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”När man blir 
inkapabel att 
överhuvudtaget 
betrakta krist-
na som offer dör 
män som Yous-
ef Nadarkani i 
tystnad.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Religionsfrihet 
som checklista
Hur många viSSte att en egyptier går omkring med 
ett ID där hans eller hennes religion står tryckt 
uppe i högra hörnet? För de flesta i väst är det 
här en nästintill kränkande tanke. Vad man tror 
på är privat, väl?

men Så  är det inte överallt, långt ifrån. Dessvärre  
är det så att människors tro och livsåskådning inte 
bara noteras och registreras i stora delar av värl-
den. Den bedöms också i tecken av ”rätt” och ”fel” 
med tillhörande sanktioner av varierande slag. I 
de nya samhällen som ska byggas upp i länder 
som Libyen, Tunisien och Egypten är det här en 
oerhört viktig komponent. Det har återigen bevi-
sats genom massakern på demonstrerande kop-
ter i Kairo. När valfebern stiger ökar intoleransen 
mot det som är olikt, annorlunda. 

Iraniern Yousef Nadarkhani har också fått stäm-
peln ”fel”. Eftersom han tre gånger har vägrat av-
säga sig den kristna tro han inte är född till har han  
dömts till döden genom hängning. Hans sak har 
förts till Irans regering, FN och påven i Rom. Till 
dem som vädjat för Nadarkhani sällar sig ock-
så Desmond Tutu, Hillary Clinton och ärkebis-
kop Kari Mäkinen.

Ändå vet ingen riktigt just nu om den döds-
dömde pastorn fortfarande lever, trots att am-
bassaden i Helsingfors på den finska Facebook-
sidan för Yousef Nadarkhani dementerade att han 
skulle ha hängts.

SvenSka dagbladetS ledarskribent Per Gudmund-
son gjorde nyligen en skrämmande beräkning ut-
ifrån fakta om religionsförföljelser.  Med risk för 
statistiska snedkast menar han att 287 människor 
om dagen, tolv i timmen, en var femte minut, dör 
för sin kristna tro - de flesta av dem svarta afrika-
ner. Det är något den västerländska världen bli-
vit blind för i sin fokusering på ett postkolonialt 
självkritiskt perspektiv. 

Men när det leder till att man blir inkapabel att 
överhuvudtaget betrakta kristna som offer är det 
oförsvarligt. Då dör män som Yousef Nadarkha-
ni i tystnad.

ifjol delade Svenska mis-
sionsrådet ut en lathund om 
religionsfrihet till de rikssven-
ska politikerna. Den är läs-
värd också hos oss, för bris-
ten på kunskap om frågorna 
finns också här, vare sig man 
tror på Gud, gudar eller inte.

Ett exempelplock ur lis-
tan: Religionsfrihet är frihe-
ten att välja, byta eller lämna 
sin religion eller trosuppfatt-
ning, frihet från tvång, frihet från diskriminering. 
Här har det en betydelse hur Finland som nation 
förhåller sig till andra stater som inte respekte-
rar de här punkterna. Ännu intressantare är gui-
dens punkter om vad religionsfrihet inte är: Det 
är inte att ha rätt att slippa se religiösa människor 
och inte heller att få säga vad som helst i religio-
nens namn - naturligtvis inte heller i den kristnas.

Ska man SkÄmmaS för att man inte visste? Nej, inte 
nödvändigtvis. Däremot nog om man framhärdar 
i att inte vilja veta. Kyrkornas Ansvarsvecka er-
bjuder ett gyllene tillfälle att bli kvitt den bristen.

Femton år   
av nykterhet

Dalsbruk på Kimitoön har i alla tider 
varit bunden till järnindustrin. När 
Erik Sjöblom blev plåtslagarlärling i 
mekaniska verkstaden på 1950-talet 
sysselsatte järnverket omkring tu-
sen personer.

– Kriget var nära och det var dåliga 
tider. Vi måste alla börja arbeta tidigt.

 Han stannade på järnverket he-
la livet och var också en av de sis-
ta som lämnade gamla fabriken när 
den stängdes och flyttade. I dag sker 
järnbearbetningen i Dalsbruk vid nya 
anläggningar intill vattnet.

– Under min tid har industrin upp-
levt både toppar och dalar men jag 
tror inte att Dalsbruk någonsin stan-
nar upp. Läget och våra sötvattenbas-
sänger är så bra för industrin. Jag hop-
pas att man alltid ska dra valsar och 
tråd här.

Den gamla bruksmiljön är ändå be-
varad, bland annat mekaniska verk-
stan används i dag som konsertlokal 
vid kulturevenemanget Baltic Jazz.

– Jag brukar bära bänkar och arbe-
ta som ordningsvakt vid konserterna, 
säger Sjöblom som är legitimerad sä-
kerhetsvakt fram till år 2016 när till-
ståndet går ut. Sedan får det räcka.

Alltid berusad
Ungdomstiden gick fort förbi.
– Mina vänner festade och snapsa-
de. Jag var den prydligaste av oss och 
drack ingenting förrän jag fyllt ader-
ton. Ändå var det jag som blev alko-
holist. Skulle jag ha vetat hur mäk-
tig alkoholen är så skulle jag aldrig 
ha rört den.

År 1959 gifte han sig och bildade fa-
milj. Han fick tre barn. Med tiden upp-
stod också problemen.

Det började med en oskyldig kvälls-
öl framför tv:n, något att slappna av 
med. Ölflaskorna blev allt fler och Er-
ik Sjöblom den som alltid var beru-

sad. Överallt. Aldrig våldsam eller far-
lig, bara glad och full. Folk tyckte om 
honom ändå.

– Men på något sätt så visste jag än-
då själv att det här kommer att slu-
ta illa. Jag var rädd för att frun skul-
le lämna mig, för att livet skulle ra-
sa samman.

Han vill inte fördjupa sig i minne-
na från tiden som alkoholist. Kanske 
minns han inte heller. Vill inte minnas.

– Jag ångrar inget så mycket som 
alkoholen. 

”Jag vill ju leva”
Men han minns hur allting slutade. 
Det var natt och han var ensam hem-
ma, frun var på resa.

– Det var helt tyst, bara hunden tit-
tade på mig. Då var det liksom en hö-
gre makt som uppmanade mig att väl-
ja. Nu Erik,tänkte jag, nu måste du ta 
dig samman. Nu måste du sluta dricka, 
annars kommer det att gå illa.

Följande morgon hällde han ut den 
sprit som fanns kvar i hemmet. Sedan 
dess har han inte druckit en droppe.

Han säger att man måste bestämma 
sig men talar också om en högre makt, 
någon som skyddat honom genom al-
la år, både som nykter och berusad.

– Någon såg mig och jag tog hans 
kallelse till vara. Jag vill ju leva. Jag 
vill vara aktiv.

Nu går det inte en kväll utan att han 
tackar Gud för en alkoholfri dag.

– Och jag har fått otaliga bönesvar. 
Smärta som försvunnit, ekonomis-
ka bekymmer som löst sig. Folk sä-
ger att det råkar sig, sex rätt på Lot-
to just när oljebrännaren gått sönder. 
Jag vet att jag blivit hörd men också 
att man måste tro på hjälpen för att 
den ska komma.

Nu leder han AA-gruppen i Dals-
bruk. Varje tisdag har han suttit på 
samma stol i femton år. Det går bra.

– Jag lärt mig så mycket att jag kan 
hjälpa andra. Att acceptera alla män-
niskor, också alkoholister, är det vik-
tigaste.

Han säger att han själv förändrats 
som människa sedan han blev nyk-
ter. Han har lärt sig att lyssna och in-
te ta onödiga strider.

– Jag tacklar bekymmer och löser 
problem på ett helt annat sätt nuförti-
den. Man är inte normal som berusad.

Som nykter hinner man också med 
mer. Som Folkhälsan, kyrkofullmäk-
tige, amatörteater, farfar i skolan. 

– Jag ger min pensionstid till vårt 
samhälle och hjälper till där jag kan.

Särskilt bra trivs han i högstadiet 
där han håller metallslöjd för ung-
domarna.

– Man ska trivas som en i gänget, va-
ra lite av en lagspelare, för att komma 
in i högstadiejargongen. Börjar man 
ropa och kommendera dem så är allt 
förlorat. Jag brukar sjunga lite om det 
börjar gå vilt till.

För övrigt tycker han visserligen att 
ungdomarna har det tufft men att de 
rör på sig för lite och slösar för myck-
et pengar på kläder.

– Ni skulle ha sett hur vi såg ut! Knä-
byxor och förkläden. Haha! Jag bru-
kar visar gamla fotografier i skolan 
ibland för att ge dem lite perspektiv.

Människan spår
”Världskänd” i hela Svenskfinland har 
Erik Sjöblom blivit genom sitt väder-
spående. Han ställer halvårsprogno-
ser med hjälp av en björk på gården 
hemma i Grophaga. Prognoserna pu-
bliceras på internet. Radion brukar 
också ringa upp honom och fråga hur 
det blir med julen – snö eller regn?

– Jag för noggranna anteckningar 
över mössöron, löv och hängen i mi-
na dagböcker. En dag får mina barn 
ärva böckerna och så gör de väl vad 
de vill med kunskapen.

Konsten har han lärt sig av en man 
på orten. Redan som tonåring börja-
de han skriva ner vad han lärt sig och 
följde med naturens växlingar.

– De senaste årens vinterprogno-
ser har stämt bra och jag tror på nå-
got liknande i år igen. Mer än så be-
rättar jag inte.

Han skulle alltid vara perfekt. Vit skjorta och välkam-
mad, den mest pedanta av pojkarna. De andra festade 
– ändå det var han som fastnade i alkoholen.

TexT& FoTo: NiNa ösTerholm

PROFILEN: eRIK SjÖbloM
”Nu måste du ta dig samman. Nu måste du sluta 
dricka, annars kommer det att gå illa.”
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Pargas kyrka fick en miljon
kYrkrenovering. Årets 
största byggnadsbidrag från 
kyrkostyrelsen går till Par-
gas kyrka. Bidraget täcker 
48 procent av renoverings-
notan på nära två miljoner.

samfälligheten i Västå-
boland har nio kyrkor och 
80 andra byggnader att un-
derhålla.

– Vi överlever och kan 
fortsätta att underhålla våra 
kyrkor, säger förvaltnings-

chef Annika Forssell.
Utan bidraget skulle Par-

gaskyrkans renovering 
drabba vården av de åbo-
ländska skärgårdskyrkorna 
som numera ingår i samma 
samfällighet.

Vid renoveringen av grå-
stenskyrkan från 1300-talet 
tar man bland annat fram 
det medeltida altaret. Kyr-
kan återinvigs första ad-
vent.

Många vill bli hjälpledare
ungdomSarbete. skrift-
skolans hjälpledarverksam-
het når flest lekmän inom 
kyrkan. 

Nästan hälften av al-
la som konfirmeras verkar 
som storasyskon, rapporte-
rar Kyrklig tidningstjänst.

De som går hjälpledar-
utbildningen kan också bli 
ledare för kyrkans klub-
bar och läger och som sön-
dagsskollärare.

– De flesta hjälpledare 
ser sin egen skriftskola som 
betydelsefull och vill ge an-
dra unga lika goda erfaren-
heter, säger församlings-
pastor Maija Orsila från Ke-
ski-lahden seurakunta.

Förra året gick 83,6 pro-
cent av 15-åringarna i 
skriftskola. i många för-
samlingar ska man anmä-
la sig till nästa års skriftsko-
la inom oktober.

Lagtinget påverkar inte kyrkan
åland. Även om kyrkans 
ställning på Åland berördes 
i valdebatterna så kommer 
det nyvalda lagtinget knap-
past att försöka påverka de 
kyrkliga strukturerna mellan 
Åland och Finland. Det tror 
kyrkoherde Jon Lindeman i 
Finström-Geta församling.

– Kyrkans ställning, det 
faktum att vi inte har någon 
självstyrelse i förhållande till 
rikskyrkan, diskuteras hela 

tiden. ibland, som i valtider, 
blommar diskussionen upp, 
säger lindeman.

han tror att kyrkans ställ-
ning skulle vara en heta-
re fråga ifall sekularisering-
en inte gått så långt.

– Nu är det nog snarare 
kyrkomötet och stiftsfull-
mäktige som har möjlighe-
ter och intresse att påver-
ka de kyrkliga strukturerna 
på Åland.

Skoltid, krigStid, arbets-
tid – en livstid på samma 
ö. De blir allt ovanligare, 
människorna som bott och 
tjänat på ett och samma 
ställe hela sitt liv. och 
inte ser erik sjöblom, eller 
”Grophaga-erik” som han 
kallas, något skäl att flytta 
nu heller. han har ju sin 
moped, den sjätte i ord-
ningen, som tar honom runt 
hela Dalsbruk på Kimito.

ERik sjöbLom

JOBBAT hela liVeT PÅ 
jÄrNVerKeT i DalsBrUK.

NYkTER alKoholisT  
seDaN 15 År TillBaKa.

SPåR VÄDer i eN BjörK.
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lättare hjälpa i libyen
Muammar Gaddafis död kan underlätta hjälporganisa-
tioners verksamhet i libyen, skriver Kotimaa24. 

enligt Jouni Hemberg på Kyrkans utlandshjälp blir 
möjligheterna att hjälpa bättre när omständigheterna 
stabiliseras och krigsföringen slutar.

För närvarande verkar norska och danska kyrkans ut-
landshjälp, Christian aid från storbritannien och luther-
ska världsförbundet i libyen. organisationerna har re-
dan en tid kunnat röra sig fritt i landet. Gaddafis styre 
släppte inte in hjälporganisationer på sitt område.  

Dubbellansering i Norge
Två nya bibelöversättningar, en på nynorsk och en på 
bokmål, har lanserats i Norge. 

Den ursprungliga tanken var att bara göra en varsam 
justering av 1978 års utgåva. arbetet svällde och vara-
de i elva år. 

De nya biblarna har fått ett ivrigt mottagande. ”Kö-
erna ringlade långa utanför butikerna som inför ett bil-
jettutsläpp till en madonnakonsert”, skriver Kyrkans 
tidning. Den första upplagan är på 100 000 exemplar.

bibELn SuccébistånD NoRDAfRIKA

Ingen arvtagare till Perret

”Man borde 
kanske bygga 
upp också lek-
mannalistorna 
på åsiktsbas.”
Rolf Kokkola

Det råder tills vidare stiltje på nomi-
neringsfronten. Henrik Perret öppna-
de diskussionen förra veckan genom 
att meddela att han inte längre ställer 
upp för omval. Perret har varit ombud 
för prästerna sedan 1983.

Stiftets andra prästombud Hele-
ne Liljeström står till förfogande för 
omval.

– Under förutsättning att jag blir till-
frågad, säger hon. Jag har upplevt ar-
betet som meningsfullt.

Stiftets lekmannaombud i sittande 
kyrkomötet är Stig Kankkonen, Åsa 
A. Westerlund, Görel Ahlnäs och Pe-
ter Lindbäck. Av dem ställer åtmins-
tone Kankkonen upp för omval.

– Jag har blivit tillfrågad om jag står 
till förfogande och det har jag svarat 

kYRkOMÖTET. Det har varit tyst inför 
nomineringen av kandidater till kyrko-
mötet och stiftsfullmäktige. – Tiden är 
kort. Man borde börja nu, säger Rolf 
Kokkola.

TexT: JOHAN SANDBERG illUsTraTioN: MALIN AHO

brukar deltar i väckelserörelsernas ge-
mensamma kyrkhelg i Karleby. Tänk-
bara efterträdare som nämnts är Tor-
sten Sandell, Peter Kankkonen, Max-
Olav Lassila, Bengt Lassus och Tomas 
Klemets.

Varken Sandell eller Kankkonen har 
blivit tillfrågade om de ställer upp. Bäg-
ge säger att de inte tänkt göra det. De 
övriga har Kyrkpressen inte frågat. 

Det är inte givet att Perrets röstetal 
automatiskt går till en person. Röster-
na kan fördelas på ett nytt sätt. Därför 
kan man inte utesluta namn som Six-
ten Ekstrand, Bo-Göran Åstrand, Rolf 
Steffansson och Lars-Henrik Höglund.

Det är betydligt svårare att spekulera 
i vem som ställer upp bland lekmän-
nen. Prästerna som röstar in sina kolle-
ger känner varandra. Men församling-
arnas förtroendevalda som ska ställa 
upp och rösta in varandra på lekman-
nalistan känner inte varandra som präs-
terna gör. 

En inte helt ointressant aspekt i lek-
mannavalet är hur många listor som 
lämnas in. I valet för fyra år sedan blev 
det två lekmannalistor, en för södra 
Finland och en för Österbotten. Den 
regionala representationen ansågs då 
vara viktigare än den teologiska.  

– De regionala listorna visade sig lite 
problematiska eftersom de olika inrikt-
ningarna inte kom fram, säger Rolf Kok-
kola som för fyra år sedan var ombud 
för lekmännens lista för södra Finland.

– Man borde kanske bygga upp ock-
så lekmannalistorna på basis av åsikt.

Inför det här valet kommer Kokkola 
inte att vara ombud eftersom han inte 
längre är förtroendevald.

– Det har varit oroväckande tyst om 
nomineringen. Tiden är kort.

jakande på, säger han. En lista är ock-
så på gång.

Även Peter Lindbäck som represen-
terar Åland i både kyrkomöte och stifts-
fullmäktige står till förfogande i valet till 
kyrkomötet. En lista är också på gång 
på Åland.

– Men jag vill avstå från stiftsfullmäk-
tige. Ur åländsk synvinkel skulle det 
vara bättre om två olika personer ha-
de uppdragen.

Görel Ahlnäs vill diskutera med an-
dra innan hon ger besked om sin kan-
didatur. Kyrkpressen har inte lyckats få 
kontakt med Åsa A. Westerlund.

Vem ärver Perrets röster?
Frågan om vem som ska företräda de 
präster som röstat på Perret är kanske 
den intressantaste personfrågan inför 
valet. Någon självskriven kandidat ver-
kar inte finnas.

Det är inte bara de så kallade kon-
servativa prästena som röstat på Per-
ret. Han har också representerat en sak-
kunskap. Att den som stiger in i Per-
rets skor har en gnutta karisma ska-
dar heller inte.

Någon egentlig diskussion om Per-
rets efterträdare har inte förts. Sanno-
likt kan man söka bland de präster som 

kyRkomötEt

kyrkomötet är det högsta beslutan-
de organdet för vår kyrka. i kyrko-
mötet sitter biskoparna och 96 valda 
ombud. 32 är präster och 64 är lek-
män. Borgå stift har två prästombud 
och fyra lekmannaombud, ett av lek-
mannaombuden väljs på Åland. sam-
erna har ett ombud.
Valen av kyrkomötesombud sker den 
13 februari 2012 för en fyraårsperiod. 
lekmannaombuden väljs av försam-
lingarnas förtroendevalda. prästom-
buden av stiftets präster. Kandidatlis-
torna ska vara klara den 15.12. 2011.

Sju PerSoner representerar Borgå stift vid kyrkomötet. ”molnen” ovanför dagens ombud står för 
listorna som fanns inför valet 2007.  
     Två av prästlistorna blev utan ombud. Det är fritt fram för förtroendevalda och präster att var för 
sig ställa upp listor med olika åsiktsbas.  
     invalet sker efter samma principer som i politiska val, platserna fördelas först mellan listorna 
efter röstetal. Den som samlar flest personliga röster toppar den enskilda listan.

