@malax.fi

Namn:_____________________Tel:______________
Adress:_____________________________

Antal
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INKAST gunnar af hällström

kp teckensnitt

Kristen flyttfågel

Synskadade bekymrade ”Quo vadis,
över låg läsbarhet
Kyrkpressen?”

Och grattis igen, denna gång till en blänkande
guldmedalj! Vi i Borgå stift lär ska hållas bäst kvar
i folkkyrkan, medan medlemmar i andra stift är
mera benägna att lyfta på vingarna.
Så långt allt gott och väl i Svenskfinland!
Men tillåt en komplettering. Det
finns nämligen en orosande bland
stiftsinvånarna, en riktig vindflöjel
till teolog! Måndagar och tisdagar är
han – det ska medges att det handlar om en mansperson – väl tillfreds med sin lutherska identitet.
Båda händerna är aktiva i kallelsens tjänst till nästans bästa, båda fötterna djupt förankrade i arvssynden. Realism utan överord, det är något av det
bästa i evangelisk tro! Och tyska psalmer ska det
vara, på finlandssvenska, det går inte att leva utan pulsen i dem. Inget kvitter, tack!
Onsdag morgon känns redan annorlunda. Det lutherska barkbrödet smakar pyton. Alla sinnen ropar efter en gudsupplevelse av estetisk och mystisk typ. Sådant står att hämta i öster. De ryskinspirerade harmonierna får själen att smälta! De
upphängda, ärevördiga herrarnas allvarsamma
miner upplöser gränserna i tid och rum. Detta är
sann religion, inte lektion i folkskolan.
På torsdagen känns det att något saknas. Emotioner i all ära, men stadgan i den latinska kyrkan kan de inte ersätta. Den kyrkan gör som den
finlandssvenska pressen, säger från och säger till!
Det behövs i vår onda tid. Abstrakt enhet går inte upp mot den synliga enheten kring Petrus efterföljare. Att få höra till en världsvid kyrka med
en miljard medlemmar är något förmer än Borgå
stift kan erbjuda.
Veckoslutet närmar sig. Yttre auktoriteter smakar inte längre så bra. Må Anden leda! Med lyfta händer bland pånyttfödda syskon, vilken gemenskap upplever man inte så! Och Hallelujasången rör hjärtat lika visst som Luthers psalmer i tisdags. Väckelsekristendomen gör troslivet
mera personligt än kollektiv andaktsutövning. Så
känns det ikväll. Hel överlåtelse, det är det som
kristendomen handlar om.
Och allt sker på Ordets säkra grund.

”Det lutherska barkbrödet smakar pyton. Alla sinnen
ropar efter en
gudsupplevelse
av estetisk och
mystisk typ.”

Söndagsmorgonen gryr. Efter
rundturen bland släktingar
och vänner i kyrkosamfunden kommer vår flyttfågel
igen på nya tankar. Den första
kristna söndagen mötte Maria
Magdalena den uppståndna
Jesus (Joh. 20:16). Helt allena. Ingen musik, inga prelater, bara de två tillsammans.
De kallar varandra vid namn.
Allehanda kyrkosamfund höll sig i bakgrunden
för att inte störa, detta är en helig stund. ”Maria,
gör din kristendom till min!” Sa han, men får bönesvar bara sporadiskt, som solglimtar under en
regnig höst. ”Jesus allena” är nämligen svår att
hitta. Likt Jesu föräldrar torde man söka honom,
först bland nämnda släktingar och vänner (Luk.
2:44), och sedan vandra ett stycke till.
Gunnar af Hällström är är professor
i dogmatik vid Åbo Akademi.

Utöver de veterligen cirka
5 000 personer med synskada som finns i Svenskfinland blir vårt lands befolkning allt äldre. Detta leder till
att antalet personer med nedsatt synförmåga stadigt kommer att öka. Förbundet Finlands Svenska Synskadade
r.f. vill uttrycka sin oro över
Kyrkpressens nya layout och
grafiska utseende som gör
den svår att läsa, i synnerhet för personer med synnedsättning.
Vad innebär informationstillgänglighet i vardagen? Många har stora
svårigheter att läsa vanlig tryckt text i tidningar, böcker, rapporter, annonsbilagor, trafiken, informationstavlor med mera. Fler skulle kunna läsa
texten om den utformas
på ett tydligt och läsvänligt
sätt. Exempel på hur man
kan göra sin text mer tillgänglig för alla är att undvika tunna och små teckensnitt, frekvent användning
av versaler och kursiv stil,

KP evenemangsbevakning

färgad bakgrund eller text
på bakgrundsbilder.
I synnerhet avsnittet ”insidan” där församlingarnas
evenemang presenteras,
har en mycket liten teckensnittsstorlek vilket gör det
svårt att hitta vad som är aktuellt på den egna hemorten.
Att Kyrkpressen som taltidning för personer med
synskada och läshandikapp beklagligtvis upphört
att utges sedan några månader tillbaka gör att en del
av läsarkretsen fortfarande
inte kan läsa tidningen alls,
men ställer samtidigt ännu
större krav på god läsbarhet.
Vi ger gärna tips och råd
kring hur man kan göra sina
texter mer tillgängliga – och
därmed mer lästa!

