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Stämningen var varm när 700 ungdomar från Svenskfinlands alla hörn 
för första gången samlades till Höstdagar på ny ort.
Sidan 2 & 12

Höstdagarna flyttade 
men gemenskapen bestod

Ringaren 
i Jeppo kyrka
Sidan 10

Ömt och skakande 
om generalens dotter
Sidan 13

Det går långsamt 
att bli frisk i själen
Sidan 7

SKRIFTSKOLA. Karleby svenska församling har följt upp 
sitt konfirmandarbete genom en enkät. Responsen var positiv. 

Nyheter, sidan 4

Pappa 
på ny
mark
Sidan 2

Idoldyrkan 
på gott 
och ont
Sidan 7

Hälsningar 
från världens 
hungrigaste
Sidan 6

Får man 
tjuvstarta 
julen?
Sidan 12
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”betydligt vikti-
gare än finorden 
är att garantera 
att Höstdagarna 
inte vingklipps 
ekonomiskt.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Höstdagarna lyser 
framtidshopp
Sjuhundra unga har i dagarna (förhoppningsvis) 
röjt upp packningen från Höstdagarna och ställt 
in sina liggunderlag i skrubben igen.

Sjuhundra unga har i dagarna umgåtts inten-
sivt med jämnåriga från andra delar av landet, 
som talar svenska med en annan (läs: konstig) 
dialekt än de själva.

Sjuhundra unga har sjungit, lyssnat på andakt, 
vrålat till häftig musik, bakat cupcakes och de-
lat kristen tro.

Till de sjuhundra passar det att i sammanhanget 
foga in inflikandet om en inte oanselig skara ung-
domsarbetsledare och vuxna, som i många fall 
år efter år delar den här upplevelsen med dem 
kring femton år.

höStdagarna har över 60 år på nacken, likaså ar-
rangören Förbundet Kristen Skolungdom r.f. Det 
grundades i tiderna som takorganisation för de 
kristna elevgrupperna som samlades i skolor-
na runtom i landet. I dag är Höstdagarna, som 
arrangeras varje år kring Allhelgona, kärnan i 
verksamheten.

Evenemanget samlar varje år flera hundra del-
tagare, och ingår vid det här laget som en pussel-
bit i livshistorien för tiotusentals individer. Tam-
merfors har varit knutpunkten där busslasterna 
från både söder och norr har samlats i Sampola 
skola. I år styrdes Höstdagarna utanför de sed-
vanliga mönstren på grund av renoveringsarbe-
ten och samlades den här gången i Lempäälä. Det 
hela fungerade ändå. För det är något i konceptet 
som har en dragningskraft som inte tappat stin-
get trots tid och rum. Det handlar också om att 
arrangörerna lyckats förnya konceptet samtidigt 
som de hållit kvar kärnan.

det är anmärkningSvärt att Höstdagarna inte har 
fått ett större allmänt erkännande än de har gjort. 
Vilka andra evenemang föser ihop svensktalande 
individer från Åland till Närpes, Borgå till Pargas i 
den mest kräsna av åldersgrupper – frivilligt!? Ett 
lysande parallellfall hittar man i Stafettkarnevalen 
men i övrigt är Höstdagarna unikt som en åter-
kommande punktinsats som kittar fast den lösa 
finlandssvenska gruppiden-
titeten. Den väcks när en ung 
helsingforsare eftertänksamt 
berättar om hur fint det kän-
des att tända Allhelgonaljus 
med hundra andra ungdomar 
på en mörk gravgård. ”Och 
för att det inte fanns någon 
sten för dem som var begrav-
da nån annnastans så tände 
vi ljus på alla gravar som inte 
hade någon lykta. När vi gick 
var det ljus överallt.”

Förtjänstmedaljer! Utmärkelser! Var dröjer de?!
Evenemanget bygger till stor del på att många 

engagerar sig som ansvarsbärare också idéellt. Där 
är styrelsen för Förbundet Kristen Skolungdom en 
viktig pusselbit. Men betydligt viktigare än finor-
den är att garantera att Höstdagarna inte vingklipps 
ekonomiskt, bland annat när det gäller möjlighe-
ten att få allmän stiftskollekt.  

ibland kan man känna sig moloken över att int-
resset för kristen tro verkar sina. Ibland känns 
svenskheten splittrad och självdöende. Tappa in-
te sugen! Höstdagarna glöder som ett hopp som 
får även de torraste ögonen att tåras.

Pappa 
framför 
allt
– Ser du fågeln, Benjamin? Den är 
hungrig och flög in i busken för att äta. 

Mesganaw ”Mesgna” Molla Abebe 
vill lära sina barn respektera och äls-
ka naturen så som han själv har gjort.   

– När jag var liten vandrade jag i 
timtal i regnskogen och lyssnade på 
fågelsången. Naturen var min fristad. 
En plats dit jag flydde undan kriget 
och en auktoritär hemmiljö. 

Abebe bor i dag i Helsingfors men 
växte upp i regionen Tigray i norra Eti-
opien. Hans pappa var militär och var 
borta hemifrån långa perioder. Mam-
man hade huvudansvaret för Mesgna 
och hans sex syskon.

– Hon var väldigt ung när hon fick 
sitt första barn och hade aldrig fått 
studera. Hon uppfostrade oss så gott 
hon kunde och med den kunskap hon 
hade. 

Abebe tvivlar inte på att både fin-
ländska och etiopiska föräldrar öns-
kar det bästa för sina barn. Men upp-
fostringsmetoderna är olika. 

– I Etiopien försöker man skräm-
ma barn till lydnad. Fysiskt och psy-
kiskt våld var en självskriven del av 
min barndom och så är det fortfaran-
de för de allra flesta etiopier. 

Å andra sidan är de sociala banden 
mellan släkt och vänner starkare i Eti-
opien än vad de är i Finland. 

– Etiopiska barn får vara med i var-
dagssysslorna och lär sig tidigt att hjäl-
pa till. I Finland lever olika generatio-

ner mer åtskilda från varandra. 

mångkulturell diskussion
Abebes föräldrar uppfattade utbild-
ning som det effektivaste medlet mot 
krig och fattigdom och såg till att ock-
så flickorna i familjen fick gå i skola. 

– Jag minns hur jag låg under sängen 
med en fotogenlampa och läste läxor 
medan bomberna small utanför. Jag 
önskade att någon skulle ha hållit om 
mig och tröstat mig i stället. 

Själv gick han ut gymnasiet i Eti-
opien och flyttade sedan till Sovjet-
unionen för att utbilda sig till pilot för 
den etiopiska arméns räkning.

– Under kriget var möjligheter-
na till högre utbildning begränsade. 
Men innan utbildningen var över flyd-
de jag. Jag stod inte ut med tanken att 
tvingas döda mina landsmän. 

Han kom till Finland som flykting 
1990. Två år senare träffade han sin 
nuvarande fru Julia. 

– Hon kom till flyktinganläggning-
en med några bekanta och vi lade ge-
nast märke till varandra. Jag bjöd hen-
ne på en kopp te och småningom blev 
vi ett par. 

Livet i ett mångkulturellt förhållan-
de är både rikt och utmanande. 

– Vi har ofta olika åsikter om till  
exempel barnuppfostran. Då läser 
vi på och stärker vår åsikt genom 
böcker i till exempel barnpsykologi.  
Antagligen diskuterar vi mycket mer 

än par från samma kulturkrets. 
Makarna har tre gemensamma barn, 

Elisabet, 12, Hannibal, 5, och Benja-
min, 3. Mesgna Abebe har 19-åriga 
sonen Yohannes från ett tidigare för-
hållande.