Björn Vikström

Henrik Perret Helene Liljeström
Stig 
Kankkonen Görel Ahlnäs

Peter Lindbäck

Åsa A.
Westerlund

Pilgrimsvandring 
på Gotland  24.6-1.7

Vandringens andliga ledare: helene liljeström och  
stefan Djupsjöbacka. 
Reseledare: Fjalar lundell. 
Företräde för medlemmar i johannes församling, och sibbo 
svenska församling. För övriga om det finns plats. Buss följer 
hela veckan. 
info och provanmälan från 1.11: ring pastorsexp. i sibbo tfn (09) 
239 1005, kl 9-12. eller e-post: sibbo.svenska.forsamling@evl.fi. 
De anmälda får närmare uppgifter.
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Begär offert: info@penandhammer.COM 09-667017                         Väl planerat, hälften vunneT www.penandhammer.com

• ARKITEKTPLANERING
• konstruktionsplanering
• VVS-planering
• inredningsPLANERING
• projektledning
• övervakning

Oberoende av om du har ett stort eller litet renoveringsobjekt så 
gör Pen & Hammer planeringen och utförandet enkelt. Du får alla 
planeringstjänster under samma tak. Vi tar fram de bästa mate-
rialpriserna åt dig och övervakar att ditt projekt framskrider enligt 
tidtabell och budget. Sluta drömma, gör det nu. Spara både tid, 
pengar och nerver. Ring oss och begär en offert.

Pontus Högström,
arkitekt

BOKA 1H
AVGIFTSFRI

KONSULTERING
09-667 017

Mysig sommarstuga i Bromarv, planering av Pen & Hammer

VI HJÄLPER DIG
FÖRVERKLIGA
DINA DRÖMMAR.
VÄL PLANERAT,
HÄLFTEN VUNNET.

Maria Sundblom lindberg
...som är en av domarna i Folkhälsans luciajury.

Har luciauttagningen blivit en tävling?
– jag skulle inte vilja kalla den tävling, det 
känns så sekulärt. jag skulle hellre se den 
som en tradition där en flicka blir vald att 
bära ljuskronan. Det här är en tradition som 
jag själv älskar och jag har bara missat en 
luciamorgon på 20 år. annars bakar jag alltid 

lussebullar halva natten och lussar sedan för grannar och 
vänner så fort jag täcks ringa på.

Måste lucia vara lång och blond?
– När det gäller Finlands lucia så finns förstås ett utse-
endeideal som är svårt att komma ifrån men på alla an-
dra ställen där det lussas så går det ju oftare efter vem 
som vill och vågar. På dagis kan man vara fem lucior va-
rav hälften är pojkar. och på jobbet kan man väl vara 43 
år och ha kort mörkt hår. När luciamorgon sedan infinner 
sig tänker ingen på hur man ser ut utan då är man bara 
glad över att någon vill komma med ljus, mys och gläd-
je i mörkret. 

Hurdan är en bra lucia enligt dig?
– Det viktiga med lucian är hennes värme och vilja att 
ge oss en fin stund. en positiv livshållning och en blick 
för andra, fast man själv står i centrum, gör att ljuset inte 
bara sprids i rummet utan också in i våra hjärtan och vi-
dare till välgörande ändamål.

maria sundblom lindberg är församlingspastor i johan-
nes församling i helsingfors. luciajuryn har bland alla no-
minerade kandidater valt de tio som tävlar om att bli Fin-
lands lucia 2011. Valet inleds 30.10.2011 och pågår t.o.m. 
23.11.2011.

 ¶ NiNa Österholm

3 FRågoR TIll Rätt begränsa släktforskare
SEkRETESS. Dataom-
budsmannen ger kyrko-
styrelsen rätt. Stramare 
regler kring släktforsk-
ning är befogat.

TexT: MARINA WIIk 

I mars gav Kyrkostyrelsen för-
samlingarna nya anvisningar 
om släktforskning.

Kyrkostyrelsen rekom-
menderade att församling-
ar och centralregister ger till-
stånd att undersöka bara så-
dana kyrkböcker som är äld-
re än 100 år. 

Beslutet har väckt starka  
reaktioner bland släktfors-
kare som ansett att det även-
tyrar seriös forskning. 

– Förfarandet visar att för-
samlingarna inte är mogna att 
förvalta kyrkböckerna, kom-
menterade Roy Sjöblom, sty-
relsemedlem för Genealogis-
ka Samfundet i Finland, i KP 
nr 4/2011. 

Dataombudsmannen an-
ser ändå att Kyrkostyrelsen 
handlat rätt. Det var Kyrkosty-
relsen som bad ombudsman-
nen om ett uttalande, rappor-
terar Kyrklig tidningstjänst.

Tidigare har släktforska-
re fått tillgång till kyrkböck-
er till och med 1960-talet mot 
ett skriftligt löfte om att de in-

te kommer missbruka infor-
mationen.

Dataombudsmannen beto-
nade registerhållarens ansvar 
och skadeståndsplikt om en 
enskild släktforskare kommer 
över känsliga uppgifter eller 
uppgifter till exempel i fall där 
den registrerade har förbjudit 
släktforskning. 

Dyrt be om uppgifter
Enligt Gunilla Nygård, släkt-
forskare i Närpes, skulle en 

seriös släktforskare aldrig pu-
blicera känsligt material om 
till exempel adoptioner. 

Hon anser inte att släkt-
forskandet försvårats märk-
bart efter att de nya anvis-
ningarna trädde i kraft.

– Vilka böcker man får tit-
ta i beror på kyrkoherden i 
församlingen, praxis varierar 
mellan olika församlingar.

Släktforskarna har också 
i fortsättningen tillgång till 
uppgifter i kyrkböcker med 

uppgifter som är nyare än 
100 år. Skillnaden är att  de 
måste be personalen på pas-
torskansliet att söka upp den 
info de behöver.

– En timmes arbetsinsats 
av personalen kostar 33 eu-
ro och den minsta tid som 
kommer i fråga är 20 minu-
ter, vilket kostar 11 euro. Det 
blir dyrt i längden och i vis-
sa fall kan det dröja upp till 
ett år att få en släktutredning, 
säger Gunilla Nygård. 

Foto:KP-arKiV/JohaN saNDBerG
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DET ÄR EN KONST 
ATT VÄRDERA ETT HEM 
När man ställs inför nya livssituationer kan det uppstå ett behov av att avyttra eller värdera ett större antal före-
mål av varierande värde. På Bukowskis har vi en gedigen erfarenhet av att värdera hemmets alla värdeföremål 
och vi erbjuder enkla och effektiva helhetslösningar för försäljning via auktion.

FÖR VÄRDERING OCH RÅDGIVNING KONTAKTA
Joachim Borgström 09 6689 1180 eller helsinki@bukowskis.com.
Välkommen även att titta in hos oss på Stora Robertsgatan 12, 
Helsingfors. Öppet vardagar kl. 9-17
WWW.BUKOWSKIS.COM
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VågA fRågA

Hur klä sig i kyrkan?
Hurdan är klädkoden vid förrättningar? kan man till 

exempel klä sig i grannröd kappa 
på en begravning eller bära svart 
vid ett dop utan att vara respektlös 
eller bryta mot etiketten?

Kläder och färger har betydelse i vår 
kultur. Genom dem ger vi uttryck för 
vår personlighet och olika känslolägen. 
Klädseln är också ett sätt att skil-
ja mellan vardag och fest. Vi har sär-
skilda klädkoder för till exempel vig-
sel och begravning. en klädkod hand-
lar egentligen inte om vad som är rätt 
och fel. Den anger vad som är gäng-
se stil vid olika tillfällen och vad fest-
arrangörerna önskar ska gälla. men 
klädkoderna är inte oföränderliga, nya 

utvecklas med tiden. Klädkoderna kan också vara olika på 
olika orter och beroende på vem som ordnar tillfället.

När det gäller vigsel och begravning finns det fortfaran-
de vissa saker som gäller i de flesta sammanhang. en re-
gel är att endast bruden bär helvit klädsel. Kvinnliga gäs-
ter kan bära delvis vit klädsel, bara det vita inte utgör kläd-
selns dominerande färg. enligt stilexperten magdalena rib-
bing kan man också ha en svart överdel till kjol i färg eller 
svart mönster i en klänning vid bröllop och andra glada fes-
ter som dop, men gärna inte helsvart. Till bröllop ska man 
helst inte komma i svarta sorgkläder fastän man själv har 
sorg eftersom dagen är reserverad för brudparets glädje. 
att följa eventuella önskemål om klädsel som kan anges på 
inbjudningskortet är detsamma som att visa omtänksam-
het och respekt.

Vid begravning är fortfarande svart klädsel vanlig, liksom 
grått och mörkblått. att klä sig i någon av de färgerna är 
ett säkert val. Den vita färgen används för detaljer, skjortor 
och på en del orter för slipsen hos de närmaste anhöriga till 
den som begravs. små barn behöver man inte klä i sorg-
kläder och större barn kan ha sina vanliga kläder.

ibland kan de närmaste anhöriga önska att gästerna av-
står från svart klädsel genom att i inbjudan ange ”ljus kläd-
sel”. Då rekommenderar ribbing med flera att man väl-
jer grått, beige och pastellfärger, men inte knallrött och ne-
ongult. Den grannröda kappan är det nog bäst att lämna 
hemma en sådan dag.

Från möten med människor i olika situationer har jag den 
erfarenheten att klädkoderna ger en slags säkerhet och 
trygghet för de närvarande. man kan koncentrera sig på det 
viktigaste för dagen utan fundera på om man passar in el-
ler inte. men jag tror inte heller att det är någon katastrof 
om man råkar missta sig i valet av klädsel. Det är viktigas-
te är ju ändå att man är där för att glädja sig med den som 
gläder sig och för att sörja med den som sörjer.

 ¶ Bo-GÖraN 
ÅstraND
är kyrkoherde 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

På tVäREn cHRISTA MIcKelSSoN

ett försvarstal
jag skulle sopsortera jämt - 
om det inte var för de jäd-
rans bananflugorna. jag 

skulle aldrig 
ta bilen i stäl-
let för bussen 
– om kvällarna 
inte redan var 
så mörka. jag 
skulle äta min-

dre kött – men min man blir 
faktiskt inte mätt på linser. 

jag skulle ringa oftare – 
om jag bara inte hade nog 
med mina egna tankar. jag 
skulle fråga mera – om jag 
bara var genuint intresserad 
av ditt svar.

jag skulle torka bort 
fläckarna på tapeten – om 

jag bara inte oroade mig för 
kvinnofällan jämt. jag skul-
le skynda mindre på barnet 
om morgnarna – om jag in-
te redan jobbade deltid. jag 
skulle aldrig glömma bort 
att vara ofantligt tacksam – 
om jag inte också hade då-
liga dagar ibland.

jag skulle skippa kolhyd- 

raterna – om det bara in-
te var så förskräckligt gott 
med pasta. jag skulle lä-
sa fler böcker – om jag ba-
ra inte var en sån uppenbart 
kvällstrött person. jag skulle 
planera fler trerätters- 
middagar – om min man 
bara kunde flambera jätte-
räkor. jag skulle aldrig köpa 

jätteräkor – om de inte ha-
de varit så billiga i går.

jag skulle inte vara av-
undsjuk och missunsam 
– om jag bara bodde i en 
femrummare från sekel-
skiftet (trägolv, ja tack). 
jag skulle bekämpa sväl-
ten i afrika – om bostads-
priserna bara inte var så 

orimligt höga i helsingfors.
jag skulle utmana mig 

själv på alla nämnda punk-
ter lite oftare – om det inte 
redan fanns så mycket jag 
borde göra.

och jag skulle förstå att 
skämmas – om jag inte re-
dan hade bestämt mig för 
att det får duga som det är.

fråga KP:s expertpanel
I kP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. redaktionen väljer och edite-
rar frågorna. adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi el-
ler Kyrkpressen, mannerheimvägen 16 a 9, 00100 hel-
singfors. märk kuvertet ”FrÅGa”. Panelen besvarar frågor 
endast i tidningen. 

Han bjöd in tv-
publiken i köket
REALITY-TV. Hur är 
det att vara kristen i 
reality-tv? Ungdoms-
arbetsledaren Dan 
Krogras har lagat mat 
framför kamerorna.

TexT: NiNa ösTerholm

Arvostele mun illallinen, eller 
Halv åtta hos mig som den Sve-
rigesvenska versionen heter, 
är ett tv-program där del-
tagarna bjuder varandra på 
middag och sedan poängsät-
ter varandras mat. Den bästa 
kocken vinner ett pris.

– Jag bestämde mig genast 
för att söka till programmet 
om det någonsin öppnar sig 
en sådan möjlighet, säger 
Dan Krogars, matfantast och 
ungdomsarbetsledare i Per-
nå församling.

Förra veckan sändes den 
allra första säsongen av reali-
tyserien i finsk tv, med Kro-
gars som en av de första fy-
ra tävlande.

– Skulle jag inte kunna 
skratta åt mina egna miss-

tag skulle livet kännas gan-
ska tungt just nu.

Ta plats
Dan Krogars titulerades för-
samlingsanställd i matlag-
ningsprogrammet.
Försökte programmakarna an-
vända sig av din tro på något 
sätt?

– Jag tror inte att de för-
sökte skapa någon debatt 
kring homosexaulitet även 
om ingredienserna för dra-
matik skulle ha funnits. Men 
jag skulle hur som helst ald-
rig ha gått in i en trosdiskus-
sion på tv. Mellan tagningar-
na hann vi däremot disku-
tera en hel del,bland annat 
religion.

Också dokusåpan Big Brot-
her har i höst haft en deltaga-
re med uttalat kristen profil, 
Sebastian, som i flera sam-
manhang diskuterat tro med 
invånarna i Big Brother-hu-
set.

Dan Krogars tycker det är 
en positiv trend. Det är bra 
att kristna vågar ta plats och 
ge tron synlighet.

– Men samtidigt är det för-
stås en risk att gå ut i offent-

ligheten med sin personlig-
het. Du blir bedömd både so-
cialt och konkret.

Han tror att det alltid kom-
mer att finnas ett sug efter 
att blotta människor. Förr 
var det kyrkan som place-
rade folk i skampåle för att 
alla skulle se dem skämmas.

– Nu jobbar kyrkan för 
full sula för att stöda män-
niskor som behöver hjälp 
medan media istället häng-
er ut folk med söndriga sjä-
lar. Matprogrammet var för-
hållandevis snällt i det av-
seendet. Jag kunde inte gö-
ra mig själv alltför illa genom 
att delta.
Hur känns det att vara kändis?

– Inte är jag någon kändis 
och tur är väl det. Jag tror det 
skulle vara hemskt att vara 
känd, säger Krogars.

Ändå är det många som 
söker synlighet genom re-
alityprogrammen. Men det 
tror Dan Krogars är farligt.

– Om du försöker göra en 
roll så är du illa ute. Det hål-
ler aldrig och då finns det 
en risk för att du blir sårad. 
En tv-publik kan aldrig be-
kräfta dig som människa.

En god värd
Dan Krogars middagssäll-
skap har redan avslutat sin 
tid i rampljuset även om se-
rien fortsätter med nya gäster.

– Om jag fick göra om pro-
grammen så skulle jag ge 
mera poäng till vår första 
värdinna Taika. Hennes mat 
var kanske inte helt perfekt 
men stämningen hemma 
hos henne var absolut bäst. 
Hon räddade hela program-
met med sin varelse.

Själv försökte Krogars 
också satsa på att få gäs-
terna att känna sig bekvä-
ma. Med strama tv-tidtabel-
ler och en trerätters middag 
att laga är det inte alltid helt 
lätt att hinna underhålla si-
na gäster.

– Jag försökte särskilt lyf-
ta upp min medtävlande ge-
nom att ställa många frågor 
och låta alla komma till tals. 
Generositet och bekräftelse 
är en av värdens viktigaste 
uppgifter.

Gamla avsnitt av arvostele mun 
illallinen kan ses webben på adres-
sen ruutu.fi.

PizzaÄtartÄvling, 100 personer på julmiddag och tv-kameror i köket. Dan Krogars i Pernå gillar matutmaningar. Foto: liV
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Valet som 
gick fel

ETIk Små fel i vardagen går att kvitta med ett ”ur-
säkta”. Men med människoliv på samvetet, hur långt 
räcker ett ”förlåt?”. Stefan Einhorns nya roman och 
dubbelmordsdömda Annika Östbergs biografi tacklar 
frågan vad förlåtelse riktigt handlar om.

TexT: ROLF AF HäLLSTRÖM

illUsTraTioN: WILFRED HILDONEN

Han har skrivit böcker om Gud, om li-
vets mening, om vishet och om hur vi 
själva tjänar på att vara snälla.

– Han skriver bara viktiga böcker, 
säger Svenska kyrkans forskningschef 
Anna Louise Eriksson när hon presen-
terar författaren Stefan Einhorn på sce-
nen ”Se Människan” vid bokmässan i 
Göteborg. Einhorn själv kallar sin ny-
aste bok en spänningsroman. Den pre-
senterar ett antal hemligheter som lä-
saren själv får luska ut.

– Tidigare har jag skrivit folk på nä-
san, säger Einhorn som i det civila är 
professor i molekylär onkologi vid Ka-
rolinska institutet. Den här gången lå-
ter han sju olika personer berätta. De 
kommer från Sverige, Polen och Israel, 
handlingarna utspelar sig från 30-ta-
let till modern tid.

Författarkarriären började med att 
han skrev en novell. Men han har lärt 
sig att lita på kreativiteten, och se: till 
hans förvåning höll texterna ihop för 
en hel bok.

Änglarnas svar är en bok om att hand-
la rätt eller fel. Fast fullt så enkelt gör 
Einhorn det inte för sig.

– Det är lätt att göra gott när om-
världen jublar, preciserar han. De sju 
romanfigurernas handlingar är såda-
na som är både rätt och fel. Läsaren 
får själv fundera ut vad som är rätt och 
vad som är fel.

Einhorn vill göra oss alerta på att vi 
ständigt ställs inför etiska utmaningar, 
små och stora. Som att hålla upp dör-
ren för dem som kommer efter. För en 
person, såklart. Kanske för två. Men 
med fem eller sex, när släpper du ta-
get om dörren?

– Vi fattar goda eller dåliga beslut. 
Men när vi besluter oss så faller vi all-
tid tillbaka på någonting.

Den judisk-kristna kulturen har si-
na tio budord och många etiska före-
ställningar om hur vi ska inta en mo-
ralisk position. Det gäller både smått 
och stort.

Man ska inte ljuga men det lär vi göra 
i medetal åtta gånger om dagen.

– Den vanligaste lögnen är ”kul att 
se dig”, säger Einhorn.

Man kanske inte funderar på Guds 
tio bud när man ska hålla upp en dörr. 

Kanske gyllene regeln är bättre. Det 
viktiga är att vi utmanas etiskt varje 
dag, otaliga gånger.

Ghettot i Lodz
Det finns triviala utmaningar, andra 
utmaningar handlar om liv och död. 
Einhorn berättar om det judiska ghet-
tot i Lodz vars judiska råd samarbeta-
de med nazisterna.

– Fler judar överlevde i Lodz än i de 
andra ghettona på grund av samarbe-
tet, säger Einhorn. En av de överlevan-
de var hans mor.

Det låter förnuftigt. Men samarbe-
tet innebar att rådet trots allt skicka-
de tiotusentals judar i döden. Kan det 
vara rätt?

Hur skulle vi själva reagera under de 
omständigheterna?

– Vi är både onda och goda, de fles-
ta av oss har kapacitet att göra ont, sä-
ger han. Noggrant taget 80 procent av 
oss, säger den etablerade forskningen.

I sin bok Änglarnas svar lägger han en 
hel del möda på att förstå varför män-
niskor gör som de gör. Och vilket är 
sambandet mellan att förlåta och att 
förstå?

– Man måste inte förlåta, men det är 
bra att göra det.

Att acceptera är en form av förso-
ning. För att kunna det behövs förstå-
else, ett försök att sätta sig i den on-
das situation.

Hans föräldrar som bägge suttit i 

koncentrationsläger träffade efter kri-
get nazister i Sverige och klarade av 
de mötena.