Gunilla Löfman, 		
ordförande, 		
Bengt Ahlvik, 		
vice ordförande
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade r.f.

Då jag läst Kyrkpressen den
senaste tiden, har det uppstått vissa frågetecken. Delvis
på grund av vad som stått i den
och delvis p.g.a. vad som inte stått. Varför har inte kyrkhelgen i Karleby kring temat
”Klassisk kristendom”, som
samlade 2 500 deltagare refererats, mot detta tema har biskopen visserligen riktat en (enligt
vad jag kan se) svagt grundad
kritik. Men varför har däremot
biskopens besök på regnbågsmässan uppmärksammats?
Varför refereras inte alls
Kesvik-mötet i H.fors, vars
huvudtalare var Kyrkoherden i St. Clara-kyrkan i
Stockholm. I den kyrkan bedrivs ett mycket uppmärksammat arbete bland de
djupast fallna. Den kyrkans
gudstjänster besöks ibland
t.o.m. av det svenska kungaparet, m.m. Håller Kyrkpressen på att mera kantra över

Om ordens vikt
Jag skrev att den Kristus som är Herren i mitt liv
och som jag tillber skulle utan minsta tvekan godta de
mänskliga rättigheterna såsom de är skrivna i konventionerna eftersom de starkt
reflekterar Kristi påbud. På
Nymans förfrågan om differensen i Jesu och Pauli ord
är det lätt för mig som anhängare av en klassisk kristendom att uppge att jag fäster mycket större vikt på Jesu
ord. Och jag är övertygad om
att om Jesus och Paulus hade
träffats skulle Jesus kraftfullt
ha tillrättavisat Paulus i de
uttalanden som han gjort till
skada för medmänniskorna
och de förtryckta. Vad hänvisningen till att iaktta Guds
bud och att lyda Gud mer än
människorna gäller stöder
jag helt agendan.

Bo Holmberg
Karis
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Svar: KP rapporterade om
Kyrkhelgen såväl inför som
med ett uppslag med en av
huvudgästerna, Klaus Härö.
I samma tidning och på webben fanns det en uppföljarnotis. Keswick-mötena bevakade vi stort i fjol, därför prioriterades de inte i år. Vi har i flera
repriser berättat om Carl-Erik Sahlberg och hans arbete.
Biskopens besök i Regnbågsmässan är det första, och därför
nyhetsmässigt intressant. Hur
manskabevakaåterkommande evenemang är ett dilemma
för alla medier. KP:s enda strävan är att göra det så intressant
som möjligt även för dem som
inte var med.
May Wikström, chefredaktör
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svar till kristian nyman

Jag hade inte trott att i Kyrkpressen behöva läsa den sortens grava utfall som Kristian Nyman slungar mot mig
22.9. Dels skall en chefredaktör följa gällande tryckfrihetslag och dels skall en
debattör veta vilka spelregler som gäller då han uttalar
sig i offentlig press. Om han
inte vet det är det chefredaktörens uppgift att städa upp i
hatskrivelser.
Åsiktsfrihet i press sker i
ett lagligt samhälle under ansvar och att upprepade gånger komma med så förklenade
utfall mot en namngiven person som Nyman gör motsvarar inte den Kristus jag beskriver är en avgud som jag själv
format och vidare hävdar han
att jag falskt återgår vad Paulus uttalat i Bibeln, detta utan
att uppge på vilken punkt det
är falskt. Paulus stödde vidare
slaveri och uppmanade slavar
att vara sin plågoande och förtryckare undernådig.

åt det bibelkritiska hållet?

till Er som på olika sätt,
bl.a. genom gåvor till
S:t Henriks ekumeniska
konstkapell,
har kommit ihåg mig
på min 80-årsdag.
John Vikström

• Stärker motståndskraften
• Bra för huden och håret
• Viktig för prostatan
I Kelasin Zink är zinken bunden till
aminosyror vilket förbättrar och
påskyndar zinkens upptagning.
I naturkostaﬀärer och på apotek.
Apotekare Bertil Pomoell grundade
Valioravinto år 1960 för att befrämja
hälsa och välmående med naturliga
ämnen. Valioravinto är fortsättningsvis
ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar
och säljer naturprodukter av hög kvalitet.

www.valioravinto.fi

NÄSTA VECKA berättar Päivi Räsänen om hur det
känns att ständigt kritiseras för sina åsikter.