– När jag blev pappa för första gång-
en uppfattade jag min son nästan som 
en docka. Jag vågade knappt röra vid 
honom av rädsla för att han skulle gå 
sönder. Sedan dess har jag blivit mer 
säker i min papparoll.

Förklaring, inte diktat
Abebe insåg tidigt att han ville upp-
fostra sina barn helt annorlunda än 
hans egna föräldrar gjorde. 

– Jag har bestämt mig för att aldrig 
ta ut min ilska på barnen eller utsätta 
dem för fysiska eller psykiska över-

Mesgna Abebe vill ge sina barn det bästa av två värl-
dar. Han jobbar medvetet för att bryta destruktiva 
mönster från sin egen barndom. 

TexT och foTo: mARINA WIIK     

PROFILeN: MeSgAnAW MollA Abebe  
”Jag vill vara en närvarande 
och förstående pappa.”
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Vandakämpe fick medalj
utmärkelSe. Astrid Nurmi-
vaara från Vanda har fått 
folktingets förtjänstmedalj. 
I prismotiveringen nämns 
bland annat hennes kamp 
för att Vandasvenskarna 
ska få sin efterlängtade för-
samlingsgård, Larsgården.

– Puh, vilken överrask-
ning, säger en glad Nurmi-
vaara.

Nurmivaara hoppas att 
folktingsmedaljen ska sätta 

fart på besluten så att frå-
gan går vidare.

– Vi har ännu inte hört 
något från högsta förvalt-
ningsdomstolen där ärendet 
nu ligger, säger hon.

Gemensamt för årets 
folktingsmedaljörer är att 
alla har gjort en betydan-
de personlig insats i arbetet 
för den svenskspråkiga be-
folkningen och den svenska 
kulturen i finland.

Över fyra miljoner för GA
inSamling. finländarna har 
i år gett över 4,38 miljoner 
till insamlingen Gemensamt 
Ansvar. Det är ungefär lika 
mycket som året innan 
haiti-katastrofen.

Borgå stift samlade i år in 
drygt 276 000 euro. Resul-
tatet är märkbart lägre än 
rekordåret i fjol men bättre 
än 2009. Johannes försam-
ling i helsingfors tredubb-
la sitt resultat i insamlingen 

jämfört med i fjol. Diako-
nissan Gunvor Frände be-
rättar att församlingen i år 
satsade på personliga brev.

– Det dåliga resulta-
tet året innan gjorde att vi 
den här gången återgick till 
personliga brev. Personliga 
brev med en hälsning från 
församlingen gör att folk 
deltar i insamlingen, säger 
frände till Kyrklig Tidnings-
tjänst.

Tapio Luoma ny biskop i Esbo
biSkopSval. Teologie doktor 
Tapio Luoma, 49, har valts 
till biskop i esbo stift.

Luoma fick 413 röster. 
Den andra kandidaten, kyr-
koherden i Alberga försam-
ling, teologie doktor Kaler-
vo Salo, 53, samlade 221 
röster.

Luoma har varit präst i 
25 år och valdes till Årets 
präst år 2000. Sedan 2002 
är han kyrkoherde i Seinä-

joki församling. han är om-
bud i kyrkomötet och med-
lem i flera kyrkliga förtroen-
deorgan.

Luoma vigs till sitt ämbe-
te den 12 februari 2012 i es-
bo domkyrka. han tillträder 
sin tjänst 1.2.2012 då den 
nuvarande biskopen i esbo, 
mikko Heikka, avgår med 
pension.

grepp. Det har varit tufft för mig att 
utplåna den elaka sidan av mig själv 
och inte falla tillbaka i gamla hand-
lingsmönster. 
Är du bitter på din mamma för att hon 
var så sträng mot dig? 

– Nej, det går ändå inte att föränd-
ra det som varit. Däremot kan jag på-
verka framtiden i min egen familj. Om 
jag bott hela mitt liv i Etiopien skulle 
det kanske inte vara lika enkelt, det 
sociala trycket att uppföra sig på ett 
visst sätt är så starkt.

Mesgna Abebe försöker tillbringa så 
mycket tid som möjligt med sina barn.

– Vi sparkar fotboll, bygger lego el-
ler spelar teater. Om de är uttråka-
de hittar jag på en sedelärande eller 
uppmuntrande historia. Jag försöker 
förklara olika företeelser för barnen 

meSgna abebe 
berättar ofta 
sagor på amha-
riska för barnen 
Benjamin och 
hannibal. han 
vill att de ska 
uppleva sin dub-
belidentitet som 
berikande. 

MEsgAnAw AbEbE

FÖDD I eTIoPIeN Som KoPTISK KRIS-
TeN, 43 ÅR. Kom TILL fINLAND 1990. 

JObbAR Som BuSSchAufföR. uTBIL-
DAD TILL TRADeNom I heLSINGfoRS 
och eKoNom I uPPSALA. 

GIFT meD JuLIA, PAPPA TILL yo-
hANNeS, eLISABeT, hANNIBAL och 
BeNJAmIN. 

GILLAR NATuR och fAKTABöcKeR.

PRATAR SVeNSKA, fINSKA, RySKA, 
eNGeLSKA, AmhARISKA och TIGRINJA.

i stället för att ställa upp regler som 
de inte förstår. 

Det bästa av två världar
Mesgna Abebe talar både svenska och 
sitt modersmål amhariska med bar-
nen. Han vill att de ska få en stark 
dubbelidentitet. 

– Vi åker till Etiopien varje år och 
den långsiktiga planen är att flytta dit. 
Förutsättningen är att det inte är far-
ligt att vistas där och att det finns till-
gång till bra utbildning och hälsovård. 

Etiopien har plågats av inbördeskrig 
i 30 år och landet hör till de fattigaste 
i världen. Enligt Abebe finns det fy-
ra orsaker till misären: religion, kul-
tur, politik och global uppvärmning.

– De religiösa ledarna har stor makt 
oberoende vilken trosinriktning det 

gäller. De uppmanar folk att inte äta 
vissa saker, till exempel griskött, och 
låter dem svälta ihjäl i stället. Dessut-
om förbjuder de människor att arbe-
ta på alla de otaliga helgdagarna som 
finns. På grund av klimatförändringen 
är det svårt att odla något eftersom det 
blivit omöjligt att förutspå när regnen 
kommer. Många tycker det är enkla-
re att tigga än att jobba.

I Finland jobbar Abebe som buss-
chaufför men under vistelserna i Eti-
opien leder han lokala utvecklings-
projekt.   

– Jag vill använda den kunskap inom 
jordbruk och ekonomi som jag sam-
lat här i Finland och ge den vidare till 
mina landsmän. Det är bara en droppe  
i havet, men det är mitt sätt att kom-
binera det bästa från mina två världar.     
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Bra betyg för skriftskolan
av de konfirmander som svarade på Karleby svenska församlings enkät gav närmare 90 procent hela konfirmationstiden vitsord mellan 8 och 10. Foto:Karleby Församling

”vad ungdo-
marna gör på sin 
fritid är deras 
ensak.” 
Peter Kankkonen

Förra hösten debatterades konfirmand- 
och ungdomsarbetet i Karleby inten-
sivt i lokalpressen. I en skrivelse oro-
ade sig några föräldrar över att skrift-
skolan var för karismatisk och skräm-
de ungdomarna.  

En färsk undersökning som försam-
lingen gjort visar att kritiken inte är 
allmänt utbredd. Av 45 konfirmander 
ger närmare 90 procent hela konfir-
mationstiden vitsord mellan 8 och 10. 
Undervisningen under lägret får ock-
så gott betyg: det lägsta vitsordet som 
någon gav den var sex. 