– De levde inte sina liv i bitterhet 
och hat.

Hat och bitterhet skadar en person 
mera än den han hatar.

Det finns en oerhörd kraft i förlå-
telsen. Dessutom, tillägger Einhorn:

– Det finns en kraft i att be om för-
låtelse.

Förlåtelsens essens
En som bett om förlåtelse för vad hon 
gjort är Annika Östberg. Men utan att 
få förlåtelse av dem som hon gjort fel 
emot.

– Du behöver inte tro att det är möj-
ligt att få förlåtelse. Du behöver bara 
tro, bekräftar hon Einhorns påståen-
de när det är hennes tur på scenen.

Intervjuaren Tom Alandh kallar 
Annika Östberg ett varumärke. Hon 
är svenskan som satt 28 år i ameri-
kanskt fängelse för dubbelmord.

– Folk känner till allt om mig, men 
jag vet inget om dem jag pratar med, 
säger Östberg som frigavs så sent som 
i maj i år.

Det som ”alla” känner till är att 
hon flyttade till Amerika som elvaår-
ing, dömdes till ungdomsfängelse när 
hon var 12, rymde till San Francisco och 
jobbade som prostituerad, blev mam-
ma vid 16. Som 20-åring dömdes hon 
till fem års villkorligt fängelse för ett 

knivdråp. Att drogerna dominerade 
hennes liv behöver knappast tilläggas.

I april 1981 sköt hennes pojkvän en 
restaurangägare i samband med en af-
fär med stulet kött. Paret beslöt att för-
svinna. Under flykten fick de punkte-
ring och körde vilse. En polis stanna-
de och hjälpte till. Tyvärr frågade han 
också efter körkortet och blev skju-
ten. Innan rättegången var klar hade 
pojkvännen tagit sitt liv och Östberg 
fick ta straffet.

Sin första bok Sorgfågel skrev hon i 
samarbete med en journalist som mås-
te komma till fängelsets besöksrum ut-
an papper och penna. Sorgfågeln fram-
ställs som en flicka som domineras av 
männen i hennes liv.

Inget förlorat liv
Varumärket Annika Östberg har levt 
sitt eget liv i rikssvenska spalter, ib-
land som ett offer för det brutala ame-
rikanska rättsväsendet.

Östberg på scen vet att hon bär det 
moraliska ansvaret för två mäns död. 
Själv hade hon accepterat att få leva 
inom murar resten av sitt liv. Boken 
Ögonblick har hon haft i sin själ och 
tänkt att den skulle komma ut pos-
tumt.

Hon berättar om den kluriga sjö-
mansprästen Leif Eliasson som be-
sökte hennes cell och pratade kän-
disar och film. Samtidigt sådde han 
de frön som förändrade hennes syn 
på skuld och förlåtelse.

– Han lärde mig lyssna och se med 
andra ögon och öron.

Hon berättar om små tecken på att 
”Gud inte är frånvarande”. Det ledde 
till en stark upplevelse av att hon är 
förlåten. Fast känslan blandas upp av 
misstanken om att allt bara är önske-
tänkande från hennes sida.

– Man ser ljus bäst när natten är 
kolsvart.

Ett av kapitlen heter förlåtelse. Där 
talar hon om polisens familj som ald-
rig kommer att förlåta henne.

– Att bära på hat och ilska skadar 
mer än det hjälper, säger hon efter-
tänksamt. Hon vet själv vad det är att 
förlora sin närmaste, en rattfull körde 
ihjäl en av hennes anhöriga.

Men hennes liv och handlingar gör 
att hon inte kan leva ett vanligt be-
kymmerslös svenssonliv.

– Jag bär händelsen inom mig, jag 
vill inte glömma vad jag har gjort.

Den vanligaste 
lögnen är ”kul 
att se dig”.
Stefan Einhorn

författaren Stefan einhorn diskuterade sin bok ”Änglarnas svar” och annika 
östberg sin bok ”ögonblick” vid serien av författarsamtal på scenen ”se män-
niskan” under bokmässan i Göteborg. Foto: miKael riNGlaNDer 
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Har Du besvär med Dina fötter?

Mari-Louise Strandberg,  Nämpnäsvägen 149, Nämpnäs. Tel. 040 8357569 
www.bioenergica.fi       www.bioenergica.blogspot.fi
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grafering analyserar jag fötterna under belastning och därefter tillverkas
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”Djupen i min själ”
– Jag har inte levat ett liv som förtjä-
nar bra saker, säger hon. Hon har le-
vat utan både ägodelar och empati. 
Det nya livet sammanfattar hon i två 
ord, tacksamhet och gåva.

– Jag tar inget för givet, säger hon. 
Hon kan känna tacksamhet bara för 
att hon kan gå rakt fram en kilometer.

Hennes fängelsestraff tidsbestäm-
des senare till 45 år och hon flyttades 
till ett svenskt fängelse och frigavs när 
hon avtjänat 2/3 av tiden.

Fängelsestraffet som sådant räddar 
ingen, funderar hon.

– Det är mera vad man själv gör av 
det, säger hon och tillägger att för hen-
nes del räddade det hennes liv.

Hon säger emot när folk talar om 
bortkastade år. Själv kallar hon fäng-
elseåren för rika år och berättar om 
kvinnorna i fängelset som sin familj. 
En familj hon skulle vilja bjuda till 
Sverige för att visa sitt hemland.

– Jag har gjort en resa på djupet av 
mig själv. Jag har konfronterats med 
djupen i min själ.

De konfrontationerna är viktiga. 
Och ännu viktigare är hur man går 
vidare.

– Det är lättare att kapitulera. Total 
hopplöshet är befriande, du behöver 
inte göra några val.

Förlåten av Gud, men inte av offren. 
Kan hon tycka om dig själv?

– Jag har svårt att känna mig vär-
defull och säga nej.

Boken Ögonblick har fått både po-
sitiva och negativa recensioner. Själv 
hänvisar hon till 1800-talsförfattaren 
Mark Twain:

– Han bröt mot varenda regel om 
hur man ska strukturera sin text. Jag 
skriver som jag vill att boken ska vara.
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Ung 
för en 
kväll
TexT oCh FoTo: MAY WIkSTRÖM

Det plingar till i e-posten: ”Personligen 
tycker jag bilden med svarta tröjan borde få 
en chans, för den frillan skojar man inte bort.” 
Hon har så rätt, Camilla ”Minga” Öst-
man. Just så överväldigande var inte ba-
ra håret, utan hela hon, då på åttitalet.

Harald Westers foto är mer moderat 
– även om ynglingens lutning på stolen 
i Miniungdomsgården är mer än lovligt 
tillbakalutad.

Det är inte bara vi som förberett oss på 
tidsresan tillbaka. När initiativtagaren 
Håkan Löfqvist fick visionen att bju-
da in till en ungdomssamling för dem 
som svärmade kring Kyrkostrands för-
samlingshem på sjutti-, åtti- och bör-
jan av nittitalen så var det många som 
hörsammade inbjudan. Det här var en 
tid när upp till 150 ungdomar från Ja-
kobstad-Pedersöre med omnejd satt i 
timmar på församlingshemmet på lör-
dagskvällarna, sjöng, bad och lyssnade 
till undervisning. Och umgicks. ”Poj-
ke möter flicka” var inte en oväsentlig 
faktor i sammanhanget, och de vän-
skapsband som formades då finns kvar.

Men många har inte setts på över tju-
go år. Nyfiken förväntan dallrar inför 
kvällen.

Hur gick det för alla? Hur ser de ut 
nu? Vad gör de och tror de i dag?

Smällar ger ödmjukhet
Camilla Östman och Harald Wester ses 
ibland, ”på fester och begravningar”, 
konstaterar de torrt. Hur såg de på var-
andra då?

– Harald var väldigt skötsam, en redig 
och påhittig typ ... trogen, säger Östman.

Westers beskrivning handlar om en 
tjej som syntes och hördes, sjöng och 
uppträdde ofta.

– Minga var empatisk och engage-
rad, säger han.

– Intressant att du säger det! Jag  kan 
tänka mig att jag är empatisk i dag. Då 

upplevde jag mig inte så, replikerar Ca-
milla Östman.

Jag undrar om deras image var äkta.
– Mycket av det jag var då var nog äk-

ta. Samtidigt har jag fått en annan öd-
mjukhet. Jag vill inte längre vara i cen-
trum på samma sätt, säger hon.

Hon säger att bland annat en arbets-
relaterad smäll för några år sedan tving-
ade henne att jobba med just ödmjuk-
heten.

– Jag fick backa och lägga mig själv 
åt sidan. 

Harald Wester tror inte att hans per-
sonlighet har förändrats så mycket. Dä-
remot har han funderat över hur han 
tänkte och tyckte. Samtidigt var han 
en reflekterande typ också då och gil-
lar att folk tänker själv.

– Kanske blev vissa av våra samman-
hang mer andliga än de var. Det fanns 
ett stereotypt sätt att tänka, där en del 
frågor som nu diskuteras helt enkelt in-
te existerade. Allt var mer svartvitt och 
när någonting slogs fast ”så var det så”.

Han minns också att han blev funder-
sam i ett skede när det talades mycket 
om nådegåvor och tungotal.

– Det var en tröskel för mig när jag 
började fundera vad det hela var värt. 
Jag var inte så purung då längre och jag 
både tjusades och förfasades.

Camilla Östman var också engage-
rad den tiden.

– Vi klampade på ganska kraftigt då 
och jag tror att det sårade en del, som 
fick stickor av det, säger hon.

Enligt Wester tog det svartvita sig 
också uttryck i att de församlingsunga 
inte umgicks över gränsen med andra 
på stan. 

– Men där var det ömsesidigt, tycker 
Camilla Östman. Det fanns också för-
domar från andra sidan om att vi var 
på ett visst sätt.

Bokslut: Stor tacksamhet
I dag skjuter Harald Wester axeln un-
der församlingens arbete som förtro-

endevald och sjunger i kör. Han har 
en femåring och en sjuåring som han 
gärna vill erbjuda samma gemenskap 
som han fick.

Camilla Östman är engagerad hock-
eymamma. Hon och familjen har in-
te varit aktiva i församlingens verk-
samhet på många år.

De är bägge tacksamma över det de 
fick i ungdomstiden, de många vän-
nerna, de stora nätverken. När jag 
undrar hurudana kristna det blev av 
ungdomarna på Kyrkostrand svarar 
Harald Wester:

–Vi fick ett öppet sinnelag. Trots att 
det fanns kollektiva sanningar så slu-
tade det ändå med ett sådant, tyck-
er jag.

 Det här var också den första gene-
ration som obehindrat gick över sam-
fundsgränserna.

– Det var också bra att alla fick och 
uppmuntrades att göra något som lek-
män i församlingens tjänst. Det gällde 
oberoende om det var något praktiskt 
eller något annat. Det var väldigt bra 
för mig som kanske inte är den som 
självmant stiger fram, säger Wester.

Ingen darrade i knäna över att unga 
frivilligarbetare fixade midsommar-
vaka, program och servering för ett 
par hundra personer.

– Det fanns absolut ingen problem-
fixering, skrattar Camilla Östman.

Hon fortsätter:
–Det som blev kvar för mig var tron 

som jag bär med mig fortfarande och 
en stor glädje som jag vill dela med 
mig av.

Glädje över det som håller
Musiken var en viktig komponent i 
sammanhangen. Kvällens dragplås-
ter är bandet Sadox, som på sjuttiota-
let var häftigt – ibland på gränsen till 
vad dåtidens normer tålde. Ljudför-
stärkare var snudd på teologi.

–Innan vi ens hade börjat var inställ-
ningen att ”det här blir mycket ljud”. 
På en spelning i Terjärv byahem pla-
cerade de därför vår trummis i serve-
ringsrummet, berättar Yvonne Löf, 
bandets ena solist.

Hon och den andra solisten Åsa 
Hästbacka-Barkar plockades med av 
de äldre bandmedlemmarna som be-

många ville ta 
chansen att träffa 
gamla vänner 
igen. samlingen 
på Pörkenäs, 
med middag och 
program i kapel-
let, lockade totalt 
ca 180 deltagare. 

UNGDOMSNOSTALGI. En tur-re-
turbiljett på några timmar, två dus-
sin sånger och tusen minnen till trons 
växthus. Som att gå på klassträff men 
i församlingen.
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kommEntAR  
MAY WIKSTRÖM

ett hem 
att växa i
ett rum  – och männis-
korna i det. ett rum att ta 
spjärn emot, senare i livet, 

och att åter-
vända till som 
vuxen i glädje 
och självrann-
sakan. 

De stora 
ungdomssam-

lingarnas tid i jakobstad-
Pedersöre var också mitt 
sammanhang. lördagskväl-
larna som började med in-
tensiva körövningar med 
ungdomskören under sten 
holmgårds ledning mynna-
de ut i en helkväll i försam-
lingens famn. här har också 
jag sjungit, hållit aftonan-
dakt, serverat, planerat och 
spelat drama.

Då visste jag inte att för-
samlingarnas ungdomsar-
bete kunde se ut på något 
annat sätt. i dag är det här 
sammanhanget borta, åt-
minstone i den här formen. 

för mig och många andra 
var det ett andra hem, som 
alla hem behäftat med sina 
fel och brister. Ändå ser jag 
den oändliga fördelen med 
att faktiskt ha haft ett så-
dant. inte bara socialt, utan 
också för den skull att det 
gav väggar för ett rum där 
jag fick tillåtelse att växa vi-
dare, en grund att ta spjärn 
emot, tro på en tro och 
vänner för livet. jag vet att 
det har funnits många så-
dana växthus i stiftet. jag 
vet också att de finns just 
nu, platser där unga indivi-
der tillsammans växer, for-
mas och formar sitt liv.

nÄr nostalgiungdomssam-
lingen ger ordet fritt sti-
ger en deltagare fram och 
gör det självklara: tackar al-
la ungdomsarbetsledare 
som offrade tid, krafter och 
rentav en del nattsömn. Det 
är skäl att kyrkan inser vilka 
tunga nyckelpersoner den 
yrkeskåren gömmer.

och samtidigt som jag 
ser - och faktiskt utan att 
ens känna mig speciellt led-
sen över det - att nostal-
giungdomarna på Pörkenäs 
nu obevekligt är vuxna och 
snudd på lite gamla, så in-
ser jag till min glädje också 
att vi bär vittnesbördet om 
att också kyrkan kan för-
ändras och växa, med oss 
och i oss.

Den häftiga ungdoms-
musiken blev rumsren och 
psalmboksfin så små-
ningom trots motstån-
det. svartvitheten slipa-
des bort med tiden, men 
tron fanns kvar. Visst fläm-
tar jag och vännen till i bän-
ken när slutsången annon-
seras. Nå nu var det väl än-
då över strecket! men när vi 
väl klämmer i blir det hela 
ändå så rätt:

Blott en dag, ett ögon-
blick i sänder. Vilken tröst 
vad än som kommer på.

hövde någon som kunde sjunga.
– Vad svarar man när man är fem-

ton och får frågan: ”Vill du vara med 
i ett band?”!

Bandet drar igång nostalgitonerna 
och texterna är segervissa med ett in-
tensivt strålkastarljus på Jesus och en 
tro som ges, inte förtjänas, men som 
tar sig uttryck i handling.

På frukten ska trädet kännas. I gärning 
ska det ses vem du är. Vad hjälper det om du 
säger du tror, när ditt liv slår ihjäl dina ord ...

Här kommer den personliga bekän-
nelsen: Jag erkänner att det var den här 
delen jag var lite orolig för att vi skul-
le ha vuxit ur. Men vartefter sångerna 
klingar ut känner jag hur värmen och 
ett litet jubelbubbel stiger. Jag hör li-
te andra nyanser i texten nu, rösterna 
har mognat och brister ibland, men det 
hela klingar inte falskt ur livets per-
spektiv sett, åtminstone inte mitt. Jag 
värms, stärks och känner hur det allt-
mer syrefattiga och tätt packade kapel-
let vid Pörkenäs också gör det. I mas-
san på över 150 personer möter jag Ha-
rald Westers blick och han nickar in-
stämmande.

Emeritusbiskop Erik Vikström är 
inbjuden som kvällens huvudtala-
re och senare leder församlingpräs-
ten Åsa Turpeinen nattvardsmässan. 
Men symptomatiskt för sammanhang-
et är att det hela är starkt lekmanna-
betonat, och behållningen när deltaga-
re från höger och vänster, förberedda 
och oförberedda, stiger upp för att dela 
med sig är kanske den största:

– Jag kom med för musikens skull. 
Jag hade ingen aning om att det här 
skulle få en så stor betydelse i mitt liv.

– Det viktigaste av allt var att det 
fanns lite äldre ungdomar, förebilder, 
som man såg upp till och som gav en 
exempel. Och att det alltid fanns nå-
gon som skjutsade hem oss som än-
nu inte hade körkort! 

– Det här var min frihamn där jag 
fick växa till den jag är. Jag är ingen 
stor förebedjare. Men nu vill jag be för 
att mina barn skulle få uppleva det jag 
har fått känna här.

De som samlats den här kvällen har 
gått vidare, men det finns en gemen-
sam botten, som ses och erkänns.

Sadoxgänget sjunger:

”Den frillan sko-
jar man inte 
bort.”
Camilla ”Minga” 
Östman

”Det var väl-
digt bra för mig 
som kanske in-
te är den som 
självmant stiger 
fram.”
Harald Westers

This is what I carry with me everywhere 
I go: Home is never goodbye, it’s a constant 
”hello”. 

Varje generation har sångskatt
Åsa Eklund håller i trådarna för all-
sången. Hon har gått igenom de gamla 
häften som användes förut och kon-
staterar att sångtraditionerna föränd-
rats. Förut sjöngs tonsatta bibelord, bi-
belkörer, ofta på samlingarna.

– Det var väldigt bra har jag senare 
märkt, för de bibelställena kan man 
faktiskt, säger hon.

Som diakon har hon många gånger 
haft nytta av det. Med glimten i ögat 
och en viss sakkunskap tillägger hon:

– ... så ni får räkna med att det är 
just de här sångerna vi vill sjunga sen 
på pensionärshemmet!

Ungdomsmusiken är ibland förbi-
sedd. Men också den kan bli kyrko-
historia. Som Sadox konstaterar:

– Den här tog vi på vår repertoar, 
sen kom den i psalmboken.

Låten hette ”För att du inte tog det 
gudomliga”.

gruPPen Sadox var 
banbrytare på sin tid. 

Då var den svängiga och 
förstärkta musiken något 

som ibland lyfte ögon-
brynen i kristna kretsar. 
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Tonårsångest 
och lojalitet
När Siri hustvedt kom-
mer med 
en ny bok 
ropar jag 
”tjoho!”. 
Nu har 
hennes 
nyaste, 
Somma-
ren ut-
an män, 
översatt 
till svenska av Norstedts.

intrigen är något av en 
klassiker: mia Fredrick-
sen blir dumpad av sin 
make Boris, får ett nerv-
sammanbrott och ham-
nar på sjukhus. Boris har 
blivit förälskad i en ung 
kollega. När mia kommer 
hem från sjukhuset mås-
te hon fly sin lägenhet 
för att varje ting där ”bli-
vit till ett värkande ben i 
kroppen”.

hon flyr till sin mam-
ma och minnesota. Där 
lovar hon leda en poesi-
grupp för barn i den lo-
kala konstföreningens 
regi. Barnen visar sig va-
ra ett gäng flickor i tidiga 
tonåren som drabbar mia 
- och varann - med all 
den fruktansvärda smär-
ta och destruktivitet som 
bor i flick-kvinnor som 
tävlar om vem som är 
vem i hackordningen.

i kontrast till småtjejer-
nas mörka intriger lyser 
mias mammas vänners 
(damer i 80-90-årsål-
dern) eviga kärlek och 
tålamod med varandras 
egenheter som en fyr av 
ljus. mias eget förhållan-
de till den svekfulla Bo-
ris får nytt ljus av grannen 
lolas relation till mannen 
Pete, som har ett häftigt 
humör.

och vad är det som är 
så märkligt med det här 
då? Det är hustvedts vi-
dunderliga förmåga att 
få sina personer att le-
va. hon har en irriterande 
benägenhet att bli pratig, 
tappa tråden och börja 
föreläsa. men när jag lä-
ser den här boken blir allt 
till på nytt: barnkvinnans 
osäkerhet, småbarns-
mammans hjälplös-
het, den ratades mogna 
skuld, den gamla kvin-
nans uppror och lojalitet. 
jag har inte varit med om 
allt, men jag minns det.