Har du sett Figaros bröllop?
– Nä, har han gift sig?

Pojkar behöver stöd
VÄLMÅENDE. Pojkar har andra problem än flickor och
en högre tröskel
att söka hjälp. Vad
gör församlingen åt
saken?
Text och Foto:
MARINA WIIK
De flesta unga som begår
självmord är pojkar. Pojkarna begår fler brott än flickor och saknar oftare en nära vän.
– De flesta pojkar mår bra,
men de som mår dåligt mår
väldigt dåligt, säger Harry
Lunabba, doktorand i socialt arbete vid Helsingfors
universitet.
Lunabba forskar i hur
pojkars hjälpbehov beaktas i skolan. För att få kläm
på verkligheten gick han om
ett år i högstadiet.
– Jag var med på lektioner och raster. Dessutom intervjuade jag elever om hur
de upplevde skolvardagen.
Enligt resultaten anser
många pojkar att vuxna i
skolan saknar trovärdighet.
– De flesta efterlyser klarare regler och tryggare auktoriteter.
Lunabba är kritisk till den
traditionella uppfattningen
om att man ska identifiera
små problem för att de kan
bli stora. Han talar i stället
varmt för att arbeta förebyggande med relationer.
– Om man litar på varandra har vuxna inflytande och
vet när något håller på att gå
snett redan innan problem
hunnit uppstå.

Enligt Harry Lunabba vill pojkar ha direkta råd för sin egen situation i stället för allmänna lösningar.
Enligt Lunabba håller vi på
att glömma vikten av att bara
finnas till för varandra.
– Församlingsanställda
har en viktig uppgift i att
motverka ungas illamående. Det behövs värdeorienterade och stabila institutioner som man alltid kan vända sig till, utan remiss eller
vårdgaranti.

Prioritera relationen

Riktlinjen för kyrkans pojkarbete är att välmående pojkar blir välmående män.
Kyrkans central för det
svenska arbetet ordnade nyligen ett seminarium kring
ämnet.
En förändring som

många av de kyrkligt anställda på plats hade märkt var att machoidealet gett vika för en mer
versionerad mansbild.
–Det är okej för pojkar att
kramas och sitta i varandras famn på skriban. Förr
var man tvungen att brottas
för att få uttrycka närhet, säger en deltagare.
Hans kollega är orolig för
att tiden och resurserna för
att etablera kontakten till
pojkarna inte räcker till.
– Efter skriban försvinner
de någonstans.
Harry Lunabba nickar
igenkännande.
– Så är det för socialarbetare också. Pengarna an-
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vänds på byråkrati i stället för
relationer. Det är synd, eftersom kyrkan är en av de
få arenor där man kan tala
om frågor som berör identitet eller sexualitet.
En av deltagarna påpekar
att det handlar om att ha rätt
attityd.
– Församlingen som helhet borde bli bättre på att
behandla varandra som
medmänniskor, Guds avbilder.

Patrik Hagman

Mimma Olsoni-

Broman

Deltagare i KCSA:s öppna
forum för pojkarbete

Könssensitivt

Enligt Lunabba finns det
skillnader mellan könen
som inte verkar vara beroende av uppväxt eller vilja.
Till exempel ungdomsgårdar

7k27

Du hittar Fontana Media på Helsingfors
bokmässa 27–30.10. 2011
Möt våra författare!
Monica
Vikström-Jokela

”Det är okej för pojkar att kramas och
sitta i varandras famn
på skriban. Förr var
man tvungen att
brottas för att få uttrycka närhet.”

Fynda bland våra höstnyheter för barn
och vuxna till mässrabatt!

lockar främst pojkar.
– Det behövs oaser där
pojkar och flickor får be-

kanta sig med olika roller
var för sig. Man måste vara könssensitiv: ge utrymme för båda könen utan att
segregera dem.
Han är negativ till könsneutrala dagisar eller skolor.
– De signalerar att det är
fel att vara flicka och fel att
vara pojke. Man demoniserar
flickors snällhet och antyder
att det är fel att vara en extrovert och busig pojke.
Han beklagar att pojkars
upproriskhet ofta avfärdas
med ett ”det är den där åldern, det går nog över”.
– Om de säger att skolan
är skit eller att församlingsgruppen inte funkar, kan det
faktiskt vara så.

Välkommen!

Vårt mässprogram på Tottiscenen:
To. 27.10 kl. 13.00
Monica Vikström-Jokela
Fr. 28.10 kl. 12.30
May Wikström, Johan Candelin Arr. Kyrkpressen
Lö. 29.10
kl. 12.30 Patrik Hagman
kl. 13.00 Patrik Hagman, Stefan Forsén Arr. KCSA
kl. 14.00 Mimma Olsoni-Broman