– Resultatet från enkäten visar att 
helhetskonceptet fungerar bra, säger 
kyrkoherde Peter Kankkonen.

Enkäten var en uppföljning på hös-
tens diskussion och tanken är att den 

eNKÄT. Skriftskolan i Karleby svenska 
församling har väckt kritik. En färsk un-
dersökning visar att de flesta av konfir-
manderna ändå är nöjda med den. 

TexT: mARINA WIIK

– På en av punkterna berättar vår för-
samlingspastor om varför skriftskolan 
över huvud taget ordnas, jag introdu-
cerar dem i gudstjänsten, den ena kan-
torn presenterar orgeln och den andra 
sjunger psalmer med konfirmanderna, 
förklarar Kankkonen. 

”Fritiden inte församlingens sak”
Mediedebatten har inte minskat intres-
set för skriftskolan i Karleby. 

– Vi når fortfarande så gott som 100 
procent av de 15-åringar som hör till 
kyrkan, säger Kankkonen.  

Av förra lägrets deltagare ville näs-
tan hälften gå en hjälpledarutbildning. 
Enligt Kankkonen har församlingen en 
mycket bra spridning vad gäller läger-
ledarnas ålder. 

– Hälften av ledarna är 20 eller äld-
re och hälften yngre. Det garanterar en 
kontinuitet att också yngre får vara med 
och dela ansvaret. 

Karleby svenska församling har ti-
digare kritiserats för att församlings-
aktiva ungdomar varit för ivriga att fö-
ra ut sin tro till andra. Kankkonen po-
ängterar att kritiken har tagits på allvar 
men att den inte gäller enbart Karleby 

svenska församlings ungdomar. 
– Vem ska dra gränsen för om nå-

gon är för ivrig? Vad ungdomarna gör 
på sin fritid är dessutom deras ensak, 
det ligger inte inom vårt ansvarsområde.  

ska utföras varje år efter skriftskolan.
– Jag ser det som en form av produkt-

utveckling som visar vad vi ytterligare 
ska satsa på, säger Kankkonen.

breddat engagemang
Undersökningen bestod av åtta frågor till 
konfirmanderna och tio frågor till för-
äldrarna. Svaren ger vid handen att för-
äldrarna var mer kritiska än sina barn.

– Jag kan inte tala för dem som sva-
rat, men drar slutsatsen att vi måste bli 
ännu tydligare när vi förklarar var, hur 
och när skriftskolan ordnas.

Kankkonen hoppas att föräldrarna ska 
ta kontakt direkt med församlingen om 
de har frågor samt utnyttja möjligheten 
att delta i till exempel konfirmandguds-
tjänster, som är öppna för alla. 

Karleby svenska har under de senas-
te åren strävat efter att införa en större 
växelverkan i skriftskolundervisning-
en och engagera fler från personalen i 
skriftskolarbetet. 

Församlingen ordnar bland annat en 
så kallad konfirmandkarusell  där kon-
firmanderna via olika stationer kan be-
kanta sig med församlingens verksam-
het  

KonfiRMAnDEnKätEn i 
KARLEby

enkäten utfördes en vecka efter förra 
skriftskollägret. 
Konfirmanderna och deras föräldrar 
fick svara skriftligen på olika frågor. 
Bland föräldrarna var svarsprocenten 
42,5 procent och bland konfirman-
derna 51 procent.
På en skala mellan 0 och 10 gav de 
flesta konfirmanderna konfirmand-
tiden berömliga vitsord. Kvällspro-
grammet, atmosfären och ledar-
skapet fick vitsordet 9 eller 10 av de 
flesta.
Av föräldrarna tyckte 80 procent att 
konfirmandens upplevelser av skrift-
skolan var värda en nia eller tia. Läg-
sta givna vistordet på frågan var 5.

Psykiska men hos präster
Präster drabbas oftare av ångest än andra yrkesgrup-
per i Sverige, visar en rapport från svenska försäk-
ringskassan. Den vanligaste orsaken till att både kvin-
nor och män i prästyrket sjukskrivs är depression, an-
passningsstörningar och reaktion på svår stress. 

enligt försäkringskassans analytiker marie mulder 
har präster svårt att påverka sin situation.

–Allmänt så är det ett omvårdande yrke och de 
upplever ofta att de har höga krav på sig och låg kon-
troll, säger mulder till Aftonbladet.

Sorgelådor till skolor
Vanda finska församling delar ut sorgelådor till grund-
skolor och gymnasier. Lådorna ska användas vid kri-
ser, till exempel om en lärare eller elev dör.

I sorgelådorna finns föremål (ljus, kors, fotoram och 
bordsduk) och texter som är till hjälp om skolan vill 
ordna en minnesstund eller hjälpa elever och personal 
att bearbeta sorg, skriver tidningen Vantaan Lauri.

Sammanlagt 70 lådor delas ut i skolorna fram till ja-
nuari månad.

Strömfors prästgård till salu
Samfällighetens fastighetskommission i Lovisanejden 
föreslår att Strömfors prästgård ska säljas. orsaken är 
att byggnaden kräver omfattande renoveringar, som 
blir för kostsamma, skriver östra Nyland.

Kyrkorådet tar upp ärendet i mitten av november. 
fullmäktige fattar beslutet i mitten av december. 

Samfälligheten vill också sälja Pernå kansliutrym-
men och Lovisa finska församlings före detta präst-
gård. 

fAstighEtER lovISAnejden soRghAntERing vAndAsjuKsKRivning SveRIge
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KyRKOmÖTeT. Kyrkans 
riksdag har samlats till 
höstsession i Åbo den här 
veckan. Snart väljs ett 
nytt kyrkomöte – men 
vad har det här kyrkomö-
tet fått till stånd?

TexT: mARINA WIIK 
& SOFIA TORvALDS

För prästombud Henrik Per-
ret är veckans kyrkomötes-
session den sista. Efter nästan 
trettio år i kyrkomötet tyck-
er Perret att han under den 
senaste tiden kunnat skönja 
oroväckande trender.

– Partnerskapsfrågan har 
fått alldeles för stora pro-
portioner, som om den var 
en fråga om liv och död. Ty-
värr är utvecklingen i kyrkan 
alltför ofta parallell med se-
kulariseringen i samhället.

En annan fråga som sys-
selsatt hans tankar under 
den sista mandatperioden 
är parokialprincipen, det 
vill säga frågan om huruvi-
da en församlingsmedlem 
måste tillhöra den försam-
ling på vars område hon bor.

– Att den frågan togs upp 
var en positiv sak, men ty-
värr ledde den inte riktigt nå-
gon vart, säger Perret.

– Det sociala kittet är in-
te längre enbart området, nu 
behöver kyrkan vara djärv 
och lätta på sin tunga orga-
nisation.

Långsam beslutsgång
Görel Ahlnäs, lekmannaom-
bud från Nykarleby, kom-
mer speciellt ihåg arbetet 
med barnkonsekvensana-
lysen i allmänna utskottet.

– Vi har gett ett förslag om 

hur man bättre kan beakta 
barnens perspektiv i försam-
lingen. Det ligger nära mitt 
hjärta eftersom jag jobbar 
med att utbilda barnledare.

Den största lärdomen hon 
fått i kyrkomötet är att kyr-
kans skepp vänder långsamt. 

– Varje initiativ manglas 
fram och tillbaka innan det 
eventuellt resulterar i ett be-
slut.

Hon ser både för- och 
nackelar med den långsam-
ma beslutsgången.

– Det känns frustrerande 
att diskutera skiljetecken i 
lagparagrafer, men å andra 
sidan kan ingen heller göra 
en kupp och ändra på något 
i stundens ingivelse.

Hon tycker att det är ett 
under att så många åsikter 
tillsvidare kunnat samsas 
under samma kyrktak.