 ¶ soFia torValDs

ELLiPs

åtta år av ångest 
BOk

en väg tillbaka 

Författare: Christer olsson
Förlag: libris 2011

Vad händer när en erfaren 
psykolog med ett aktivt liv 
drabbas av depression och 
svår ångest?

Christer Olssons åtta år 
långa mörkerkörning bör-

jar med småsaker som tä-
ta toalettbesök. Trots att 
läkarundersökningar vi-
sar motsatsen kan han inte 
släppa tanken på att han li-
der av prostatitbesvär.

olsson kan inte sova, han 
tappar aptiten och drab-
bas av det som han med 
ett ord kategoriserar som 
”ofrid” – en djup olustkänsla 
som fyller hela hans varelse. 

Under de kommande åren 

pumpar han i sig mediciner, 
är intagen på anstalt och får 
till och med elchocker för att 
börja må bättre. Det hjälper 

bara under korta stunder. 
olssons livboj är hans 

gudstro och stödet från de 
närmaste, i synnerhet frun 
Anne-Marie. När maken 
gång på gång frågar ”Tror du 
att jag blir frisk?” svarar hon 
utan tvekan ”Du blir frisk”. 

olssons bok är en upp-
riktig och oförskönad sjuk-
domsberättelse. att han är 
psykolog bidrar till att mins-
ka tabuerna kring psykiska 
sjukdomar, vilket också var 
hans tanke. 

För olsson själv var hans 

yrke snarare ett hinder 
än en fördel när han sök-
te vård. Det känns fullstän-
digt oförklarligt att han inte 
en endaste gång under sin 
sjukdomsprocess erbjöds 
samtalshjälp. Kanske trod-
de kollegerna att han kunde 
behandla sig själv? jag in-
billade mig verkligen att den 
svenska psykvården kom-
mit längre än så! 

mycket i boken kretsar 
kring mediciner och sjuk-
domsteori. jag skulle gär-
na ha hört mer om vardagen 

i familjen och om hans kon-
takt till ”normala” saker un-
der depressionen. och vad 
var grundorsaken till att han 
insjuknade? Utbrändhet?

i slutet av boken kommer 
Christer olssons fru och en 
vän till tals, vilket ger en 
välkommen versionering av 
de händelser som återges.

Bokens största vinning 
är att den gjuter hopp i den 
som befinner sig i ett natt-
svart rum utan fönster eller 
dörrar. Det blir bättre! 

 ¶ mariNa WiiK

Sju röster 
om sorg, 
styrka och 
hopp

nÄr Seven hade premiär 
på svenska teatern var det 
gratis och föreställningen 
fullbokades på några tim-
mar. Bara en föreställning 
var inprickad, men regissö-
ren marcus Groth berättar 
att det finns en chans att 
seven sätts upp på nytt. 
här (från vänster): jeanette 
Björkqvist, eva Biaudét, 
helena ewalds, Cay se-
vón, Farbardhe hetemai, 
elisabeth rehn och Bettina 
sågbom.

Konceptet är slående i sin enkelhet: 
sju kända finlandssvenska kvinnor ge-
staltar sju människorättsaktivister. När 
de tågar in på scen är de sig själva men 
samtidigt någon annan.

Jeanette Björkqvist, politisk repor-
ter vid Hufvudstadsbladet, blir pakis-
tanska Mukhtar Mai som blir utsatt för 
gruppvåldtäkt som vedergällning för ett 
”hedersbrott”. Tv-profilen Bettina Såg-
bom blir Inez McCormack, kvinno- och 
människorättskämpe från Nordirland. 
Årets flyktingkvinna 2009 Fatbardhe 
Hetemai blir Farida Azizi från Afgha-
nistan som kämpat mot kvinnoförtryck 
och tvingats fly sitt hemland på grund 
av dödshot. Minoritetsombudsman Eva 
Biaudet blir Mu Sochua som arbetat mot 
trafficking och sexslaveri i Kambod-
ja. Helena Ewalds, till vardags utveck-
lingschef vid Institutet för hälsa och väl-
färd, blir Marina Pisklakova, kvinnan 
som startade Ryssland första hjälplin-
je för offer för familjevåld. Veteranpo-
litikern Elisabeth Rehn blir Annabella 
de Leon från Guatemala som kämpar 
mot korruption och för de fattigas rät-
tigheter. Kulturhuvudstadsstiftelsens 
VD Cay Sevón blir Hafsat Abiola som 
arbetar för unga kvinnor i Nigeria.

Seven är en dokumentär pjäs som ba-
serar sig på intervjuer med de här sju 
kvinnorättskämparna. Intervjuerna är 
gjorda av sju prisbelönta dramatiker. 
Sedan år 2009 har pjäsen satts upp så-
väl i Istanbul som i EU-parlamentet. 
När Svenska teatern introducerade Se-
ven förra veckan var det första gången 
pjäsen spelades av politiker och opini-
onsbildare i Finland.

Det var skådespelaren och regissö-

TEATER Sju finlandssvenska opinionsbildare spelar sju 
kvinnor som satsat livet på ett kort – och fått betala 
ett högt pris. ”Seven” är så bra att man vill ha mer.

TexT: SOFIA TORVALDS  FoTo: kARIN LINDROOS

ren Marcus Groth som hämtade Seven 
till Svenskfinland.

– Själva konceptet är intressant, att 
politiker iklär sig en annan människas 
röst och roll. Och texten är oerhört bra, 
säger Groth.

Riktig smärta, riktigt hopp
Seven är inte en pjäs som får åskåda-
ren att luta sig tillbaka och slappna av. 
I den blir unga kvinnor våldtagna, små 
barn förlorar sina själar och mammor 
och barn utsätts för hot. Allt har hänt 
på riktigt, åt riktiga människor.

– De här kvinnorna har varit med 
om fruktansvärda saker och det oak-
tat kommit igen och blivit människo-
rättsaktivister. Det visar en otrolig figh-
ting spirit. På det viset blir pjäsen också 
ljus och pekar på människornas möj-
ligheter, säger Groth.

Marcus Groth ser inte på tv och föl-
jer inte med dagspolitik. Att välja ut sju 
finlandssvenska opinionsbildare som 
kunde ställa upp och läsa texterna på 
scen var inte alldeles lätt.

– Jag förlitade mig på mina vänner 
när de gällde att välja ut rätt kvinnor.

De kvinnor som medverkar har av 
naturliga skäl ganska hektiska tidta-
beller. Det har inte blivit många repe-
titioner.

– De här kvinnorna är vana med att 
uppträda offentligt och klarar av press-
sen att stå framför publik, säger Groth.

– Att inte hinna repetera så mycket 
ger också föreställningen en nerv och 
fräschör.

När Seven sattes upp av Svenska tea-
tern var föreställningen gratis. I stället 
fick åskådarna ge ett frivilligt bidrag till 

förmån för telefonjouren Kvinnolinjen.
– Jag är inbiten buddhist och tror att 

den sanna glädjen är givandes glädje, 
säger Groth.

Groth gillar att göra teater som för-
ändrar den värld vi lever i.

– Det är intressant att använda teater 
som ett medel att säga något om vår tid. 
Seven är inte bara teater för att göra tea-
ter. Många av de kvinnor pjäsen hand-
lar om lever under dödshot. Till exem-
pel pakistanska Mukhtar Mai klarar sig 
bättre ju mer offentlighet hon får. Om 
jag med teater kan bidra till att någon 
överlever ger det en helt ny mening och 
ett helt nytt perspektiv på arbetet.

Om sorg och respekt
”I många år visste jag inte att i vår kultur, i 
Kambodja, tror man att mänskan har nit-
ton själar. Jag frågar ofta traffickingoffren: 
när förlorade du din själ? De svarar: när 
människohandlaren tog mig från min fa-

Foto: aNette JuhliN



KULTUR 13KyrKpressen torsdag 27.10.2011 • nr 43
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Att bli sviken och bli stor
BOk

emma Gloria med lust och 
fägring stor

Författare: henrika an-
dersson
Förlag: söderströms

Henrika Anderssons tjej-
hjälte emma Gloria har blivit 
stor: redan 18! men också 
den som är myndig är gan-
ska liten när livet blir en en-
da katastrof.

robin är emma Glori-
as stora kärlek, och när han 
sviker henne ett par måna-
der före studentfesten blir 
livet grått och omöjligt att 
hantera. sveket finns på Fa-
cebook och plågan intensi-
fieras av att ”alla vet”.

Till sommaren flyttar em-
ma Gloria in i sin pappas ar-
betsrum för att träna på det 
här med att flytta hemifrån. 
hon sommarjobbar, känner 
sig ensam, bloggar om för-
nedringen och blir kompis 
med en liten flicka som ing-
en tar hand om. hon sörjer 
sin sjuka farfar och bear-
betar relationen till pappan 
som inte funnits där då hon 
behövt honom.

man behöver inte ha haft 
en tonårstid som emma 
Glorias för att känna igen 
sig. att livet tidvis blir torrt 
och hemskt som gammalt 
knäckebröd hör till för de 
flesta av oss. men när man 
är 18 vet man inte att det 
går över. men emma Glo-
ria lär sig det, och hon gör 
det på ett sätt som gör en 
läsande mamma lika stolt 
som om hon var ens eget 
barn.

 ¶ soFia torValDs

Boken läste jag ganska 
snabbt. På ett eller annat 
sätt kunde jag relatera till 
bokens budskap och histo-
ria. i tonåren går nästan alla 
igenom sin personliga kris. 

Det kan vara osäkerhet, nå-
gon traumatisk upplevel-
se, förödmjukelse eller bara 
ett sökande efter identitet. 
ingen har säkert gått ige-
nom sina tonår utan en el-
ler två katastrofer. men för 
emma så hände alla de här 
sakerna samtidigt. emma är 
en ganska lugn människa, 
men man kan se i boken att 
hon kämpar.

emma blir sviken av sin 
pojkvän vars andra flick-
vän lägger ut ett pinsamt 
klipp på Facebook. en stor 
del av våra liv finns på Fa-
cebook, precis som em-
mas. som i boken blir al-
la på något sätt generade. 
Precis som dumma rykten 
och pinsamma foton före-
kommer. Det händer nästan 
alla. man borde egentligen 
bara skratta åt det, men det 
är inte alltid så enkelt. svek 
är redan hjärtekrossande i 
sig, lägg ut sveket på Face-
book och allt blir värre.

emma går igenom någon 
slags depression. Då hen-
nes farfar dessutom är dö-
ende blir saker och ting ba-
ra värre. att vara deprime-
rad är som en mörk grop att 
falla i. ibland finns det ingen 
orsak till depressionen, men 
det gör den inte menings-
lös. Kanske är den ett sätt 
att påminna oss om vad vi 
egentligen vill i livet? Det 
finns massor av stress kring 
vad man vill bli, vart man vill 
fara, hur man ska vara. ib-
land hänger man bara helt 
enkelt inte med i pressen.

Tonåren är en jätterolig 
del av livet. Det är svårt så-
klart, men med varje ny ut-
maning blir man en aning 
starkare i sig själv. Det tar 
tid, men förhoppningsvis 
kan man komma igenom 
det med en positiv attityd. 
Är inte det det bästa man 
kan hoppas på?

 ¶ maryelle steFFaNssoN 
Prao PÅ KyrKPresseN

Henrika anderSSon avslutar sin trilogi om emma Gloria 
med sommaren efter att emma Gloria tagit studenten.
Foto: leNa malm 

Punkig gudstjänst i Åbo
PunkmÄSSa. Finlands – 
kanske till och med värl-
dens – första punkmäs-
sa gick av stapeln i mikaels-
kyrkan i Åbo förra veckan.

För musiken i mäss-
san svarade det legenda-
riska punkbandet Korroo-
sio. Bortsett musiken mot-
svarade mässan en vanlig 
gudstjänst.

Punkmässan ingick i  fi-
randet av mikaelskyrkans 

90-årsjubileum. initiativet 
togs av församlingens  
kyrkoherde Jouni Lehikoi-
nen och sångaren Joel Hal-
likainen, som själv spelat i 
Korroosio.

– Punk är frihetens, kär-
lekens och uppriktighetens 
glädjebudskap. Den passar 
perfekt ihop med kyrkans 
evangelium, säger mässans 
predikant Heikki Arikka till 
Kyrklig tidningstjänst.   

milj. Deras själar har blivit kvar i risfälten.”

Publiken är knäpptyst. Just nu, för en 
stund, är Eva Biaudét Mu Sochua och 
åskådaren ser en flickas liv slås i spillror. 
Själv sitter jag igenom hela föreställning-
en med en stor, öm klump i halsen och 
läckande ögon. Samtalet efter föreställ-
ningen visar att också de som satt på scen 
berördes av texten trots att berättelser-
nas innehåll var dem alltför välbekant.

– Jag blev berörd, säger Farbardhe He-
temai och nämner att många av de pro-
blem som pjäsen aktualiserar är bekan-
ta för henne.

– Jag har släktingar som blivit våldtag-
na under kriget i Kosovo.

Cay Sevon tycker att det är intres-
sant att så många av berättelserna föl-
jer samma mönster. Först sker en för-
ändring och något nytt växer upp, se-
dan leder förändringen till hot och mot-
stånd och kampen intensifieras. Alla sju 
är överens om att de frågor som Seven 
tar upp också berör oss i Finland.

– Understöder man sexindustrin 
deltar man på något sätt i människo-
handel. Det här är inte en akademisk 
fråga, säger Eva Biaudét och påpekar 
att det också i Finland finns offer för 
människohandeln som inte får hjälp 
någonstans. De är inte många, men 
de finns.

– Vi är alla överens om att det är vik-

tigt att barn får gå i skola, men om jag 
säger att de rumänska barnen i Finland 
ska få gå i skola medan deras föräldrar 
är här, då blir alla förskräckta. Att är 
det vi som ska betala för det!

Jeanette Björkqvist påpekar att efter-
som det är frågan om levande kvinnor 
slutar inte deras berättelser där pjäsen 
slutar. I pjäsen döms de män som våld-
tog Mukhtar Mai till döden. Men för ett 
halvår sedan kom en frikännande dom 
för fem av de sex våldtäktmännen från 
Högsta domstolen i Pakistan.

Bettina Sågbom påminner om att 
arbetet med mänskliga rättigheter ska 
börja hemma vid köksbordet.

– Jag har själv fått säga till mina barn 
att vissa åsikter inte tolereras hemma 
hos oss.

Hon citerar en okänd storhet: Får jag 
en pojke ska jag lära honom att respek-
tera kvinnor. Får jag en flicka lär jag 
henne att respektera sig själv.

”Om jag med teater kan bidra till att någon överlever 
ger det en helt ny mening åt arbetet.”

fAMIlj

FÖDelseDaGar

Lördag 29.10 kl. 13
Samtal om Välsignelse med Patrik Hagman och Stefan Forsén.
Samtalet leds av Pia Kummel-Myrskog.

Besök oss på bokmässan, 
monter 7k18 

Söndag 30.10 kl. 11
Samtal om Religionsfrihet med Pamela Slotte, Gideon 
Bolotowsky och Niklas Andersson. Samtalet leds av 
Lucas Snellman.
Författaren Hilkka Olkinuora signerar boken Heligt – helt 
enkelt söndag 30.10 kl. 10.30-11.00 och 11.30-12.00

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)

Erik Vikström  
fyller 70 år söndag 6.11 i Borgå. 

biskop Erik predikar i domkyrkans högmässa 
kl. 12, därefter kyrkkaffe i svenska 
församlingshemmet, Runebergsg. 24.

i stället för gåvor, kom ihåg anna och Bertrand Tikums arbete i 
senegal. Finska missionssällskapet, sampo 800014-182 672.  
märk inbetalningen: ”arbetet i senegal”
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Konstruerat av AN
N

 HU
SM

AN

PsALmVäVEn oKTobeR

Fyll i de ord som sökes på raderna a-Y. 
motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad a motsvarar a73, den 
andra a40 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna a-Y bildar psal-
mens namn.
oftast håller sig Psalmväven till den nya 
psalmboken, men för att det ska vara 
klurigt kan det ibland hända att vi an-
vänder oss av en äldre version av någon 
psalm. 

Rätt svar på förra psalmväven är psalm 
251, vers 8, som börjar med orden så 
vilar det i herrens råd. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Yvonne Rubey, marie-
hamn, Eva Nyberg, Pörtom och Svea 
Westerlund, ekenäs. Grattis! Prisböck-
erna kommer på posten.

skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
mannerheimvägen 16 a 9, 00100 hels-
ingfors senast 15.11.2011. 
märk kuvertet ”oktober-psalmväv”. 
Bland de rätt svaren lottar vi ut tre bok-
pris. lycka till!

PsALmVäVEn

skickA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BÖCkER!

A   ger oss ett lyft     ___     ___     ___     ___
                                       73       40       116       56
b   saknar syskon     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                      88       46       70        26       57       100       75       92 
c   Förs vid handen    ___     ___     ___     ___ 
                                        12       54        93      124
 
D   Det bästa hos mjölken     ___     ___     ___     ___     ___     ___     
                                                    101      20        33       113       87       66 
E   Diktas?     ___     ___     ___     ___
                         97        9         77        85 

F   ”Vi vandra så vissna så vissna, 
      vi vandra så lissna så lissna,
      vi täcka med vår gråt vårt återtågs stråt,
      ty segern gick ej till de krissna”                    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                                                    14       102      82        74       123       34       61        25 

g   Ensamstående     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                      48       96        39       117         1        108 
H   teddybjörnar     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                   115       91        35        62       21        16 
i   Förtrytelse     ___     ___     ___     ___ 
                              41        68       29        11
j   som oval     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                          122       69       44       28        99       79
k   bortom atmosfär     ___     ___     ___     ___      
                                           59       51        84        111  
L   F i Fbi     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                      32       114       60        17        49       80       125     
m   ber man om     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                  109      76       67         13       119        5   
n   man biter hund     ___     ___     ___     ___     ___   
                                       55       63       121        83      95  
o   Hämnande makt     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                          78        4         47        94       18       106      50  
P   matfett     ___     ___     ___     ___     ___     
                        128      107      120       10        31  
R   Drabbar matta     ___     ___     ___     ___     ___     ___      ___     ___   
                                       8        105      112       65        27       90        45       129
s   Undrar klokt?     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                    64       22        19       127       81        42       110 
t   Drabbar fuktigt trä     ___     ___     ___     ___  
                                            103      58         3        30 
U   tas ur jaktbyte     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                      23        52       104      37        86       43 
 
V   Flod eller verktyg     ___     ___     ___   
                                           38        6         24

X   ”jag är en hednisk syndaträl,
      som saknar sinne för din själ
      men tycker om att titta på
      din vackra kropp från topp till tå”     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                                        71        98        15        118       7         53        36
 
y   bland det första vi får     ___     ___     ___     ___  
                                                   2         126      72        89
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGå
Sö 30.10 kl. 10: Gudstjänst i Kullo 
bykyrka, s lindgård, helenelund
kl 12: högmässa med prästvigning 
i domkyrkan, m lindgård, Björn 
Vikström, Tollander, söderström, 
Borgå kammarkör
kl. 16: Knattekyrka i lilla kyrkan, 
ekholm, Tollander, dagklubbsbarn
On 2.11 kl. 13: Temasamling i för-
samlingshemmet om Franz liszt, 
Gaudeamuskören, helenelund

 ¶ LAPPTRäSk
To 27 kl 14: mission i fh
kl 18: Cantando övar i kyrkan 
(obs! platsen)
Sö 30 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
CÅ, VT
kl 18: konsert i kyrkan med Wall-
mokören, Kaj silfvast och Vera 
Tollander
On 2 kl 9.30: vuxen-barngrupp 
i fh
kl 13.30: pensionärsträff i fh
kl 15: Barnklangen i fh
kl 19: församlingsrådets möte i 
kanslihuset
To 3: kl 13 andakt i servicehuset 
och kl 15 med ljuständning på 
Tallmogården, CÅ, VT

 ¶ LILJENDAL
Högmässa: sö 30.10 kl 12 i kyrkan. 
håkan Djupsjöbacka, antti joki-
nen. Gästpredikant: Per svenfelt.
Må Bra-kväll: må 31.10 kl 18 för 
Vuxen-Barn gruppens mammor 
på mariagården.
Vuxen-Barn gruppen: Ti 1.11 kl 10-
12 på Kantorsgården
Skriftskolan: To 3.11 kl 15-17 kon-
firmandsamling på mariagården

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: i kyrkan sö 30.10. 
kl 10, T Carlström, Per svenfelt 
predikar
Pensionärer: ti 1.11. kl 13 i Försam-
lingsgården, Vi spelar Bingo!
Morgonkaffe   to 3.11. kl 8.30

 ¶ PERNå
Taizémässa: sö 30.10 kl. 18.00 
i kyrkan, robert lemberg, rita 
Bergman.