– I debatterna blir ofta det 
viktigaste – hur människan 
mår och vad hon vill ha av 
kyrkan – satt på undantag. 
Det är väldigt tråkigt.

Förståelse för Åland
Åsa A Westerlund, lekmanna-
ombud från Pojo, är glad över 
att diskussionen om försam-
lingsstruktur äntligen tagit fart.

– När det gäller det prak-
tiska arbetet gläds jag över att 
arbetet med kyrkans strate-
gi inte bara blivit ett papper.

Som exempel på lyckade 
projekt nämner hon And-

ligt liv på webben och andra 
satsningar på sociala medier.

Westerlund har suttit med 
i ekonomiutskottet och va-
rit med om att bygga upp det 
system som centraliserar ru-
tinfunktioner inom ekono-
miförvaltningen i försam-
lingarna.

– Det arbetet ska i framti-
den ge mera resurser för för-
samlingsarbetet.

Peter Lindbäck, lekman-
naombud från Mariehamn, 
har speciellt drivit ålands-
specifika frågor i kyrkomötet. 

– Min målsättning var att 
ta reda på om evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland 
har någon beredskap inför 

de åländska särproblemen. 
Jag har stött på stor välvilja 
och förståelse både gällande 
prästers språkkrav och skyd-
det av de åländska kyrkorna. 

Lindbäck, som till vardags 
är landshövding, är impo-
nerad över hur professio-
nellt ”kyrkans parlament” 
fungerar.

– Många stora frågor har 
gått framåt, men det är frus-
trerande att så många beslut 
fattas med 3/4 majoritet, al-
la är inte nödvändigtvis till-
räckligt insatta i de frågor de 
röstar om.

Följ med kyrkomötet på 
www.kyrkpressen.fi

UMU vill skapa 
försoning mellan 
språkgrupperna

LÄRJuNGASKAP.  
en tvåspråkig lärjungskola 
som vill försona språken 
startar i januari. 

TexT: JOHAN SANDbeRG

När Kyrkpressen besökte 
Ungdom med uppgifts (UMU) 
bas Ruurikkala i Evijärvi i no-
vember 2009 delade basens 
ledare Roope Laukkanen vi-
sionen om att få vara brobyg-
gare mellan språkgrupperna.

Nu blir visionen verklig-
het. Den första lärjungaträ-
ningsskolan på finska och 
svenska startar i Ruurikka-
la i januari nästa år.

– All undervisning sker 
antingen på finska eller på 
svenska och tolkas till det 
andra språket, säger Zacha-
rias Fjellander som tillsam-
mans med sin fru Tiina ska 
leda skolan.

Tvåspråkiga skolor är inget 
nytt koncept för UMU. Men 
kombinationen finska och 
svenska är ny.

– Vi riktar oss till folk ur 
bägge språkgrupperna. Vi 
har marknadsfört skolan 
också i Tornedalen och bland 
finlandsättlingar i Sverige.

Skolan som kallas Kak-
sispråkig DTS (Discipleship 
Training School, på svenska 
lärjungaskola) är en del av 
UMU:s internationella trä-
ningsprogram. Programmet 
omfattar bland annat ämnen 
som att lära känna Guds röst 

och Andens gåvor. I utbild-
ningen som avslutas i juni in-
går också fem veckors fält-
praktik i Israel. 

Tvåspråkig familj
Familjen Fjellander som 
också består av barnen Sa-
rai (3 år)och Elliot (4 må-
nader) är själv tvåspråkig. 
Zacharias härstammar från 
Småland  i Sverige medan 
Tiina är hemma i Lavia som 
ligger mellan Björneborg och 
Tammerfors.

– När vi träffades talade 
vi engelska med varandra. 
Men  i ett tidigt skede tog vi 
det somvår hjärtesak att lära 
oss varandras språk.

När de upptäckte vilka at-
tityder som härskar mellan 
språken i Finland förstärk-
tes deras känsla för det an-
dra språket.

– Jag upplever att det lig-
ger på Guds hjärta att det sker 
en försoning mellan språk-
grupperna, säger Fjellander. 

Zacharias Fjellander stu-
derar teologi i Åbo och går 
samtidigt en utbildning för 
vildmarksguider. Tiina stu-
derar folkloristik och till 
klasslärare. De tar en paus 
i studierna för att leda lär-
jungaskolan.

UMU är en av världens 
största missionsorganisatio-
ner med över 18 000 medar-
betare i mer än 180 länder.

mera information finns på www.
ywamruurikkala.com/se/

tiina och Zacharias fjellander ska leda den första två-
språkiga lärjungaskolan i evijärvi som börjar i januari. 
Foto: JaKob DahlbacKa 

erik vikström firade i kyrkan
Biskop emeritus erik vikström firade sin 70-års-
dag genom att predika i söndagens högmässa i Borgå 
domkyrka. Det var första gången som Vikström predi-
kade i domkyrkan sedan den brann år 2006.

– Det kändes jättebra, trots att det gått så många 
år. Jag hade inga problem med att bli varm i kläderna, 
säger Vikström.

Predikan utgick från Lukasevangeliets tionde kapi-
tel och hade temat Vandringskyrkan. efteråt samlades 
kyrkbesökarna till kyrkkaffe i församlingshemmet.

föDELsEDAgspREDiKAn boRgå

Kyrkans skepp 
vänder långsamt

en rad glada nyvalda ombud från Borgå stift vid kyrkomötets öppningsgudstjänst för fyra år sedan. Foto: mathias luther

Något vi borde skriva om?  

Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

”Det är frus-
trerande att så 
många beslut 
fattas med 3/4 
majoritet.”
Peter Lindbäck
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nordkorea, etiopien och haiti är några av 
världens hungrigaste länder. Källa: Presentationer vid 
Rundabordsamtalet 25.10 arrangerat av FMS och KEHYS.

Ärkebiskop undgick skador
Den katolska ärkebiskopen i florens, Giuseppe beto-
ri, utsattes förra veckan för ett mordförsök. Biskopen 
klarade sig utan skador, men hans sekreterare skada-
des i attacken och vårdas på sjukhus.

Det var när biskopen med sekreterare återvände till 
kanslibyggnaden i florens som en beväpnad och för-
virrad man stannade bilen de färdades i. mannen sköt 
sekreteraren i magen, men när han riktade sig mot bi-
skopen låste sig hans vapen. mannen lyckades sedan 
fly från platsen, skriver helsingin Sanomat.

livskamrater, inte makar?
Danmarks nya kyrkominister manu Sareen har gjort en 
kovändning gällande samkönade vigslar, rapporterar 
Kyrkans Tidning som hänvisar till Kristeligt Dagblad.

När Sareen tillträdde betonade han att vigslar av 
samkönade par skulle införas. Nu öppnar han i stället 
möjligheten att införa en särskild välsignelse av homo-
sexuella. De samkönade par som vill gifta sig i kyrkan 
skulle då kallas livskamrater i stället för äkta makar. 

Åtta av tio danska biskopar understöder tanken.  

bara KFUM i Sverige
Kristliga föreningen av unga kvinnor och män i Sverige 
ändrar sitt namn till Kristliga föreningen av unga män-
niskor – Kfum. förenigen har cirka 60 000 medlem-
mar.

– Vi vill bli bättre på att kommunicera med ungdo-
mar och tydligare betona att vi är människor som gör 
saker tillsammans, säger Patrik Schröder, general- 
sekreterare på Kfum Sverige till Dagen.