 ¶ SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO kYRkA Sö kl 12: mässa 
Fjalar lundell, anders ekberg.
Så mycket solsken i världen! 
konsert i sibbo kyrka fr kl 19 
28.10 för Kyrkans Utlandshjälp. 
mikael Grönroos tenor, Dag-Ulrik 
almqvist orgel, Kaj ekman piano. 
schumann: Dichterliebe. järnefelt, 
merikanto, Nordqvist, sibelius. 
Program 10 €.
Bibelserie: i Box Bykyrkan Tabor 
sö kl 16 lundell: i honom finns 
bara ett ja, 2 Kor 1:18-22. Ulla-
Britt o allan lindqvist medv.
Som en bön: meditativ musikan-
dakt i sibbo kyrka sö kl 20, may 
Wikström, Niklas mansner, lauri 
Palin, Patrik Frisk. Fritt inträde.

Servicehuset Linda: on kl 18 
veckomässa, lundell, ekberg.
Pilgrimsvandring: på Gotland, se 
annons på annan plats.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr  28.10:
kl. 10-11.30 Familjeklubb: i s:t 
jacob: Kvarnbergsbrinken 1. lök-
ström.
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb 
i Hörnan: högbergsgatan 10. 
ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch:  johan-
nessalen, högbergsgatan 10 D 
2 vån. Vi bjuder på veckolunch. 
Frivillig avgift till Kyrkans Utlands-
hjälp.
Sö 30.10:
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. 
sundström, Böckerman. Kyrk-
kaffe.
kl. 12 Högmässa: johanneskyrkan. 
lindström, sundblom-lindberg, 
löfman. exaudio, dir. hanna 
Kronqvist. Kyrkkaffe.
kl. 16 Familjegudstjänst: s:t 
jacobs kyrka. Djupsjöbacka, hen-
ricson. servering.
Må 31.10:
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb: 
Tomas kyrkas dagklubbsutrym-
me, rönnvägen 16. ingång från 
gården.  Frände. 
kl. 11-12.30 Cellträff:  andliga 
samtal och förbön i s:t jacobs 
kyrka. lindström.
kl. 18 Samtalsgruppen Bibel, tro 
och tvivel: Tomas kyrkas utrym-
men. Kontaktperson Kisa Kork-
man kisa.korkman@gmail.com 
eller Gunvor Frände.
Ti 1.11:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. 
Pekka suikkanen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och 
daglediga: johannessalen, hög-
bergsgatan 10 D 2 vån.  lisbeth 
Giljam berättar glimtar ur Viola 
renvalls liv och diktning. ingmar 
hokkanen bjuder på musikpro-
gram. ahonen, löfman.
kl. 18 Gräv djupare, där du står: 
Är mänskan i grunden ond?  
Diskussion och samtal kring 
kristen vuxentro i johannessalen, 
högbergsgatan 10 D 2 vån. Djup-
sjöbacka.
On 2.11:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t 
jacob: Kvarnbergsbrinken 1. lök-
ström.
kl. 14-15.30 Diakoniträff: med 
Tomas ray i s:t jacobs kyrka. 
salenius.
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas 
kyrkas församlingssal. Frände.
kl. 18 kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
lindström, Böckerman, enlund.
To 3.11:
kl. 18-20 Temakväll: hur tala med 
barn om döden? i högbergsgår-
den, högbergsgatan 10 D med 
Gunborg lindqvist, präst i esbo 
svenska församling. Förfrågningar 
Barbro ollberg tfn 050 3800656 
eller Nenne lappalainen tfn 
050 4010390.
kl. 19-21 Regnbågscafé: hörnan, 
högbergsgatan 10 D 2 vån. ray.

Hej det är åter dags för gospel!: 
”hela kyrkan sjunger gospel” i 
johanneskyrkan måndag 7.11 kl. 
18.30. Unga spelar och sjunger 
med och för andra unga och 
ungdomligt sinnade. medv. bl.a. 
församlingens kör aTso, suvanto-
trio, emelie ekholm, Pia lind-
holm, gospelkören his master´s 
Noise, duon anton och Toivo, 
skribakören 2011, m.fl. allsång 
med Urbana Undulater. Konserten 
är samtidigt inledningskväll för 
sommarkonfirmanderna 2012.  
Gratis inträde. Kollekten går till in-
köp av skolböcker till romska barn 
i rumänien.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.helsing-
forsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet: är öppet må, ti, 
to, fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18 
tfn (09) 2340 7300
MATTEUSkYRkAN: Åbohusv. 3
Fr 28.10 kl. 19: samling för män (2 
vån).  stig-olof Fernström: ro-
marbrevet i NT. Diskussionskväll. 
Lö 29.10 kl. 18: musik i allhelgo-
natid. aftonsång i anglikansk stil 
med musik av john rutter. med-
verkande: helsingfors svenska 
kyrkosångsförbunds kör och 
instrumentalensemble, dir. Dag-
Ulrik almqvist, anna maria Böck-
erman sopran, markus malmgren 
orgel, stefan Forsén liturg.
Sö 30.10 kl. 11: förbönsstund före 
gudstjänsten (2 vån). mera info: 
matias Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 30.10 kl. 12: högm, hallvar, 
lankinen. söndagsskola. Kyrk-
kaffe. 
Sö 30.10 kl.18: kvällsmässa, For-
sén. Kvällste i matteussalen.
Må 31.10 kl. 11: knattekyrka för 
hela småbarnsfamiljen, rönnberg, 
Bärlund-Palm, Brummer. lek-
sakskollekt. Kaffe, saft och bröd. i 
samband med knattekyrkan ord-
nas möjlighet att byta barnkläder 
(0-6 år) och -+leksaker.
Må 31.10 kl. 18-20.30: Café kväll 
till förmån för rosa bandet- in-
samlingen (2 vån). Kom och njut 
hela kvällen eller stick in på en 
kopp kaffe! läckra bakverk, lot-
teri och varm gemenskap utlovas! 
alla är varmt välkomna! 
To 3.11 kl. 13: pensionärskrets, 
ahlfors (2 vån).

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 28.10: 
- kl. 13 Sopplunch: i månsas kyr-
ka. anmäl gärna till Tove monn-
berg, 050-358 9310.
Lö 29.10 - sö 30.10: 
- Petrusdagar : i månsas kyrka kl. 
10 - 15.30. ”Vår identitet och vårt 
uppdrag” medv. lassus, Kass, 
Thylin. Undervisning och grupp-
samtal. sångprogram och barn-
passning. lunch/kaffe serveras. 
Sö 30.10:
 - kl. 10 Petrusdagarnas högmäs-
sa (N): i månsas kyrka. lassus, 
Björk, m.fl. Petruskören medver-
kar. söndagskola. Kyrkkaffe.
- kl. 18 Bibelstudium: i malms 
kyrka, Upp. 6 och 7. sandell.
Må 31.10:
- kl. 10 Musiklek för barn och 
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bEtRAktELsEn RobeRT leMbeRg

En bråkig elev
nÄr jag gick i skola hände det att elever som var stökiga 
blev utkörda. Läraren orkade inte med att eleven brå-
kade och störde andra. När eleven kördes ut fick klas-
sen lugn och ro.

I söndagens evangelium finns det en till som blir ut-
körd av läraren. Det är han som föddes blind och fick 
sin syn tillbaka av en okänd undergörare på sabbaten. 
Det här blir ett orosmoment för dem som vet hur det är, 
nämligen fariséerna. Världen var inte sig lik längre. Det 
här måste utredas!

Så kallar fariséerna till sig mannen som berättar hur 
det gick till när han blev botad. Det här är inte möjligt, 
tänkte fariséerna och kallade till sig mannens föräldrar 
för att kontrollera att han faktisk var blind redan vid föd-
seln. Ja, det var han. Ingen utväg där inte. Mannen kallas 
in för andra gången. ”Hur var det nu när mannen botade 
dig?” ”Jag har ju redan berättat allt en gång, varför ska 
jag berätta det en gång till?” ”Om den här mannen in-
te vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någon-
ting.” Och sedan litet retsamt: ”Kanske ni också tänker 
bli hans lärjungar?”

Det var droppen. Ska den uppstudsiga eleven börja 
undervisa lärarna? Det här botandet får man ingen rät-
sida på. Vad ska vi göra? Kasta ut mannen!

För den som har en fast och färdig världsbild är det ett 
elände med bitar som inte passar in. Det finns ateister 
som ägnar ansenlig tid och energi åt att bekämpa Gud 
och religionen fast de egentligen inte skulle behöva gö-
ra det. Ett under är verkligen ett bekymmer för den som 
inte tror. Vilken förklaring som helst duger utom den att 
Gud har ingripit. När pusslet är färdig lagt, vad ska man 
göra med bitarna som blev över? Bäst att kasta bort dem. 
När vi äntligen vet hur allt ligger till, vad ska vi göra med 
orosmakarna? Kasta ut dem!

Om inte den botade mannen hade haft ett öppet och 
frågande sinne hade han kanske aldrig förstått vem som 
botade honom. Men han är beredd att ställa dumma frå-
gor. Han är beredd att ta emot nya pusselbitar och hans 
värld förändras. Han ser plötsligt att Gud är en del av 
hans värld.

Evangeliet berättar om den upp- och nedvända värl-
den. Han som föddes blind blev den som trodde. Fari-
séerna, som hårt höll fast vid sin tro och inte lät sig rub-
bas, blev de som inte trodde.

Robert Lemberg är kyrkoherde i Pernå församling.

Feministteologi är en 
teologisk tolkningsdisci-
plin som med utgångs-
punkt i kvinnors erfaren-
heter kritiskt granskar 
teologiska begrepp och 
funderingar. Utgångs-
punkten är att de teolo-
giska begreppen i grun-
den är maskulint formu-
lerade.

enligt feministteolo-
gin har ett patriarkaliskt 
tolkningsföreträde lett 
till ett förtryck av kvin-
nor och kvinnors plats i 
kyrkan. Feministteolo-
gin arbetar med att av-
slöja och analysera för-
tryck av kvinnor i tro och 
praxis. målet är att ska-
pa ett teologiskt språk 
där kvinnors erfarenhe-
ter inkluderas.

Källa: Kyrklig ordbok

FÖRSTA LäSNINGEN
jes 8:11–15

ANDRA LäSNINGEN
2 Kor 1:18–22

EVANGELIUM
joh 9:24–38

Tjugonde söndagen ef-
ter pingst: Tro och otro 

i KlARSPRåK

HELgEns TexTeR

”Gud, låt mig leva 
öppet så att jag 
ser vad du gör i 
vår värld och tror 
på dig.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

182, 337, 341, 
453, 338(N), 
178 v.4.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALmFöRsLAg

om tro och otro
hur vet man att en mirakel är ett verkligt mirakel? 
hur kan man veta att någon verkligen utför Guds 
gärningar?

söndagens texter handlar om tro och otro. Under 
jesu livstid var det många som tvivlade på honom. han 
väckte anstöt, han ansågs vara en uppviglare.

Kampen om tro och otro pågår i allas våra hjärtan 
ännu i dag. Därför måste en Kristi efterföljare kritiskt 
pröva sin egen trosgrund.

om HelgeN

”Aldrig förr har 
man hört att nå-
gon har öppnat 
ögonen på en som 
var född blind.”

Helgens evangelietext 
finns i Joh 9:24-38

”Gudstjänstbe-
sökarna erbjuds 
öronproppar.” 
Metallmässans far 
Janne Löf om att 
gamla kyrkor inte är 
planerade för metall-
musik. Metallmässa 
firas i Esbo domkyrka 
lördagen den 29 okto-
ber kl. 20. 

UR evANgelIeT RUnt KNuTeN

KALENDERN 
28.10-3.11

Teater, bildkonst, lyrik, musik…

Kropp – rum – möte
Johannes församlings kulturvecka 

5–13.11.2011 

Läs mer på:
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
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föräldrar: i lukasgården (munk-
stigen 2). sussi.
- kl. 19 Samling för män: i lukas-
centret. stig-olof Fernström.
Ti 1.11:
- kl. 10 knatte- och babyrytmik: i 
malms kyrka. sussi och Bodil.
- kl. 19 Förbön och tack: i munks-
höjdens kyrka. Ulla-Christina 
sjöman, Pekka reinikainen, sö-
derström. Barnpassning. Kyrkdör-
rarna öppnas kl. 18.30. 
On 26.10:
- kl. 18.30 Petruskören: i lukas-
centret. söderström.
To 3.11:
- kl. 10 knatterytmik: i seuris 
(månsasvägen 21). sussi och 
Bodil.
- kl. 10.45 Babyrytmik: i seuris. 
sussi.
- kl. 18 Frivilligarbetet i för-
samlingen:  i månsas kyrka. alla 
intresserade välkomna. info och 
anmälan Tove monnberg, 050-
3589310.
kvinnobrunch:  i hagasalen lö 
12.11 - kl. 10.30. Gunvor österlund. 
anmäln. senast 9.11 till kansliet, 
09-2340 7100.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
TOMASMäSSA: i Tomas kyrka 
rönnvägen 16 onsdag 2.11 kl 19.00 
Tema: De heligas gemenskap. 
Predikant: monica Cleve. liturg: 
Ulf skogström. speaker: ritva 
saario. musik. sven Nygårds trio 
med jannike sandström. möjlig-
het till bikt och förbön kl. 18.30. 
efteråt testund. Välkommen! hel-
singfors ev. luth. församlingar
Specialskriftskola: ordnas den 
12-17.6.2012 på lärkkulla stifts-
gård i Karis. Konfirmanden bör 
vara född år 1997 eller tidigare. 
ansvariga ledare är omsorgspas-
tor Nalle öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina 
jansson-saarela. Ytterligare upp-
gifter ger, K jansson-saarela, tfn 
09-23402540
Hela kyrkan sjunger gospel: i 
johanneskyrkan måndag 7.11. 
kl.18.30. medv. Bl.a församling-
ens kör aTso, suvanto-trio, Pia 
othman-lindholm, Gospelkören 
his masters Noise, duon anton & 
Toivo, skribakören 2011, allsång 
med Urbana Undulater. Gratis 
inträde. Kollekt till skolböcker för 
romska skolbarn i rumänien. arr. 
johannes församling.
Jourhavande i Samtalstjänsten, 
något för Dig?: en ny grundkurs 
för frivilliga i samtalstjänsten pla-
neras starta i höst. intresserade 
kallas på basen av ansökan till 
individuell intervju. Kursen, som 
hålls i helsingfors inleds i slutet av 
oktober och avslutas i mitten av 
januari 2012.  antalet kurstillfäl-
len är sju och antalet kursdel-
tagare max. 12. samtalstjänst är 
en riksomfattande telefon- och 
nättjänst, som upprätthålls av 
den ev.luth.kyrkan. Till samtals-
tjänsten kan man ringa anonymt 
alla dagar kl. 20-24 eller skicka 
ett meddelande till nätjouren, 
www.natjour.fi.För  närmare in-
formation, tag kontakt med verk-
samhetsledare Caritha sjöberg, 
tel. 09-2340 2292 eller caritha.
sjoberg@evl.fi.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour. användaren 
behöver inte uppge namn, e-
postadress eller andra uppgifter 
som kan leda till identifiering utan 

väljer själv en signatur och ett lö-
senord. ring eller skriv när Du 
behöver stöd!
Huvudstadsregionens försam-
lingars PODCAST:  aktuellt från 
kyrka och församling. Flera nya 
inslag varje vecka. lyssna:  www.
pod.fi/svenska
kORRIGERING: Fotot i Kyrkpres-
sen nr 42 på sidan 17 från Diako-
nidagarna (Karin Degerman) är 
tagen av rebecka Naatus. 
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 30.10: kein Gottesdienst in 
der Deutschen Kirche! 14.30 Uhr 
gemeinsamer Gottesdienst in der 
maarian kirkko Turku/Åbo

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 30.10:  
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15 rönnberg, juntumaa, 
Bengts, malmgren. Kråksången 
medv. jarmo juntumaas avskeds-
fest, kyrkkaffe i lagstad hem-
bygdsgård.  
olars kapell, månskivan 4, kl. 
10.30. Pensionärerna inbj. spec. 
Kyrklunch. 
Karabacka kapell, Karabackav. 12 
kl. 10. jäntti, Bengts. Kyrkkaffe.
sökö kapell, sökögr. 3, kl. 15. ahl-
beck, malmgren. Kyrkkaffe.
Samling kring ansvarsveckans 
tema: ”Tänk själv – tro fritt. om 
religionsfrihet och utveckling”. 
esbo domkyrkas förs.gård, Kyrk-
parken 2, lö 29.10 kl. 17-18.30.
jan edström m.fl. arr. Grankulla, 
Kyrkslätts, Vanda och esbo sv. 
förs. öppet för alla intresserade!
Metallmässa: esbo domkyrka lö 
29.10 kl. 20.
Temakväll: ”Församlingen - de 
heligas gemenskap” i esbo dom-
kyrkas församlingsgård, Kyrks-
tranden 2, ti.1.11 kl. 18-20 m. di-
rektor Bror Träskbacka fr. Kyrkans 
central för det svenska arbetet. 
musik m. Noora Karhuluoma. 
servering. arr. morby & södrik di-
strikt, öppet för alla intresserade.  
Lördagskaffe för utv.hämmade: 
röda stugan, Brinkängsv. 4 i 
Gröndal lö 29.10 kl. 15-16.30.
Föreningsjippot Yhdessä enem-
män – Mera tillsammans: iso 
omena lö 29.10 kl. 10-16. För-
samlingen har eget bord.
Samtalsgruppen: hagalunds 
kyrka to 3.11 kl. 16-17.30.
Öppet hus: hagalunds kyrka varje 
ti kl. 12-14. 
Stilla dagar med samvaro, hand-
arbete & god mat:  hvittorps 
lägercentrum, masaby, Kyrkslätt 
må 28.11 kl. 11 – ti 29.11 kl. 18. 
Pris 15 €. Taxi från Kyrkog. 10 i 
esbo  centrum. anmälan: synnöve 
heikkinen, 8050 3405, 040 547 
1856, synnove.heikkinen@evl.fi
kretsar för pensionärer &  dagle-
diga kl. 13-15: Köklax kapell ti 1.11, 
södrik kapell on 2.11, Karabacka 
kapell to 3.11.