I finland används namnen KfuK och Kfum fortfa-
rande parallellt. 

nAMnbytE SveRIge sAMKönADE dAnMARKMoRDföRsöK ITAlIen

Nu lobbas det för maten

”utrikesminis-
teriet ser mat 
som en fråga 
om mänskliga 
rättigheter.”
Anne Sipilä

– Hunger är ingenting obekant för oss, 
den finns i färskt minne också här i Fin-
land. Ännu på 1930- och 40-talet var vi 
ett fattigt utvecklingsland. Även om vi 
fortfarande har brödköer så är det glo-
bala läget mycket värre. Det finns mat i 
världen men strukturen och systemet 
är söndrigt.

Det konstaterar Seppo Rissanen, 
direktor för Finska Missionssällska-
pet FMS.

Han och många andra höjdare från 
finländska ministerier och EU funde-
rar för tillfället intensivt över matläget i 
världen. Utvecklingssamarbetet håller 
nämligen på att omarbetas på flera ni-

HuNGeRSNÖD. Vårt dagliga bröd har vi 
redan fått, det finns tillräckligt med mat 
på jorden. Ändå svälter en miljard män-
niskor. Går systemfelen att lösa?

TexT: NINA ÖSTeRHOLm  ILLuSTRATIoN: mALIN AHO

kommer att få mer utrymme i det fin-
ländska utvecklingssamarbetet.

– Utrikesministeriet ser mat som 
en fråga om mänskliga rättighe-
ter. Mat kommer att bli en av grund- 
pelarna i Finlands utvecklingspolitis-
ka program.

Enligt Seppo Rissanen är matosä-
kerheten ett seriöst hot mot den glo-
bala stabliteten.

– Hunger är en farlig spiral som hind- 
rar samhället från att utvecklas. Att 
trygga matsäkerheten handlar inte 
om välgörenhet utan om att förbätt-
ra de mänskliga rättigheterna.

Kyrkans uppgift
För ett år sedan tog de finländska bi-
skoparna gemensamt ställning för att 
beslutsfattarna ska göra något konkret 
för matsäkerheten i världen.

- Vi ville inte peka finger, men en 
av kyrkans viktigaste uppgifter är att 
påminna om att varje människa är vår 
nästa. Vi ska inte bara försöka hjälpa vå-
ra landsmän utan också greker, afrika-
ner och haitier, kommenterade biskop 

Björn Vikström som deltog i runda- 
bordssamtalet.

Hungersnöden känns som ett  
oöverstigligt problem när man ser siff-
rorna över svälten i världen. Men Rolf 
Steffansson, direktör för utrikesavdel-
ningen vid FMS, tror inte att hungern 
behöver vara en omöjlig uppgift att lösa.

– Vi ber alla om dagligt bröd och vå-
ra böner har blivit hörda eftersom det 
finns tillräckligt mat på jorden. Nu lig-
ger utmaningen i att fördela den rättvist 
och det är ett problem som kan lösas.

MAt i siffRoR

var sjätte människa saknar tillräck-
lig näring.
en tredjedel av världens mat går till 
spillo.
matsäkerhet är en mänsklig rättighet 
enligt fN.
FN:s första millenniemål är att före år 
2015 halvera andelen människor som 
lever i extrem hunger och fattigdom.

våer. Matsäkerheten kan bli en av hörn-
pelarna i det nya programmen.

– Om EU inte ser utanför den egna 
regionen så fortsätter vi att gynna en-
dast den egna jordbrukspolitiken utan 
att beakta vilka effekter det får för mat-
säkerheten i utvecklingsländerna, sä-
ger Rilli Lappalainen, generalsekrete-
rare för Kehys som betjänar medborgar-
organisationer i frågor som gäller EU:s 
utvecklingssamarbete.

mat är fred
De senaste åren har det ordnats många 
samtal om matläget på hög nivå – bland 
annat inom ramen för FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation FAO. 
Men speciellt industriländernas upp-
märksamhet har riktats mot den glo-
bala finanskrisen istället för mot mat-
problematiken.

Under ett rundabordssamtal i Hel-
singfors i oktober vädrades bistånds-
frågorna av experter och organisatio-
ner i Finland. På plats fanns bland an-
dra understatssekreterare Anne Sipilä 
som lovade att matsäkerheten i världen 

Port-au-Prince

Addis Abeba

Pyongyang

”Det är en paradoxal situation, 
vi var matexportörer ännu 
på 1960-talet. men efter 30 
år av konflikt kan vi inte dra 
nytta av de resurser vi har. 
bland annat Nilens källor finns 
i etiopien.”
Monges Tamene
Mekane Yesus kyrkan i Etiopien

”vi har varit där regelbundet sedan 
år 2002 och meningen har alltid varit 
att arbeta långsiktigt. Potatisförva-
ring i fuktiga förhållanden har varit en 
sak vi arbetat med. metoderna mås-
te fungera helt utan elektricitet efter-
som man aldrig kan vara säker på till-
gången.”
Olli Pitkänen
Fida International

”Samarbetet mellan besluts-
fattarna och organisationer-
na borde koordineras och de 
nationella institutionerna 
stärkas för att förbättra mat-
säkerheten. ett långtidsen-
gagemang behövs från lan-
dets ledning.”
Maria Halava-Napoles
Återvände i somras från Haiti, 
Kyrkans utlandshjälp

Nordkorea
• 1-3 miljoner människor dog i 

hunger och följderna av den 
på 1990-talet.

• I dag är mer än 6 miljoner i 
behov av hjälp.

• En hård vinter och somma-
rens översvämningar har 
förvärrat situationen

• Den politiska situationen är 
utmanande.

etiopen
• 50 procent av befolkningen lever 

i någon form av matosäkerhet.
• 5–8 millioner människor lever 

i konstant matosäkerhet.
• Långa torrperioder kommer allt 

oftare pga miljöförstöring.
• Stora naturresurser, bland 

annat vattenreserver, men otill-
räcklig ekonomi och teknik för 
att utnyttja dessa.

Haiti
• 2,5 miljoner lever i kronisk matosäker-

het.
• Världens 148 fattigaste land.
• Kyrkan och staten äger mycket mark 

men politisk vilja att omforma syste-
met saknas.

• Landet mycket utsatt för extrema 
väderförhållanden som stör jordbruket, 
vattenreserver och jorden.
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vågA FRågA

lev inte den andras liv
många finländare lider av depression. vad kan den 

som lever tillsammans med någon 
som är deprimerad göra för att 
underlätta situationen – utan att 
engagera sig alltför mycket och 
själv börja må dåligt?

Depression är en folksjukdom i fin-
land. många är deprimerade och ännu 
fler berörs som anhöriga eller vänner. 
Den deprimerade behöver naturligtvis 
få professionell hjälp för sin depressi-
on. hjälpen kan bestå av medicin och 
samtalsterapi i någon form. Anhöriga 
kan aldrig ersätta den professionella 
vården, men det finns mycket tid där-
emellan då vi som anhöriga behövs.

Det är många gånger mycket svårt att 
hitta en balans i hjälpandet. en del an-

höriga kanske försöker leva den andras liv, vilket inte är 
möjligt. Då börjar också vi må dåligt. Det handlar om att 
hjälpa, men att ändå hålla en viss distans. Att vara empa-
tisk och engagerad och ändå veta att jag inte är orsaken 
till den andras depression. Att finnas till hands, mycket till 
en början och mindre vartefter depressionen ger med sig. 
Att finnas där för att lyssna och sköta om. Den sjuka behö-
ver sova och vila mycket till en början för att så småning-
om börja engagera sig i sitt liv igen. Det kan handla om att 
gå på promenad, gå och handla eller gå på kafé. Det kan 
handla om att hjälpa till med praktiska saker som att föl-
ja med till läkaren eller koka mat. Som anhörig till en de-
primerad kan det vara på sin plats att be om hjälp. Kanske 
vänner eller föräldrar kan ställa upp och hjälpa med prak-
tiska saker?