 ¶ GRANkULLA
To 27.10 kl 9.30-16: ljusstöp-
ningstalko i nedre salen. För 
tilläggsuppgifter och anmälan, 
kontakta susanna ohls, tfn 050-
374 0843.
- kl 10: samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i 
övre brasrummet. 
Lö 29.10 kl 17: samling kring 
ekumeniska ansvarsveckans 
tema i esbo domkyrkas försam-

lingsgård, Kyrkstranden 2.”Tänk 
själv – tro fritt”. om religionsfri-
het & utveckling, jani edström. Kl 
18.30 Kaffe och utställning. Kl 20 
metallmässa i esbo domkyrka. 
arr. Församlingarna i mellersta 
Nylands prosteri.
Sö 30.10 kl 12: högmässa, san-
dell, Peitsalo. aulakaffe.
- kl 12: söndagsskola i övre bras-
rummet.
Må 31.10 kl 13-15: måndagscafé 
i sebastos. andakt kl 12.45 i ka-
pellet. 
Ti 1.11 kl 9.30-12: Familjelyktan i 
sebastos. musiklek, sång, rytmik 
och rörelse, Peitsalo, Fransman. 
Kort morgonandakt i kapellet. 
Kaffeservering och fri samvaro.
On 2.11 kl 13.30: syföreningen i 
övre brasrummet.
Grankulla musikfest – konserter i 
Grankulla kyrka: 
on 2.11 kl 18.30 The Brook street 
Band. j.s. Bach: Triosonater.  
Fr 4.11 kl 19 jyrki linjamas kon-
sertversion av kyrkooperan Die 
Geburts des Täufers (Döparens 
födelse). juhani lamminmäki, 
dirigent. Ursula langmayr, so-
pran, susannah haberfeld, mez-
zosopran, Niall Chorell, tenor, esa 
ruuttunen, baryton. Kammaror-
kestern soli Deo Gloria. Biljetter 
till konserterna: 25/10 euro kan 
beställas från lippupalvelu, säljs 
även i Grankulla på festivalbyrån 
samt vid dörren en timme innan 
konserten. www.grankullamu-
sikfest.fi

 ¶ kYRkSLäTT
Metallmässa: lö 29.10 kl. 20 i 
esbo domkyrka. om du efter 
mässan vill ha busstransport från 
esbo kyrka till Kyrkslätts centrum 
via sundsberg-masaby, skall du 
förhandsanmäla dig till anna laa-
sio via sms, tfn 050-3761487.
Högmässa: sö 30.10 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka, aino-Karin lovén, 
susann joki.
Mässa med parentation på Alla 
Helgons dag: lö 5.11 kl. 12  i Kyrk-
slätts kyrka. lars-henrik höglund, 
susann joki, henrico stewen. i 
parentationen uppläses namnen 
på de sedan förra alla helgons 
dag bortgångna och vi tänder ett 
ljus för var och en av dem. efter 
mässan är alla hjärtligt välkomna 
på kyrkkaffe i församlingshem-
met.

 ¶ TAMMERFORS
Sö 30.10. Gudstjänst: kl 10.30 
Gamla kyrkan, K rantala, P sirén
Sö 30.10. Välgörenhetskonsert 
:”Vi bygger en skola i Kongo” kl 15 
i svenska samskolan. 
Ti 1.11. Mammor, pappor o barn: 
kl 10 svG  
Ti 1.11. Tisdagsklubben: svG grupp 
i kl 13.30 - 14.30 och  grupp ii kl 
14.30-15.30.
Ons 2.11. Diakonikretsen: kl 13 
svh,  alla helgonsdag 
To 3.11. Hjälpledarkurs: svG kl 14-
15.30 Kaisa leppälä

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 30.10 kl. 10 i hel-
singe kyrka s:t lars, Kaj anders-
son
Högmässa: sö 30.10 kl. 12 i s:t 
martins kapell, Kaj andersson
Foibekretsen: må 31.10 kl. 14 på 
Foibe

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Sö 30.10 kl.13: gudstjänst, söder-
lund, lindgård

On 2.11.kl.13.30: pensionärsträff 
i församlingshemmet, salminen, 
lindroos.Gäst: militärpastor 
hannu Kivijärvi

 ¶ EkENäS
Gemensam bön: lö 29.10 kl.9.30 i 
Pingstkyrkan.
Högmässa: sö 30.10 kl.10, 
a.lindström, m.Danielsson.
Stenmässa: sö 30.10 kl.18, 
a.lindström, m.Danielsson. medi-
tativ kvällsgudstjänst inför den 
nya veckan.
Tisdagslunch (5€): ti 1.11 kl.12 i 
förs.h. 
Sångstund kring Sionsharpan: on 
2.11 kl.18 i förs.h.
Info om övr. verks: www.ekenas-
forsamling.fi

 ¶ HANGÖ
Lö 29.10  Höstvisa med Visans 
Vänner: kl. 16 i kyrkan
Sö 30.10  Mässa med Taizésång-
er: i Täktom kapell kl. 18:, a-s. 
Nylund, r. Näse.
Lö 5.11  Allhelgonadagens Hög-
mässa med ljuständning: i kyrkan 
kl. 12:, lit. a-s. Nylund, pred. a. 
laxell. ljuständning för alla för-
samlingsmedlemmar som avlidit 
under tiden 1.11.2010-30.10.2011.
Om du vill att ett ljus tänds på 
en anhörigs grav i Hangö: på 
allhelgonadagen men inte själv 
har möjlighet att göra det kan du 
ringa församlingens ekonomi-
kontor tel: 019-2630610 senast 
den 2.11. avgift 10 €/ljus. hangö 
scouter utför ljuständningen  (in-
komsten delas mellan scouterna 
och diakoniarbetet).

 ¶ INGå
Fr 28.10 kl 20.00: ungdomskväll i 
ungdomshuset.
Sö 30.10, 20 s efter pingst, kl 
10: högmässa i ingå kyrka. Peter 
Fagerholm, Torsten sandell, mari-
anne Gustafsson Burgmann.
Må 31.10 kl 18.00: bibelgruppen 
samlas i Prästgården. hur vi växer.
Ti 1.11 kl 18.30: första träff för 
konfirmander 2012 med föräldrar 
i församlingshemmet. Torsten 
sandell.
Ons 2.11 kl 13.00: församlingsträff 
för pensionärer och daglediga. 
lotteri till förmån för diakoniverk-
samheten.
Verksamhet på finska: Pe 28.10 
klo 17.30 sählyä merituulen kou-
lulla.
La 29.10 klo 19.00: esirukous- ja 
ylistyslauluilta Degerbyn kirkossa. 
liisa ja Gunnar Weckström sekä 
siuntion ylistyslauluryhmä.
Maa 31.10 klo 17.30: puuhakerho 
6-12 vuotiaille Päivölän koulussa.
ke 2.11 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva makweri.
To 3.11 klo 9.00: perhekerho ran-
tatie 11:ssa. mira Neuvonen.

 ¶ kARIS
Högmässa:  sö 30.10 kl. 10 i s:ta 
Katarina kyrka. Terlinden; Wu-
orinen
Tisdagens mission: ti 1.11 kl. 13-15 
på Köpmansgatan 20.
Onsdagsträff: on 2.11 kl. 13-15 
för daglediga  i Församlingshem-
met. Barnen från sandbo daghem 
uppträder. Diakon Kristiina kom-
mer med hälsningar från luther 
seminary, Nådens hem och sin 
resa till Thailand. lotteri, servering 
och andakt. 
Andakt i servicehuset: to 3.11 kl. 
14. raunio; Bonacci.

 ¶ POJO
Torsdagar: Kl 18.30 Församlings-
kören i förs.hemmet.
Fr 28.10: Kl 13.45 Pensionärskören 
i förs.hemmet. 
Sö 30.10: Kl 12 Gudstjänst i kyr-
kan. jW, TN. 
Må 31.10: Kl 19 musikafton i kyr-
kan med elisabet ahlbäck, lasse 
riutamaa och Tor Nordström.  
Ti 01.11: Kl 14 missionsklubben i 
förs.hemmet. 
On 02.11: Kl 14 Pensionärssamling 
i förs.hemmet. Tema: Nepal. Gäst: 
utjämningsambasadör oa lönn-
bäck. lotteri. 
To 03.11: Kl 12.45 Nattvardsgång i 
mariahemmet. Pensionärskören.

 ¶ SJUNDEå
Sjundeå Marthaförenings Höst-
lunch: sö 30.10 kl. 12-15 i Capella 
till förmån för Gemensamt an-
svar. På menyn finns två soppor 
samt kaffe med kaka. Pris 10€ / 
person, barn under 10 år gratis.
Mässa: sö 30.10 kl. 18 i Capella 
med kyrkkaffe, Kaiku mäenpää, 
hanna Noro.
Bönegrupp: to 3.11 kl. 18 i Capella, 
Gun Venäläinen.
Basar i Capella: lö 12.11 kl. 10-13, 
buffé och lotteri. Kom och sälj 
egna saker, bordshyra 10€. intäk-
terna går till Peeteli församlings 
arbete bland gatubarn i Tallinn. 
Bordreserveringar tas emot på 
pastorskansliet tel 819 0910 var-
dagar kl. 9-13.

 ¶ TENALA
23-30.10, ANSVARSVECkA:  
”Tänk själv, tro fritt!”
Lö 29.10 kl. 18: min önskesång i 
kyrkan. medverkande: Caj ehr-
stedt, olav söderström, kyrkokö-
ren m.fl.
20 sönd. e. Pingst, 30.10 kl. 10: 
högmässa, staffan söderlund, 
Gunnar Westman. 
Ti 1.11 kl. 18: studiegruppen  i för-
samlingshemmet.

REgion 2

åBOLANDS PROSTERI 

kIMITOÖN
kimito – kemiö: 
Fri 28.10 kl Diskussionsgruppen i ung-
domsgården
Sö 30.10 kl 10: Gudstjänst – marthornas 
kyrkogångsdag. Björkgren, sundroos. 
Kyrkkaffe vid Tjuda pedagogi.
Dragsfjärd:
Sö 30.10 kl 12: högmässai Dfjärds kyrka. 
Backström, södergård
Sö 30.10 kl 16: Dalsbruks sjöscouters 
50-års jubileumsgudstjänst i Dbruks 
kyrka. staffan söderlund, södergård.
Västanfjärd:
Sö 30.10 kl 10: högmässa – De äldres 
dag. Donner, Noponen. Kyrklunch i 
församlingshemmet. Gratis taxi. ring lö 
29.10 och boka till Walle el Nicke.
Hitis:
Sö 30.10 kl 13: högmässa. Kuokkanen, 
Noponen

åBO
To 27.10: 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 040-
3417628. Ta med eget mellanmål och 
egna inneskor! Verksamheten är gratis.
kl. 19 mässa i skarpskyttekapellet, 
Portin
Fre 28.10: kl.18-23 Café aderton i au-
relia (2 vån.)
Lö 29.10: Kyrkans barntimme (4 år - ) i 
aurelia (2 vån.)
Sö 30.10: kl. 12 högmässa i Domkyrkan, 
Bäck (pred), sepponen (lit), Forsman. 
Kantor maria ellfolk-laséns avsked-
skaffe efter högmässan. Kyrktaxi kan 
beställas per tel. 040-3417458 senast 
fre. 28.10 kl. 12.
Må 31.10: kl. 14 missionskretsen i aurelia 
(3 vån.) 

kl.17.30-19.45 Träffpunkt för ensamstå-
ende föräldrar. en plats där du kan träffa 
andra föräldrar i samma livssituation 
över en kopp te. möjlighet till barnpass-
ning finns. anmälningar till barnpassning 
och förfrågningar, Katja laaksonen 
040-341 74 73 eller katja.laaksonen@
evl.fi.
tis 1.11: kl.18-19 lovsångskören, övning i 
aurelia (1 vån.). 
kl.19 lovsång och förbön i aurelia (1 
vån.) ralf Karlsson: Gud väntar frukt
ons 2.11: 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) Nils erik 
Villstrand: hur skapar vi historia? synen 
på sveriges stormaktstid 
kl. 13-15 Café orchidé i aurelia (1 vån.) 
Psalmsånger med harry Dahlström 
kl. 17.30 Kyrkvärdsmöte i aurelia (3 vån.)
Församlingens sorgegrupp: Den som 
mist en anhörig och sörjer kan bli hjälpt 
genom att dela erfarenheter med andra 
sörjande. Församlingen startar en ny 
grupp för sörjande måndagen den 7 
november kl 18.00 i aurelia, auragatan 
18. intresserade kan anmäla sig till eller 
fråga mera av pastor johan mullo, tel. 
040-3417 465 och diakon eija Grahn, 
tel. 040-3417 467.

åLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Sö 30. 10 kl 12: högmässa med efterföl-
jande kyrkoherdeval.

JOMALA
Sönd 30.10 kl. 15.00: Familjemässa 20 
s e pingst ”Tro och otro” med roger 
syrén, Kaj-Gustav sandholm, barnkörer 
från jomala och mariehamns församling 
framför ”Barn i Guds tid”, Guy Karlsson, 
sånggruppen laudamus och blåsare. 
Kollekt: För att arbeta för rättvisa i värl-
den genom ansvarsveckan, ekumeniska 
rådet i Finland. 
Fred 4.11 kl. 14.30-16.00: orgelmusik i 
kyrkan inför alla helgons dag med kan-
tor Kaj-Gustav sandholm. 
Lörd 5.11 kl. 18.00: israelsafton i olofs-
gården med Dr. herbert Goldberg och 
David Goldberg som analyserar senaste 
nyheterna och bibelprofetiornas upp-
fyllelse.

SUND-VåRDÖ
Sö 30.10: högmässa i sunds kyrka kl 
11.00. mathias junell, Benita muukonen 
Cafégudstjänst i Vårdö Församlingshem 
kl. 13.30, mathias junell

NäRPES PROSTERI

kORSNäS
Fre 28/10 13.00: silvergruppen i För-
samlingshemmet. Gäst är Fader matti 
Wallgrén, kyrkoherde i ortodoxa för-
samlingen i Vasa.
Sö 30/10 11.00: högmässa i kyrkan, 
Cay-håkan englund, Deseré Granholm
Sö 30/10 18.00: Ung Gudstjänst i kyr-
kan. , Daniella lindström, jan-ola och 
Deseré Granholm, årets skriftskola m.fl. 
medverkar med sång och musik
Ti 1/11 13.00: harrström sjömansmis-
sionssyförening hos else Carlsson.
Ti 1/11 18.15: Bibelstudie- och böne-
grupp i Församlingshemmet.
On 2/11 13.00: Vänstuga/träff för dagle-
diga i Församlingshemmet.
To 3/11 13.00: molpe missionssyförening 
i Bykyrkan.
Lö 5/11 11.00: allhelgonagudstjänst 
med ljuständning för de avlidna, Cay-
håkan englund, Deseré Granholm, 
Kyrkokören. om ljuständning önskas 
för andra än medlemmar av Korsnäs 
församlings som avlidit sedan senaste 
allhelgona, kontakta pastorskansliet, tel 
06-2802320.

LAPPFJäRD-kRISTINESTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
kristinestad
Högmässa: sö 30.10 kl 12 eklöf, Nilsson
Missionsstugan: 1.11 kl 12.30 i präst-
gården 
Lappfjärd
Gudstjänst: sö 30.10 kl 18 obs tiden! 
eklöf, Nilsson, ungdomar medverkar
Sideby
Högmässa: sö 30.10 kl 10, saarinen, 
Nilsson

NäRPES
kyrkan: 20 sö e pingst 30.10 kl 10 hög-
mässa. sö 30.10 kl 18 skivrelease. För-
samlingshemmet to 27.10 kl 13 Födelse-
dagsfest för årets 70 och 75 åringar. sö 
30.10 kl 11.30 missionslunch med kaffe. 
må 31.10 kl 19 sorgegruppen.

fredrik gabriel Hedberg i radio
Grundaren av svenska lutherska evangeliförening-
en föddes i juli år 1811, alltså för 
200 år sedan. Under fem ons-
dagskvällar läser sleF:s hem-
landsledare Leif Erikson texter 
av Fredrik Gabriel Hedberg.  

Första delen av serien sänds 
2.11 i radio Vega klockan 19.20

Röst uT DeT fÖRfluTNA

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 28.10 marina Wiik, helsingfors lö 
29.10 8.54 Familjeandakt. lars Col-
lmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen må 31.10 liisa mendelin, Åbo
Ti 1.11 hilkka olkinuora, ingå ons 2.11 
maria sten, helsingfors (repris från 
29.8.2011)To 3.11 hedvig långbacka, 
helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.20
Fre 28.10 musikandakt, marith lep- 
päkari-lindberg, Kustö lö 29.10 
17.58 ett ord inför helgen, Profe-
ten elias kyrka. sö 30.10 lars-johan 
sandvik, Nykarleby må 31.10 Kaisa 
mäkelä-Tulander, hyvinge Ti 1.11 Nya 
psalmer, Camilla Cederholm, lena 
Frilund ons 2.11 leif erikson/ texter 
av F G hedberg To 3.11 erik och Kers-
tin Vikström läser ur boken min bön.

Gudstjänst kl. 13.03 
sö 30.10 liturgi med helsingfors or-
todoxa församling. Predikant och li-
turg: mikael sundkvist. Kör: mari-
amkören. Textläsare: Peter saramo. 
Bandad kl. 10.00 i Profeten elias kyr-
ka, helsingfors.

RADio & Tv
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Luthergården: lö 29.10 kl 18 missions-
kväll.
kaskö kyrka: lö 29.10 kl 18 aftonmusik.
SkRIFTSkOLA:  
lö 29.10 kl 14-16.30 skriftskola i för-
samlingshemmet.

PÖRTOM
Idag torsdag kl 13: Pensionärssamling. 
Gäst: j-e Widjeskog. Pensionärskören 
och medarbetarna.
Lördag kl 10: lastning av estlandsbilen. 
Frivilliga välk. servering. –kl 18 Timme 
kring ordet i förs.hemmet. –kl 19.30 
andakt i Velkmoss byagård, Gösta sun-
delin, rune östman, Björkstrand.
Söndag kl 12: Gudstjänst sundelin, 
Björkstrand, lidman. legato-medv. –kl 
14 andakt för allmänheten i Pörtehem-
met, östman, sundelin, Björkstrand.
Onsdag kl 18.30: Dagklubbens föräldra-
samling, enlund, Kanto.
Fredag 4.11 kl 19: reseträff, linda Tik-
kala, Björkstrand m.fl. Foton med! 
Knytkalas.

ÖVERMARk
Fr 28.10 kl. 19: missionsafton i förs.h., 
missionärerna anna och magnus Dahl-
backa, sandin, Wikstedt. servering.
Sö 29.10 kl. 10: Gudstjänst, pred. rune 
östman, lit. sandin, Wikstedt, legato 
medv.
Sö 29.10 kl. 11.30 – 13: skriftskola i 
förs.h.
Må 31.10 kl. 18.30: Föräldrasamling för 
dagklubben i förs.stugan.
Ti 1.11 kl. 13: symöte i Frönäs hos Göta 
hellgård, Norrgård.
To 3.11 kl. 10: Bön i förs.h.

kORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
To kl 19: Completorium i kyrkan
Fr kl 18: alpha-weekenden börjar med 
samling på strandhyddan i molpe. Tema: 
”Vem är den helige ande?”
Lö kl 10-17: alpha-weekenden fortsät-
ter på Frank mangs Center i Närpes. 
Ämnen: ”Vad gör den helige ande? hur 
kan jag bli fylld av anden? helar Gud 
idag?” arrangörer: Korsnäs, Petalax och 
Bergö församlingar
Sö kl 14: Gudstjänst, englund, Kahlos. 
oBs! Kyrkokören övar efter gudstjäns-
ten. Nya körsångare är varmt välkomna 
med.
Sö kl 18: ekumeniskt möte i ansvars-
veckan, församlingshemmet. Kaj Kanto, 
englund, Patrik Vidjeskog.
Ti kl 13: missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
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 läsa Bibeln och hur?” 
arrangörer: Korsnäs, Petalax och Bergö 
församlingar
To kl 10-12: Föräldra-barn i församlings-
hemmet

kORSHOLM
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i smedsby 
förs.gård.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Bergström, 
Nordqvist-Källström.
Andrum: må kl 19 i smedsby förs.gård, 
med temat ”våga språnget”- om Nils 
Bolander, siv lundström medv.
Alla helgons dag: kl 10 i kyrkan, lju-
ständing för dem som avlidit sedan 
senaste alla helgons dag och gudstjänst. 
Kyrktaxi.

kVEVLAx
Lägerskriftskola: lö kl 9-12 i fh. Ta med 
pennor och anteckn. böcker.
Cafémöte: lö kl 19 i fh. hanna-maria 
hakala o olle Victorzon läser dikter om 
ljus i mörkret. rodney andrén vid pia-
not. Barnprogram.
Gudstjänst: sö kl 10, östman, andrén.

MALAx
www.malaxforsamling.fi
Ansvarsveckosamling: fre 28.10 kl 19 i 
Norrback bystuga. 
Vänstugan Socken: öppen lö 10-13, on 
10-14. loppis, kaffeservering. Välkomna!
Tvåspråkig ekumenisk gudstjänst: sö 
30.10 kl 10 i kyrkan. Karenni singers. 
Kyrkkaffe. Norrback, Brunell.
Diakonimottagning: ti 9.30-11 i Kh. Dia-
kon Patrica strömbäck, 050-3381059.
Träffpunkt Socken: öppet hus on 2.11 
kl 10-14. minivänstuga för daglediga. 
Välkommen!
Alphakurs: onsdagar kl 17.30 i Betel, 
Klockarbacken, Ginstigen 120b.

PETALAx
Alpha-kurs: fre kl 18 vid strandhyddan
Gudstjänst: sö kl 11, Björklund, Kahlos
Ansvarsveckosamling: sö kl 18 i Pingst-
kyrkan

Syföreningen: ons kl 13 i församlings-
hemmet
Alpha-kurs: ons kl 18 vid strandhyddan

REPLOT
Lanparty: i replot försh. fre 28.10 kl. 18 
– lö 29.10 kl. 10.30.
Högmässa: i replot sö kl. 10. Glenn Ka-
ski, johan sten. 
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30. Diakoni 
söndag. Glenn Kaski, johan sten. efter 
gudstjänsten kyrkkaffe med smörgås, 
lotteri, sång- och musikprogram i 
Björkögården.

SOLF
Skriftskola: lö kl. 9.30 i fh.
Tomasmässa: sö kl. 18 (obs tiden!), 
audas-Willman, Brunell.
Måndagssamling: må kl. 13.

VASA
TREFALDIGHETSkYRkAN:
kommenterad ungdomsmässa: sö kl. 13, 
heidi mäkelä, Gunnar särs, Dan anders-
son. Bibelutdelning åt konfirmander.
Morgonbön: to 3.11 kl. 9, janne hänni-
nen,  Dan andersson.
BRäNDÖ kYRkA
konsert: lö 29.10 kl. 19. sång: Kristoffer 
streng, piano: stefan jansson.  andakt: 
Gunnar särs, orgel: monica heikius. Fritt 
inträde. Kollekt.
DRAGNäSBäCkS kYRkA
kvällsmässa: sö kl. 18, Gunnar särs, Dan 
andersson, juliana andersson.
SUNDOM kYRkA
Sånggudstjänst: med Tomas Boström-
tema sö kl. 10, siv jern, sundomkören, 
dir. monica heikius, kompband. Kyrk-
kaffe o info av sundom- marthorna.

VÖRå
Saras döttrar – musikpjäs: med monica 
och ami aspelund, fre 28.10 kl. 19 i 
Norrvalla auditorium. inträde 10 €.

Vörå
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. Berg, 
Granholm. efteråt missionslunch i fh.
Missionslunch: sö kl. 11-13.30 i fh. Pris: 9 
€/vuxen, 4,50 €/barn 7-16 år. Gratis för 
barn under 7 år. max 27 €/familj. lotteri, 
gåvor mottages tacksamt.

Oravais
kvällsgudstjänst: i kyrkan sö kl. 18. i. 
Klemets, streng.

Maxmo
Församlingens liv – undervisning: i 
maxmo fh lö kl 19. ralf salo, Granlund.
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. ralf salo, 
Granlund, Bäck, dragspelsgruppen Tro, 
hopp och kärlek. efteråt kyrkkaffe i Fh, 
samt allsång med dragspelsgruppen och 
undervisning av ralf salo.
Maxmo pensionärskör: to 3.11. kl. 11 i 
Brudsund bykyrka.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
To 17: Barnkörerna angelus och Tonfis-
karna övar tillsammans i henriksborg, 
johansson.
- 18: ”Kör för alla” i henriksborg, jo-
hansson.
-19: Karagrupp i församlingsstugan, T. 
Forsblom.
Lö 19.30: Vid mästarens fötter i Yt-
teresse bönehus, roger Pettersson, 
Bengt Forsblom, a-K johansson. sång 
av emauspojkarna.
Sö 10: högmässa, sundqvist, johansson. 
Barnkören.
-14: Vid mästarens fötter i Ytteresse 
bönehus, Bertel häger, Kristian Nyman, 
a-K johansson. sång av raimo o Boris.
Ti 8.11 kl 18.30: Kvinnokväll i henriks-
borg. sky-kosmetolog Carina Nybacka-
Pouttu berättar om hudvård, o Åsa Tylli 
medv. servering: Fajitas o burritos, kaffe 
o efterrätt, pris 10 €. anmälan senast 
4.11 till 040-3100450. Välkommen med! 

JAkOBSTAD
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Åstrand, 
östman, Pedersöre församlings man-
skör, Nils-oscar Frantz. Församlings-
missionär ingrid jern välsignas inför sin 
utresa till Kenya.
18: Fokus i FC, Tirza Keesmat (Nederl.) 
berättar om flyktingläger i Thailand, jo-
han Candelin. Barnpassning.
Må 19: ekumenisk bön i FC.
Ti 13: Tisdagssamling på station i.
On 9: morgonmässa i kyrkan, Åstrand, 
södö.

JEPPO
To 27.10 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.
Bibeldagar i Jeppo bönehus 
Tema: ”evangelium - Guds kraft till 
frälsning”
Lö 29.10: kl 11 Välkomstkaffe  
Kl 11.30 juhani martikainen, joakim Fö-
rars, sång: Nådehjonen 
kl 13 Paus för mat och kaffe 

fyrtio sånger på önskelistan
”min önskesång” ordnas lördag 29.10 kl 18 i Tena-
la kyrka. Den den första önskesångssångkvällen till-
sammans med Caj Ehstedt och Olav Söderström hölls 
1996 och därefter har ”min önskesång” ordnats varje 
höst. Församlingsborna bestämmer vilka sånger som 
ska sjungas och sångerna framförs av en för tillfäl-
let sammansatt kör, enskilda solister och som allsång-
er. i år har cirka fyrtio sånger önskats. av dem kommer 
tjugo att sjungas under kvällen. 

Mörka moln
När kjell Enlund fick diagnosen burnout och depres-
sion, började också äktenskapet med Marica kna-
ka i fogarna. löftet om att älska varandra i nöd och 
lust klarade inte av nöden, de egna försöken räck-
te inte till och de gav upp. Bland många dåliga alterna-
tiv stod separationen framför dem som ett av dem och 
diskussion om vårdnad för barnen inleddes. När pa-
rets egna ansträngningar inte räckte till och botten var 
nådd kom en oväntad vändning. 

FsT5 30.10 kl. 20.30 i FsT5, repris 31.10 kl. 16.25.

kom MeD ocH SjuNgHimLALiV oM DePReSSIoN

Yrkesmänniska inom ekonomiförvaltning
Den kristna missbrukarvårds- och sociala organisationen  
samaria GroUP söker till kontoret i Borgå en yrkesmänniska 
med utbildning inom ekonomiförvaltning, som behärskar bokfö-
ring, inköps- och försäljningsreskontra samt lönebetalning och 
är intresserad att lära sig mera. Vi önskar att du talar finska och 
svenska, att du har en flexibel inställning och kristen livssyn.  
ansökningar och förfrågningar riktas till verksamhetsledare ismo 
Valkoniemi, tel 040 741 5577, ismo.valkoniemi@samaria.fi eller  
under adress samaria rf Kyrkotorget 9 a 1, 06100 Borgå. 

Lärkkulla stiftelsen upprätthåller Lärkkulla Stiftsgård och
Lärkkulla folkakademi i Karis. Under förutsättning att Stiftelsen 
beviljas anhållen rätt att från ingången av 2012 ansvara för och 
upprätthålla verksamhet på Houtskär, lediganslås och besätts en;

PLATSCHEF från ingången av 2012
till arbetsuppgifterna hör att verka som platschef, att självständigt 
ansvara för planering och genomförande av folkhögskolkurser, 
kortkurser, läger, sommarkurser, internationella kurser, att pla-
nera och förverkliga seminarier och konferenser samt ansvara för 
information och marknadsföring. Platschefen är medlem i lärk-
kullas utvecklingsgrupp. Placeringsorten är huvudsakligen hout-
skär. i arbetet tillämpas systemet med arbetstidsbank. Bostad 
kan ordnas i naturskön miljö.

ansökan jämte löneanspråk samt nödvändiga 
bilagor inlämnas före den 11 november 2011, till 
lärkkullastiftelsen, direktor Greger j englund, 
lärkkullavägen 22, 10300 Karis. På förfråg-
ningar svarar direktor englund, tel: +358-44-
3006025, greger.englund@larkkulla.net.  
se även www.larkkulla.net

leDIgA TjäNSTeR

kIMITOÖNS FÖRSAMLING
lediganslår att sökas tjänsten som

EkONOMICHEF
ansökningstid 20.10 – 3.11.2011
Närmare information om ansökan, arbetsuppgifterna och  
behörighetsvillkoren finns på församlingens hemsida på adressen 
www.standreas.fi.
Frågor om tjänsten besvaras av kyrkoherde Ulf sundstén  
tfn (02) 425 920.
ansökan sänds senast 3.11.2011 kl 15.00 till: Kimitoöns församling, 
Kyrkorådet, Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd eller per  
e-post: kimitoon@evl.fi

kl 14 Bengt Djupsjöbacka, alf lönnquist, 
sång: Nådehjonen
Sö 30.10 kl 10: Gudstjänst, m Forslund, 
m lönnqvist.
kl 14: möte i bönehuset. Boris sandberg, 
roger Pettersson, Pensala strängband, 
serv.
Ti 1.11 kl 18.30: Face to face kvinnogrup-
pen i förs.hemmet.
On 2.11 kl 14: Nattvardsandakt i pensio-
närsbostädernas matsal.
To 3.11 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.

kARLEBY
Sö kl 10: högmässa i sockenkyrkan. 
rad. 105,9 mhz. 
kl 10: Tvåspråkig högmässa  i stadskyr-
kan, sjukhussjälavården - 40 år, Göran 
hellberg, Kokkolan nuorisokuoro. efteråt 
jubileum i Nedre och övre salen.
kl 12: högmässa i öja bykyrka.
kl 18: Byagudstjänst i rödsö skola, vitt-
nesbörd, sång av ungdomar m.m.

kRONOBY
Skolungdomsveckans avslutningstill-
fälle: Fr 19.00 i Terjärv församlingshem
Skriftskoldag: lö 10-17.00 i fh
Gudstjänst: sö 10.00, häggblom, sa-
lumäe
Söndagsbrunch: 14.00 hos margareta 
och Teijo selkälä i jeussen
Samtalsgruppen för män: Ti 19.00 i 
lilla salen
Musiklekis: on 9.30 i fh.
Skriftskola: on 18.00-20.30 i fh

LARSMO
Ungdomssamling i xodus: fre 28.10 kl. 
19.30.
Ekumeniskt möte i Ansvarsveckan: lö 
29.10 kl. 19 i församlingshemmet, i sam-
arbete med larsmo baptistförsamling. 
Tirza Keesmaat från holland, johan Can-
delin, sångprogram m.m. servering.
Gudstjänst: sö 30.10 kl. 10, (obs vin-
tertid!) sjöblom, Wiklund, sång av sep-
timen och oktaven. Kyrkvärd: Gädda, 
Gäddnäs.
Bibelkväll i församlingshemmet: to 3.11 
kl. 19. ”skulle då Gud ha sagt?”; om bi-
belns inspiration och auktoritet, lassila.

MUNSALA
Nätet fre kl 19: övernattning med film-
maraton o knytkalas, ta frukost med. 
Lovsångsmässa sö kl 18: i kyrkan, kh-
den, kantorn, lovsångsband. servering. 
Små o stora on kl 9.30: i prästg.
Symöte on kl 13.30: i prästg. Värdinna 
ruth sund.

NEDERVETIL
Barnkör: ikväll ingen övning.
Finska bibelgruppen: ikväll 19.30 i fh.
Ungdomssamling: fre 19 i Terjärv, buss 
från Nedervetil, konfirmanderna med!
Gudstjänst: sö 10, store, Kronqvist, 
sång, jenny Pulkkinen.
Finskt symöte: må 12 i fh.

NYkARLEBY
Församlingshelg 28 – 30.10: 
 ”lågorna är många, ljuset är ett”
Fr kl 19: Ungdomskväll i fh med lars 
Brunell, Trinity choir m.fl. ”Känn dig 
själv”
Lö kl 10-12: Barnens höstlördag i fh. 
Församlingsfaddrarna inbjuder barn i 
olika åldrar att leka, pyssla och sjunga.
-kl 13: missionsseminarium i fh ”Gre-
narna är många och de blir fler? hur 
går missionen framåt?” rolf steffans-
son, Fms
-kl 15: Böneseminarium i fh, ”Gåvorna 
är många, anden är en”, Tuula Vilo
-kl 19: Församlingskväll i fh, ”Tjänsterna 
är många – missionen är en”, rolf 
steffansson. sångprogram.
Sö kl 10: högmässa i kyrkan, edman, 
ringwall. Predikan rolf steffansson, 
kyrkokören. efteråt missionslunch i fh.
Må kl 13: missionssyförening i fh
-kl 18.30: Pappa-barn kväll med reflex-
spårning vid sparvboets villa. Korvgrill-
ning och andakt. info 050-5239272.
-kl 19: Kenyamission, hjördis Förars, 
”Bibeln till alla folk”
Ti kl 19: ekumenisk lovsång och bön i 
missionskyrkan
To kl 13: samtalsgrupp för män i fh
Samtalsgruppen ”kvinnor mitt i Livet”: 
sex tisdagar under vårterminen. anmäl 
senast 30.11 till pastorskansliet 06-7897 
200 el nykarleby.forsamling@evl.fi.

PEDERSÖRE
Gudstjänst: sö 10 i kyrkan, lit. erikson, 
pred. staffan snellman, laudate eum, 
kantorerna sandstedt-Granvik och D. 
häggblom, textläsare Gunnel saviaro, 
dörrvärdar staraby
Nattvardsgudstjänster: Ti 14 i Peders-
heim, erikson, sandstedt-Granvik och 
on 13.30 i Flyngärdets pensionärshem, 
erikson, eklund
Missionssamling: sö 14 i lövö bönehus, 
marianne sandström, söndagsskol-

barnen
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Symöten: Ti 13 i Bennäs kyrkhem och kl. 
13.30 i Bulderbackagården

PURMO
To 12: Dagens lunch i Kyrkhemmet. an-
mäl senast månd. 040-3100 465
13: Dagens gäst jan-erik Nyman
19.30: Bibelkväll i Kyrkhemmet. Tema: 
jobs bok med Ulf sundqvist. För maten 
anmäl senast mån 040-3100 465
Sö 10: Gudstjänst, khden, kantorn
Må 13: missionssamling i sisbacka pen-
sionärsbostäder 
Ti 13.30: Kenyamissionsmöte hos Bir-
gitta Nystrand
19:Drängstugans personalmöte i präst-
gården
To 14: andakt med hhN i Purmohem-
met

TERJäRV
Bibelstudium: to 27.10 kl 19 i förs.h, a. 
häggblom, servering. 
Mässa: i kyrkan fr 28.10 kl 19, a. hägg-
blom, efteråt ungd.samling, förs.h.
Familjemässa: sö 30.10 kl 10 khden, leif 
erikson, kantorn, barnkören. (obs som-
martiden slutar).
konsert: i kyrkan sö 30.10 kl 19, mats-
olav sågfors, tenor; Terjärv manskör; 
Thomas enroth, ackompanjemang.
karasamling: må 31.10 kl 19 förs.h. 
medv. magnus Dahlbacka.
Höstdagar i kortjärvi 28-30.10:  
möte i Djupsjöbacka fr 28.10 kl 19, kh-
den, Patrik saviaro. 
möte i Kortjärvi lö 29.10 kl 19, leif erik-
son, Bengt Djupsjöbacka, sång av heidi 
och evans. 
möte i Kortjärvi sö 30.10 kl 14, leif er-
ikson, Bengt Forsblom, strängbandet 
medv.

TEATER PÅ JOHANNES FÖRSAMLINGS KULTURPROGRAM

OSCAR OCH  
DEN ROSA DAMEN

av ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
med  ANNELI MÄKELÄ i rollerna

regi KRISTIN OLSONI

Svenska Teatern, Den Lilla Skillnaden, Skillnadsgatan 5.
Föreställningar den 5, 7, 8, 10 och 11 november kl. 19.

Biljetter från Luckan, 0207 738 400, och lippu.fi.  
Även vid dörren en timme före föreställningen.

BERäTTA OM DIN 
FÖRSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
DiN församling! skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen 
väljer och redigerar 
materialet. i min

FöRsAmLing

Tro och otro
Den andra i en serie på tre gudstjänster från Pedersöre 
kyrka sänds den 30.10. Camilla klockars är predikant 
och Bo-Göran åstrand liturg. Textläsare är kurt Bodö 
och Helena Hult samt förebedjare Mikael Nilsson och 
helena hult. med musik medverkar Mikael Svarvar, 
kören jacob Gospel som leds av Rebecca Ekman, solist 
Linda Andtbacka. i kompgruppen spelar Christian Gull, 
piano, mikael svarvar, orgel, Egon Veevo, bas, Daniel 
Hjerppe, trummor. Vid orgeln Marguerithe Sandstedt-
Granvik. FsT5 30.10 kl. 14.00, repris FsT5 1.11 kl. 11.00.

tV-gUDstjänst fRåN PeDeRSÖRe 

http://sanktjohannes.info 
30.10 kl 11 Gudstjänst i 
Biblion, Vasa, Biblioteksg. 5.
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Den sången fanns med på re-
pertoaren när Esbo Svenska 
Pensionärskör Furorna res-
te till Tallinn och Dorpat 22-
25 september.

Under vår körturné be-
sökte vi bland annat Alat-
skivi slott, som i tiden byggts 
som privatbostad åt baron 
von Nockelns familj. Vi gick 
en rundvandring på slottet 
och som socker på bottnen 
sjöng kören ”Slumrande to-
ner” i den akustiskt välkling-
ande foajén.