Det är viktigt att som anhörig minnas att den deprimerade 
inte orkar med så många aktiviteter per vecka. Ändå har 
man vetenskapligt kommit fram till att den som är depri-
merad mår bättre efter aktivitet, även om tröskeln för att 
komma till en aktivitet är hög. 

Som anhörig till en deprimerad kan det vara skäl att träf-
fa andra i samma situation eller gå och prata med en tera-
peut för att själv orka. På en del håll i landet ordnas träf-
far för anhöriga till psykiskt sjuka. Däremellan behöver den 
anhöriga ha sina egna aktiviteter och ibland bara vila för att 
inte själv börja må dåligt.

När det känns jobbigt och motigt i kämpandet mot depres-
sionen är det bra att veta att depressionen tids nog lättar 
och den sjuka blir piggare och gladare. Både för de anhö-
riga och de deprimerade är det viktigt att ha tålamod och 
minnas att det tar tid att bli frisk. Att det inte kan gå snabbt 
att bli frisk i själen, men att ärren bleknar och man kan gå 
vidare i livet med en erfarenhet som man gärna hade varit 
utan, men som i bästa fall ger större förståelse både för en 
själv och för livet och dess skiftningar.

 ¶ maria sunD-
gren-lillqvist
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor om 
hälsa, familj, 
fostran och 
relationer. 

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. 

på tväREn MAY WIKSTRÖM

du är värd din egen berättelse
Allhelgonaljusen har fladd-
rat ut. I mitt novembermör-
ker tände Nobelkommitténs 

ordförande Per 
Wästberg re-
dan veckan 
innan en envist 
lysande eld-
fluga. 

I ett sve-

pande anförande på bok-
mässan i helsingfors om 
litteratur i allmänhet och 
Nobelpriset i synnerhet 
nämnde han att kristen-
domen banade vägen för 
självbiografin som litterär 
genre. ”Kristendomen för-
kunnade att du var en in-
divid i Guds ögon, och där-

för värd din egen historia.”
Samtidigt har jag blädd-

rat i en gammal bok som en 
grupp ivriga amatörer och 
hembygdsforskare sam-
manställt om min hemby. 
På sidorna möter jag män-
niskor som annars tap-
pats bort i skuggorna. Som 
Blässo: hon emigrerade till 

Amerika, hittade en annan 
emigrant och fick en son. 
När paret återvände till fin-
land fick hon veta på kajen i 
Åbo hamn att han redan var 
gift i hemlandet. Så börja-
de hennes liv som särling i 
hembygden, där hon gick 
från fest till fest och samla-
de matrester i en hink. 

och den vänlige mikaj-
loff, som hade den otack-
samma uppgiften att basa 
för en uttråkad vaktstyrka 
i en sovande österbottnisk 
by. han vände ryggen åt när 
byns pojkar ivrigt lekte vi-
ta soldater. en kväll år 1918 
när inbördeskriget brutit ut 
tog han stillsamt farväl. föl-

jande dag var han borta.
I vår gudstjänst tänder vi 

ljus för dem som dött. hos 
oss får de anhöriga ta med 
sig ljuset hem om de vill. 

för varje människa är 
värd sin egen berättel-
se. och varje låga som nå-
gonsin fladdrat är värd sitt 
eget ljus.

Idolerna kan 
vara vår spegel
IDOLeR. Det är 
lättare att passa in 
i en grupp när man 
har något gemen-
samt.– Idoldyrkan är 
en viktig dimension 
i de ungas liv, säger 
skolkurator Pia Öh-
man.

TexT: mARyeLLe 
STeFFANSSON/KP-PRAO

Ellie och Heidi, två femton-
åriga flickor, sitter på ett ca-
fé i Borgå. Vi diskuterar en 
av flickornas idoler, Justin 
Bieber.

– Hans sångröst är jätte-
bra och han är så speciell, sä-
ger Heidi

– Förr i tiden tyckte alla om 
Michael Jackson, men Justin 
är vår tids Michael Jackson, 
säger Ellie skrattande.

Ellie berättar att olika fans 
har sina egna namn: Justin 
Bieber-fans heter Beliebers 
och Lady Gaga-fans kallas 
Monsters.

– Lady Gaga-fansen är 

helt tokiga, tycker Heidi.
Det är faktiskt ganska 

vanligt med så kallad idol-
dyrkan.

– Vi har alla ett slags be-
hov av förebilder. Det är ett 
sätt att identifiera sig med 
någon annan, berättar Pia 
Öhman. 

Öhman är skolkurator vid 
Praktikum och hon har job-
bat mycket med socialpsy-
kologi. Hon tror att idoldyr-
kandet kan vara ett sätt att 
passa in. Speciellt unga kan 
känna att de vill tillhöra en 
särskild grupp.

– Det är lättare att pas-
sa in då man har något ge-
mensamt.

I kristendomens historia 
har idoldyrkan varit en sorts 
avgudadyrkan och den som 
ägnade sig åt sådant kun-
de bli bannlyst. I dag asso-
cierar man idoldyrkan med 
hundratusentals fans utan-
för Hartwallarenan i väntan 
på att få höra den stora stjär-
nan sjunga.

– Vi har alla ett socialt 
och psykologiskt behov av 
att ha en idol. Det är ett sätt 
att spegla vår egen identitet, 
menar Öhman.

Jagets spegel
Den svenska författaren Fred-
rik Strage skriver i sin bok Fans 
att idoldyrkan är en lösning på 
ett antal medvetna och omed-
vetna konflikter. Han menar 
att de här konflikterna skapas 
då vi är barn men kräver en 
lösning senare i livet. Idolen 
blir ett slags övergångsobjekt.

– Ens föräldrar bygger upp 
en i barndomen. Men sin 
identitet bygger man upp 
själv, och därför speglar man 
sig själv mot idolerna, säger 
Öhman.

När det gäller idoldyrkan 
är det svårt att säga vad som 
är normalt och vad som är 
onormalt.

– Om idoldyrkan upptar 
hela ens vakna tid är det in-
te normalt, tycker Öhman.

Ellie och Heidi debatterar 
den här frågan med varandra.

– Det är nog ganska onor-
malt om man börjar skicka 
dödshotelser till idolens 
flick- eller pojkvän, börjar 
Ellie.

– Eller om man börjar föl-
ja efter sina idoler vart de än 
går, fortsätter Heidi.

– Eller om man vet exakt 
allt om dom fast man ald-

rig träffat dom, säger Ellie.
Ellie och Heidi har blivit 

påverkade av att de är fans 
till Justin Bieber.

– Justin har påverkat mig 
på det sättet att jag ger me-
ra till välgörenhet, säger Ellie.

Om idolerna är goda och 
snälla personer kan de inspi-
rera sina fans att vara mer öp-
penhjärtiga och snälla. Dess-
utom kan de uppmuntra en 
att syssla med musik efter-
som man vill spela idolernas 
sånger.
– TV och allt påverkar oss så 
mycket. Vi kan bli helt be-
satta och då glömmer vi vad 
som egentligen är viktigt, på-
pekar Ellie.

Också Pia Öhman tror att 
det finns en risk att idoldyr-
kan går överstyr.

– Det positiva med idolerna 
är att man kan få en starkare 
självbild. Man kan till exem-
pel bli inspirerad av en idrot-
tare och tänka att ”det där kan 
jag också göra”. Men i värsta 
fall glömmer man sig själv i 
idolhysterin. Man lever helt 
genom idolen och tappar sin 
egen identitet.