Vi hade också den stora 
glädjen att möta den loka-
la kören Kanarbirk Koor. De 
sjöng för oss, och vi för dem, 
flere sånger. Då vi stämde 
upp med ”Tuljak”, en estnisk 
bröllopsvisa som vi lärt oss 
under den stora sångfesten 
i Åbo i juni, blev vänkören 
glatt överraskad och börja-
de sjunga med. Tillsammans 
sjöng vi ”Ei saa mitte vaiki ol-
la”, som betyder att man bara 
måste få sjunga, man kan in-
te tiga. Det blev en trevlig ef-
termiddag och före uppbrot-
tet hade Kanarbirk Koor fått 
en inbjudan till Esbo.

Tillbaka i Dorpat fick vi en 
stor portion kultur på svens-
ka under en guidad rundtur 
i härligt solsken. Vi besökte 
Johanneskyrkan, som ännu 
för några år sedan låg i rui-
ner. Kören stämde upp med 
”Härlig är jorden”. Det var 
svårt att förbigå Sångfestmu-
seet, där vi sjöng några sång-
er under granskande blick-
ar av prominenta komposi-

törer och körledare på mu-
seets väggar.

Den efterlängtade körträf-
fen med kyrkokören Peetri 
Segakoor var ett faktum. Vi 
blev bjudna på härlig mat på 
stora fat och bekantade oss 
med varandra så gott det gick 
på alla tillgängliga språk.

Till kaffet och tårtan fick 
vi höra dem sjunga någ-
ra vackra estniska sånger. 
Furorna sjöng svenska  och 
finska folkvisor, men ock-
så ”Sanctus”. Tillsammans 
sjöng vi Finlandia på finska 

Pålitlig 25-årig kvinna ö. h. en et-
ta /ett rum i h:fors/esbo för peri-
oden 1.11.2011-31.7.2012/31.8.2012. 
hyran får gärna vara under 500 
euro. hör av dig snarast till anna 
smedlund tel. 0505740118, mail: 
asmedlun@abo.fi!

furorna Sjöng ”med en sång från mitt hjärta” och ”sanctus” i den svenska högmässan i 
st mikaelikyrkan i Tallinn.

och ”Ei saa mitte vaiki olla” 
på estniska. Kvällen avsluta-
des med sången ”Vänskap”.

Furorna hade också möj-
lighet att medverka i den 
svenska högmässan i St Mi-
kaelikyrkan i Tallinn. Vi fick 
lyssna till vacker andlig mu-
sik framförd av en kyrkokör 
från Tranås och medryckan-
de gospelsång av en kyrko-
kör från Ekenäs/Hangö. Fu-
rorna sjöng ”Med en sång 
från mitt hjärta” och ”San-
ctus”. Kyrkan firade sin fö-
delsedag på Mikaelidagen 

med en stor tårta till kaffet 
efter gudstjänsten. Där bi-
drog Furorna till stämning-
en med ”You´ll never walk 
alone”.

Hösten och den komman-
de mörka årstiden gjorde 
sig påmind när vi återvän-
de hem, men medan vi tän-
der våra ljus planerar vi re-
dan kommande körträffar .

  

 ¶ maJa GrouNDstroem 
meDlem i FurorNa

Libris böcker på

FONTANA MEDIA

Träffa oss på Bokmässan i Helsingfors där du kan köpa 

Fontana Medias och Libris böcker. Besök vår nätbokhandel 

www.fontanamedia.fi! Du kan också ringa eller 

e-posta in din beställning!

           7k27

Tomas Sjödin
Tusen olevda liv finns inom mig

Lars Björklund
Hur ska jag orka?
Boken är skriven för 
anhörigvårdare. Vad gör 
man när ansvar för, bero-
ende av och kärlek till en 
annan människa blir en 
för tung börda?
Inb. 25,90

Fester med rester
Gott och nytt av det som 
blev över!
Inb. 28,50

Fontana Medias monter 

Ylva Eggehorn
En helt annan sång
Tillvaron är inte låst bara för att 
åren har gått. Än finns mycket 
kvar att upptäcka och uppleva. 
Livstycken för vuxna kvinnor!
Inb. 25,90

Lena Maria Klingvall
Våga drömma

Tomas Sjödins skönlitterära debut
är en berättelse i gränslandet mellan
verklighet och skröna. En berättelse 
om mod och uppbrott men också om
att våga försonas. 
Inb. 31,90

Ingenting är egentligen omöjligt, 
skriver sångerskan Lena Maria 
Klingvall. Här berättar hon i ord 
och bild om sin vardag, om sin 
musik, om sitt målande, om sin 
familj och sina vänner. 
Hft. 21,50

Väl mött i montern!

Med en sång från mitt hjärta ...

t i l l k ä n n a g i v a n d e

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemen-
samma kyrkofullmäktige sammanträder 
torsdagen den 10 november 2011 klockan 18.00 
i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras vid sammanträdet är från och med 
2.11.2011 framlagd på anslagstavlorna vid för-
samlingarnas pastorsexpeditioner och hos den 
kyrkliga samfällighetens registratur, adress  
Tredje linjen 22.

Föredragningslistorna och beslutsförteckningar-
na kan läsas på webben: www.helsinginseura-
kuntayhtyma.fi, under menyn förvaltning.  
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka 
före mötet och beslutsförteckningarna ca en 
vecka efter respektive möte.

Helsingfors, den 18 oktober 2011

Ordförande

MeDDelANDeN

liten familj önskar hyra liten tre 
eller stor två i helsingfors. han 
jobbar, hon är mammaledig. Vi 
har en katt. allt beaktas, ring  
edward 0465655993.

MARKNAD

ÖNSkAS HYRA
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oPinion INfoRMATIoN

Räds ej  
du lilla hop

vet inte varifrån den kom, frasen ovan, 
men den kändes plötsligt riktig, som 
intro till en reflexion kring försam-
lingarnas roll i de sammanslagning-
ar som nu sveper fram över landet.

redan i den förra omgången, KSSR-
processen, var det uppenbart att utvecklingen 
mot allt större enheter hotar det som är försam-
lingarnas egentliga mission, det vill säga att ut-
göra en trosgemenskap på det egna modersmå-
let. Och ännu värre blir det med de sammanslag-
ningar som nu aviseras. Dags alltså att slutligen 
kapa de olycksaliga förtöjningarna till kommu-
nen som förvaltningsenhet!

det glÄder mig att biskop Björn gör vad han kan 
för att rädda det svenska stiftet. För det handlar 
ju om ingenting mindre än det. 

På den kommunala sidan har Krister Ståhlberg 
nyligen gått fram med kyrkstöten och omilt väckt 
beslutsfattarna med att föreslå tre stora kommu-
ner i Svenskfinland. Men inom kyrkan borde vi 
kanske gå ännu längre än så och skapa ett en-
da stort förvaltningsområde: det svenska stiftet.

jag kommer nämligen inte ifrån att det nuvaran-
de systemet med tvåspråkiga samfälligheter är 
otympligt och fungerar dåligt. I längden betyder 
det ofrånkomligen att finskan får en allt större plats 
inom det svenska stiftet, som ensamt får stå för 
tvåspråkigheten inom kyrkan (precis som fallet 
är också på övriga håll inom det svenska Finland). 

Varför alltså inte löpa linan ut och gå in för den 
så kallade stiftsmodellen? Att välja församling 
enligt språk kan ju inte vara svårare än att välja 
mellan svensk och finsk skola. Eller dagis. I vårt 
utspridda Svenskfinland innebär det visserligen 
att den tunga beslutsmakten ifråga om ekono-
mi och förvaltning flyttas rätt långt ifrån den en-
skilda församlingen – men har vi egentligen så 
många alternativ om vi på allvar vill hålla kvar 
ett gudstjänstliv på svenska? 
Det skulle samtidigt ge vårt 
stift, med stiftsfullmäktige 
och stiftsråd, helt nya möj-
ligheter.

Problemen och utmaningar-
na är självfallet många. In-
te bara avstånden utan ock-
så den helt praktiska fördel-
ningen och förvaltningen av 
våra kyrkor, gravgårdar, för-
samlingshem och andra kon-
kreta rum, med avsevärda 
känslovärden. Men omöjligt kan det ju inte vara. 

Vi måste åtminstone våga tänka tanken om vi 
alls vill upprätthålla de redan skakiga strukturer 
vi kallar Svenskfinland. Av dem kommer försam-
lingarna sannolikt i det långa loppet att visa sig 
vara mest seglivade och därmed viktigast. Den 
hamn vi alla återvänder till, liksom sjömännen 
till sjömanskyrkan, var än de seglar ute på haven.   

Förresten: en snabb googling ger vid handen att 
frasen i början egentligen lyder ”Förfäras ej, du 
lilla hop”. Den första raden i Gustaf Adolfs fält-
psalm från 1632, med text av Johan Olof Wallin.

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare och sam-
tidsanalytiker.

”Att välja för-
samling enligt 
språk kan ju inte 
vara svårare än 
att välja mellan 
svensk och finsk 
skola.”

inkAst THoMAS RoSeNbeRg RADbytEt bjÖRN vIKSTRÖM

Kyrkans vägval
Om regering-
ens planer på 
en radikal om-
strukturering 
av kommuner-
na förverkligas 
står vår kyrka 

inför ett svårt val. Anting-
en följer man med ström-
men eller så luckrar man upp 
den automatiska kopplingen 
till kommungränserna. Den 
här frågan blir den viktigas-
te för det nya kyrkomötet, 
vars kandidater ska nomi-
neras före 15.12.

Om inga ändringar görs i 
kyrkolagen leder skapan-
det av storkommuner till 
uppkomsten av antingen 
mycket stora församling-
ar eller stora samfällighe-
ter. Fördelen med den lös-
ningen är att de krympande 
ekonomiska resurserna kan 
utnyttjas på ett kostnadsef-
fektivt sätt genom att allt fler 
uppgifter inom administra-
tion, folkbokföring, gravvä-
sende och fastighetsskötsel 
centraliseras. Nackdelen är 
att de stora förvaltningsen-
heterna förstärker bilden av 

kyrkan som en stel byråkra-
tisk organisation. Flexibili-
teten och handlingsfriheten 
blir mindre i församlingar-
na, och demokratin försva-
gas. Risken är att församling-
en, likt kommunen, allt mer 
uppfattas som en producent 
av tjänster, och inte som en 
gemenskap av kristna bosat-
ta på en viss ort.

Arbetsgrupper vid kyrko-
styrelsen har arbetat fram al-
ternativa lösningar. Den så 
kallade prosterimodellen 
skulle innebära att proste-
riet, som i dag är ett sam-
arbetsorgan för församling-
arna inom ett visst område, 
skulle ersätta samfällighe-
terna i framtiden. Proste-
riet skulle kunna täcka en 
eller flera kommuner, och 
ledas av en kontraktsprost. 
Prosteriet skulle underly-
da det stift som majorite-
ten tillhör, medan enskil-
da församlingar kunde till-
höra ett annat stift. Ur Borgå 
stifts perspektiv skulle den 
här modellen kunna fungera 
bra egentligen bara på Åland, 
men i övrigt skulle en oklar 

beslutsordning uppstå, då en 
enskild kyrkoherde skulle 
underlyda såväl sin biskop 
som en kontraktsprost från 
ett annat stift. Borgå stifts 
möjligheter att bevaka de eg-
na församlingarnas intressen 
skulle försvagas.

En annan föreslagen lös-
ning är den så kallade stifts-
modellen. Den innebär att 
stiftet skulle fungera som 
en samfällighet, det vill sä-
ga överta det övergripan-
de ansvaret för egendoms-
förvaltning och administra-
tion. Fördelen ur Borgå stifts 
synvinkel skulle vara att alla 
finlandssvenskar oberoende 
av boningsort kunde höra till 
stiftet. Nackdelen skulle dä-
remot vara att man skapar en 
väldigt stor och centraliserad 
förvaltningsapparat, där be-
slut som berör församling-
arnas egendom, förvaltning 
och fastigheter fattas i stifts-
staden. 

Själv vill jag tala för ett 
tredje alternativ. Minimimå-
let som bör eftersträvas är att 
kyrkolagen ska medgöra att 
man vid behov kan inrätta 

två eller flera samfälligheter 
inom samma kommun, när 
geografin eller språkförhål-
landena talar för det. Därige-
nom undviker vi att översto-
ra enheter skapas och beva-
rar fungerande närdemokrati 
och lokal identitet. Samfäl-
ligheterna skulle vara geo-
grafiskt avgränsade, och 
kyrkoskatten bör vara lika 
hög inom hela kommunen 
och fördelas enligt entydiga 
principer.

Diskussionen bör nu fö-
ras ute i församlingarna. 
Utgångspunkten bör inte 
vara administrationen utan 
frågan om vilka strukturer 
som bäst tryggar ett levan-
de församlingsliv i nejden, 
utan att den lokala identi-
teten går förlorad.

björn vikStröm
biskop

Välkommen!
Solfvägen 219, Solf     fredrikas@bistro.fi
Tel. 045-1333 956       www.fredrikas.fi

Boka höstens fester och julfester hos oss!
Även catering!

Boka era privata och företags fester hos oss!
Vi gör er fest till något oförglömligt.

Ta gärna kontakt med oss!
 Stenbrytaren@hotmail.com

06 / 3641152

Om du öppnar ett S-Tidsbundet konto senast 3.11, kan du
få 2,40 % ränta på depositioner från 500 euro.

PÅ 12 MÅNADERS
DEPOSITIONER2,40 %P.A.

S-BANKEN.FI

Minimidepositionen är 500 euro, om du öppnar kontot på webb-
banken. Minimidepositionen på S-gruppens verksamhetsställe 
är 2000 euro. För att kunna öppna ett tidsbundet konto, måste
du ha ett konto i S-Banken.

Du kan öppna ett S-Tidsbundet konto med dina bankkoder på 
S-Bankens webbank och på S-Bankens Kundtjänst, 
tfn 010 76 5810, må–fr kl. 8–20 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/ 
min). Du kan också öppna ett S-Tidsbundet konto på Prisma 
och på de fl esta Sokosvaruhusen och S-marketarna.

Räntan som anges i erbjudandet avser årlig ränta. Erbjudandet 
gäller 18.10–3.11.2011.    

RÄNTEERBJUDANDE:

ETT OVANLIGT
BRÅDSKANDE

Svenska 
kristna böcker

Antikvariska och nya.  
Nyöppnad kristen bokhandel,

mannerheimv. 47, 
helsingfors, gatuplanet.

Luther-Divari.  
öppen onsd. och torsd. 13-17.



Kyrkpressen får 
nya webbsidor. De 
öppna bloggarna 
försvinner och nya 
element introdu-
ceras i stället.

TexT: mariNa WiiK         
FoTo: johaN saNDBerG

kyrkpressen lanserar nya webb-
sidor på tisdag. Varför? 
– De gamla sidorna var för-
åldrade. Det kändes natur-
ligt att göra en förnyelse nu 
när också papperstidning-
en fått ny form, säger redak-
tör Christa Mickelsson, som 
hållit i förnyelseprocessen.

Kyrkpressens chefredak-
tör May Wikström påpekar 
att det nya webbverktyget 
ska göra sidorna mer an-
vändarvänliga. 

– Med modernare teknik 
blir uppdateringen av sidor-
na både lättare och snabbare, 
säger Wikström.

Vad har de nya webbsidorna för 
innehåll? 
– Jag har velat bevara en ty-
pisk nyhetslook men kombi-
nera den med lugna och frä-
scha element, säger Mick-
elsson. 

Det nuvarande nyhets-
flödet ska bevaras och för-
bättras.

– Gränsen mellan web-
ben och papperstidning-
en blir mjukare. Det ska va-
ra naturligt för den som sö-
ker aktualiteter om kyrka 
och tro  på svenska att först 
gå in på vår hemsida, säger 
Wikström. 

Förutom nyheter bjuder de 
nya sidorna bland annat på 
en förbättrad kalender och 
karta där man snabbt kan 
se vad som händer runtom i 
Svenskfinland. Församling-
ar och arrangörer kan liksom 
tidigare använda kalendern 

för att tipsa om aktuella eve-
nemang.

 
Vad händer med bloggarna och 
nyhetskommentarerna?
– De försvinner i det här ske-
det, säger Wikström, 

Målet är att råda bot på 
den dåliga stämning som 
ofta rått på webben. I stäl-
let för en öppen blogg kom-
mer Kyrkpressen att bjuda in 
en ny bloggare varje månad.  

– Bloggar är fria röster 
som kan uppkomma och 
försvinna när som helst. 
Det finns massor av webb-

platser som är specialise-
rade enbart på bloggar, vi 
väljer att inte konkurre-
ra med dem. Vi satsar på 
andra interaktiva element, 
säger Mickelsson.

 
Hur rimmar det här med kyrk-
pressens valspråk ”För ordets 
frihet och det Ord som frigör”?
– Under den senaste tiden 
har diskussionen på KP-
webben förts i en allt min-
dre grupp. Många upplev-
de det som inåtvärmande, 
vilket inte motsvarar idealet 
utan i stället känns exklu-

derande, säger Wikström. 
Läsarna kan i fortsätt-

ningen reagera på webb-
platsens innehåll främst 
via sociala medier. 

– Det går att länka till våra 
nyheter  via Facebook och  
samtidigt kommentera dem 
på sin egen sida. Dessut-
om kommer redaktionens 
twitter att synas på hemsi-
dan, säger Mickelsson.

I framtiden blir det möj-
ligt att ladda upp både ljud-
filer och videosnuttar på 
KP-webben.

– Vi har långtgående pla-

ner på samarbete med an-
dra kyrkliga aktörer på 
webben, säger Wikström. 

Tror ni att besökarantalet på 
webben kommer att sjunka?
– Vår huvuduppgift är att rap-
portera om tro och kyrka på 
ett sakkunnigt och seriöst 
sätt. Om det betyder att vi 
tappar besökare är det en risk 
vi får ta, säger Mickelsson.

Wikström håller med.
– Samtidigt tror jag att 

förnyelsen också kan häm-
ta tillbaka en del besöka-
re som på grund av tonen i 

blogginläggen slutat gå in på 
KP-webben.

Hon påpekar att Kyrkpres-
sen i tiderna var bland de för-
sta tidningarna i Svenskfin-
land som erbjöd en blogg-
möjlighet. 

– Jag hoppas att vi kan va-
ra föregångare också i det här 
fallet, säger Wikström.

Mickelsson hoppas att KP-
webben allt mer ska bli re-
daktionens ansikte utåt. 

– Det ska vara en plats med 
trevlig stämning och innehåll 
som känns relevant och in-
kluderande, säger hon.

KP-webben får nya kläder

kYrkPreSSenS nYa webbsidor och papperstidningen ska  komplettera varandra ännu bättre än hittills, berättar may Wikström och Christa mickelsson.
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Fyll i talongen nedan så får du 

Ljus i Öster GRATIS under ett år!

Tidningen kommer ut åtta gånger per år. De 
övriga fyra månaderna får du ett enklare 
nyhetsbrev. Gäller enbart nya prenumeranter.

Besök gärna vår hemsida: www.ljusioster.se
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E-post:.......................................................................................................................................................................

Ja, jag vill ha Ljus i Öster gratis under ett år!  Samtidigt får jag boken ”Passion för 
det omöjliga” - en biogra� om Ljus i Östers grundare Nils Fredrik Höijer gratis.

DU FÅR 
EN BOK
GRATIS!

Prenumerera 
GRATIS 
på tidningen 

Ljus i Öster

Kyrkan i öst växer 
trots förföljelse!

Ljus i Öster är en missions-
organisation som bildades 
redan 1903 och arbetar 
i forna Sovjet samt Kina, 
Mongoliet och Turkiet.

NäSTA VECkA möter vi en företagare vars kunder sällan är glada.

johan kom
m

er till prästen: –
 Vi tänkte döpa vår nyfödde son till Blåsipps-Kalle. –

 D
et går nog inte. –

 Varför inte? G
rannen döpte ju sin dotter till ros-m

arie. 