(Ellie och Heidi heter egentli-
gen något annat.)

att Spegla sig mot sina idoler är ett sätt att bygga upp sin identitet. Foto: stocK.xchng
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HÖSTDAGARNA hölls på ny plats men gemenskapen var sig lik.

konSerter, 
verkStäder, 
gudstjänst- 
och caféliv på 
höstdagarna i 
Lempäälä.
Foto:nina 
österholm, 
rasmus särs

mera bilder på 
kyrkpressen.fi.
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700 unga offpist 
i Lempäälä
TexT: eRIKA RÖNNGÅRD

Ljudmattan i matsalen är kompakt, 
strömmen av människor konstant. Det 
är tidig lördag eftermiddag och omkring 
700 ungdomar, ledare och andra när-
varande passar på att äta lunch. Malena 
Björkgren delar lunchbord med bland 
andra biskopen, en inbjuden artist och 
en ungdomsledare. Plötsligt omring-
as sällskapet av en grupp tonårstjejer 
som deltar i autografsamlartävlingen. 
Är man utsedd till Höstdagspräst in-
går autografskrivandet också i jobbet.

– Uppdraget är främst att ansvara för 
specialmässan Människa kom fram på 
fredagskvällen, söndagens gudstjänst 
och förbönsandakten i kväll, förkla-
rar Björkgren. I övrigt är min roll här 
att ”chilla” med de vuxna som i sin tur 
chillar med ungdomarna.

Efter lunchen fortsätter Björkgren till 
ungdomsarbetsledarnas kaffe som re-
dan pågått en stund. En av arrangörer-
na kommer förbi för att dela med sig av 
feedback som kommit in på fredags-
kvällens mässa, och de funderar till-
sammans på hur man kan göra natt-
vardsgången för flera hundra männis-
kor smidigare.

– I tonåren var jag faktiskt bara en 
enda gång på Höstdagarna, men de se-
naste 5–10 åren har jag varit här näs-
tan varje år och hjälpt till.

bongominnen
Vid samma kaffebord sitter också årets 
Höstdagskantor Kira Lankinen som del-
tar för första gången. Malena Björkgren 
tar tillfället i akt att berätta om Höstdags-
traditionerna ”trappsång” och kramle-
ken Bongo som numera är så självkla-
ra programpunkter att de till och med 
finns med i det tryckta programmet.

– Jag minns hur roligt det var att leka 
Bongo när jag själv var i tonåren.

Att Höstdagarna har sin egen präst 
och kantor har delvis praktiska orsa-
ker, men Björkgren säger att det också 
är ett sätt att synliggöra kyrkans olika 
yrkesgrupper.

– Kanske vi skulle kunna ha en Höst-
dagsdiakon nästa år?

Malena Björkgren hinner också del-
ta i en del av programmet vid sidan av 
gudstjänsterna, men under fredags-
kvällen gjorde förberedelserna och ef-
terarbetet efter mässan att hon missade 
både ljusshowen och korvgrillningen.

– Tack och lov var köket öppet sent, 
så jag fick en kvällssmörgås halv ett-
tiden i natt.

Lördagseftermiddagen fortsätter med 
program i idrottshallen. Biskop Björn 
Vikström talar kring årets tema:

– Åkte Jesus offpist? Nu menar jag 
förstås inte bokstavligt – jag tror att 
skidföret var ganska dåligt i Palestina.

Nya perspektiv
Joakim Finne från Malax är en av de 
hundratals åhörarna. Han deltar i sina 
första Höstdagar och lockades med av 
vänner som han lärt känna på Ungdo-
mens Kyrkodagar.

Hittills har Höstdagarna motsvarat 
Finnes förväntningar.

– Det är mycket folk, mycket aktivi-
teter och mycket sång. Ungefär som på 
Ungdomens kyrkodagar UK, fast utan 
det politiska snacket.

För honom är det viktigaste med 
Höstdagarna att träffa folk och att få 
uppleva nya saker.

– Det är roligt att känna folk runt om 
i Svenskfinland, och inte bara i Malax. 
Jag har släkt på Åland och om jag far 
dit med familjen har jag kompisar där 
som jag kan hälsa på. Jag hade haft ett 

mycket tråkigare liv om jag inte hade 
lärt känna de här människorna!

Han säger att få Malaxkillar i hans ål-
der är beredda att delta i en sådan här 
helg.

– Men jag har inte fördomar bara för 
att det är kristet. Det är bra att få nya 
perspektiv på saker och ting. 

Joakim Finne medger att han ändå 
hade så pass mycket fördomar att han 
fick en helt ny bild av kristna efter att 
han för första gången hade deltagit i 
ett evenemang som samlade ungdo-
mar från hela stiftet.

– I Malax kyrka är det bara några som 
sjunger, men under kvällsmässan på 
UK sjöng ju alla!

Finne uppskattar musiken på Höst-
dagarna och tycker att den är mer käns-
lomässig än den kyrkomusik han mött 
i sin hemförsamling.

Talkojobb
En halvtrappa ner från matsalen har 
Hakkari skolas bibliotek omvandlats 
till Höstdagscafé och bokhyllorna har 
försvunnit bakom affischer och långa 
rader cupcakes. Från ett bord längre 
bort i caféet sprider sig doften av na-
gellack medan ytterligare en av hel-
gens deltagare får sina naglar lacka-
de till förmån för Finska Missionssäll-
skapets utjämningsprojekt.

Åsa Taubert har andan i halsen ef-
ter att ha skyndat ut med gravljus till 
den busslast deltagare som gett sig av 
till gravgården för att tända ljus i all-
helgonakvällen.

– Det har bara blivit så att jag talko-
jobbat här de senaste åren. Jag hade 
en paus från Höstdagarna under några 
år när jag kände att jag blivit för gam-
mal för att vara deltagare. Sedan be-
hövde församlingen en gruppledare 
och efter det har jag talkojobbat här. 

I år kombinerar jag båda uppgifterna.
Taubert återkommer till samma tema 

som både Malena Björkgren och Joakim 
Finne talade om – mötena och samva-
ron med alla andra som finns på plats.

– Det är gemenskapen som gör Höst-
dagarna så bra. Massor av folk samlas 
från hela Svenskfinland och stämning-
en blir helt otrolig.

Lempäälä får godkänt
En av årets män i grönt, en ditkom-
menderad medlem ur Kristliga Bevä-
ringsgruppen på Nylands brigad, tit-
tar länge med road min på cupcakes-
utbudet och efter inköp vill han ock-
så dela gemenskapen bakom disken. 
En match bordshockey avslutas och 
Åsa Taubert hjälper till med att stäl-
la undan spelet.

– Jag rekommenderar definitivt tal-
kojobbet till andra intresserade. Man 
får uppleva livet bakom kulisserna och 
se hur man får ett så här stort evene-
mang att fungera i praktiken. Utan folk 
som ställer upp och tar i där det behövs 
skulle det aldrig gå.

Taubert, med mångårig erfarenhet 
av Höstdagarna, tycker att årets ut-
rymmen i Hakkari skola i Lempäälä 
är svåra att jämföra med Höstdagar-
nas traditionella plats på Sampola sko-
la i Tammerfors. Ungdomsarbetsleda-
ren Sofia Böckelman säger för sin del 
att båda har fördelar men att hon sak-
nar Sampolas trappa där man fick en 
känsla av hur många som var på plats.

– Ur ledar- och bekvämlighetssyn-
vinkel tycker jag ändå att Lempäälä är 
minst lika bra. Utrymmena är fräscha, 
och det är skönt att både sovutrym-
men och matsal finns nära. Här kan 
man hastigt få en överblick över kö-
erna i matsalen. 

”men jag har in-
te fördomar ba-
ra för att det är 
kristet. Det är 
bra att få nya 
perspektiv på 
saker och ting.”
Joakim Finne

chill i flera led. Årets höstdagspräst malena Björkgren 
stöder ungdomsledare och andra vuxna på höstdagarna 
som i sin tur finns till för ungdomarna på samlingen.

ett tråkigare liv utan er. Joakim finne från malax upp-
skattar den blandade publiken på höstdagarna men tror 
att få malaxkillar vågar delta i en kristen ungdomshelg. 

livet bakom kulisserna. Åsa Taubert ser höstdagsmaski-
neriet från en talkoarbetares synvinkel. Det är mycket som 
ska göras när 700 personer ska bo och äta en helg.

Foto: eriKa rönngårD
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Ringer  
i glädje  
och i sorg
I Jeppo kyrka är klockringningen fort-
farande ett handarbete. Ett hantverk 
som väcker intresse bland besökarna.

– Speciellt barnen tycker om att titta 
på medan jag drar i repen. Det har ock-
så hänt sig att tillfälliga besökare frågat 
i vilken skola jag lärt mig att ringa, sä-
ger församlingsmästaren Siv Westin.

Då de flesta kyrkor gått in för att 
automatisera klockringningen drar 
Westin fortfarande i repen som är fäs-
ta i kyrkklockornas kläppar.

– Jag vet inte om någon annan kyrka  
där man regelbundet ringer i klockor-
na manuellt. Jag tror inte att det finns 
någon här i närheten.

Men hon slipper i alla fall klättra 
upp i kyrktornet för att få klockor-
na att snurra runt sin axel. Det gjorde 
man ännu på sjuttiotalet. Men sedan 
försåg man kläpparna rep och började 
klämta i klockorna med att dra i dem.

– Förr i världen  gick uppdraget som 
klockringare från gård till gård. Då var 
det något av ett hedersuppdrag, sä-
ger Westin.  

Men trots hedersuppdraget funge-
rade systemet inte helt prickfritt. Ib-
land kunde ringningen försummas. 
Det föranledde församlingen att av-
löna en klockringare år 1908. 

elektrifierning inte aktuell
– En av de sista klockringarna var 80 
år gammal och han klättrade ändå upp 
i kyrktornet fyra gånger varje söndag 
medan församlingen satt med andan i 
halsen. Om jag var tvungen att klättra 
upp i tornet kan det nog hända jag öns-

kade att ringningen blev automatiserad. 
En elektrifiering av klockringning-

en i Jeppo har varit på tal ibland under 
årens lopp.

– Men det har varit tyst om den saken 
de senaste åren, säger kyrkoherde Johan 
Klingenberg. Under min tid i Jeppo har 
det inte varit aktuellt. 

I sin färska historik över Jeppo kyrka, 
Detta Herrans tempel, skriver Ole Nord-
ström att handarbetet bör fortsätta som 
ett kuriosum.

Och det har Siv Westin heller inget 
emot.

– Jag tycker det är en meningsfull 
arbetsuppgift, säger hon. Jag skulle nog 
sakna den ifall ringningen automatise-
rades.

Westin upplever inte ringningen som 
ett fysiskt tungt arbete. 

– Fast en gång drog jag av ett rep och 
slog mig på näsan.

Hon är heller inte den enda kvinnan i 
Jeppo som ringer i klockorna. Traditio-
nen att församlingsmedlemmar sköter 
ringningen fortsätter nämligen i försam-
lingen. När Westin är ledig eller annars 
förhindrad finns ett antal församlings-
medlemmar som rycker in för att rycka 
i repen, både män och kvinnor.

– Alla vikarier ringer ändå inte i klock-
orna. Det handlar lite om att våga också. 

Det exakta årtalet när man övergick 
till att klämta med kläppen har Nord-
ström inte funnit i sin forskning.

– Men jag minns att det var det var så 
länge Gunnar Näs var kyrkväktare, säger 
han. Det var han mellan 1965 och 1979.

Prästen fick skynda sig
Eftersom arbetet är manuellt måste 
Westin veta hur de olika ringningarna 

låter och när hon ska ringa i klockorna.
– Varje söndag ringer jag i sto-

ra klockan en halv timme före guds-
tjänstens början. En kvart timme sena-
re ringer jag i prästklockan, det vill säga 
den lilla klockan. Bakgrunden till den 
ringningen är att prästen skulle hin-
na till kyrkan från prästgården i tid till 
gudstjänsten.

Numera bor ingen präst i prästgården 
och när prästklockan ringer är prästen 
vanligtvis redan i sakristian.

Nio slag för nionde timmen
Själaringningen görs när kistan med den 
avlidna anländer till begravningskapel-
let. Ringningen inleds med nio slag på 
den stora klockan och sedan växelvis 
slag på den stora och den lilla. 

– De nio slagen kommer från att Je-
sus gav upp andan på den nionde tim-
men.

Är det en man som dött inleds väx-
elringningen med den stora klockan 
och är den en kvinna inleds ringning-
en med den lilla. På så sätt kan folk i 
bygden ana sig till vem man ringer för.

 – Själaringningen upplever jag som 
speciellt meningsfull. De anhöriga som 
samlats runt kistan hör att någon ringer 
i klockorna. Då brukar jag passa på att 
be för de anhöriga medan jag ringer. 

Manuell klockringning är väldigt 
annorlunda jämfört med automati-
ken som tagit över i de flesta kyrkor. 
I en del kyrkor behöver vaktmästaren 
inte ens trycka på en knapp. Begrav-
ningsbyrån kan starta klockringning-
en via mobiltelefonen redan när kis-
tan närmar sig kyrkan. 

– Det känns bra när anhöriga tack-
ar för själaringningen, säger Westin.

Ingen ringning är den andra lik
Eftersom klockringningen är ett hand-
arbete blir ringningarna aldrig ex-
akt lika.

–  Jag lär ska ringa snabbare än vad 
min företrädare gjorde. Dessutom sä-
ger de som känner mig att det hörs på 
kyrkklockorna på vilket humör jag är, 
säger Westin.

Varje söndag och vid varje själaring-
ning står Westin i klockstapeln och 
ringer i kyrkans klockor. Hon ringer 
också in helgen varje lördag klockan 
18, utom under vinterhalvåret.

– Förr stannade ju folk upp och lyss-
nade när man ringde in helgen. Nu tycks 
helgen ha mist sin betydelse. Men jag 
är nog glad att jag inte behöver ta mig 
till kyrkan på lördagskvällarna under 
kalla och mörka vinterkvällar. 

– Numera har det blivit vanligare att 
brudpar önskar klockringning i sam-

det gäller för 
Siv Westin att 
veta i vilka rep 
hon ska dra för 
att få kyrkklock-
orna att ringa. De 
rep som inte är 
fastbundna vid 
kläpparna öppnar 
luckorna  
i klocktornet.

HANTveRK. När kyrkklockorna ljuder över Jeppo för-
medlar de både glädje och sorg. Men de kan också 
avslöja vilket humör Siv Westin är på. Det är oftast 
hon som manuellt ringer i klockorna.

TexT och foTo: JOHAN SANDbeRG
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de Som anländer 
till Jeppo kyrka 
passerar van-
ligtvis Siv Westin 
medan hon ringer 
i klockorna. På 
väggen finns 
anteckningar om 
tiden för gjorda 
själaringningar. 

band med vigseln. Kyrkklockorna ring-
er i både glädje och sorg.

Den lilla klockan i Jeppo kyrka är från 
1861 och den stora från 1913. Själva kyr-
kan firade 150 år i somras.

minne från Purmo
Både Nordström och Klingenberg var 
Purmobor medan klockringarna där 
lät klockorna svänga runt sin axel. 

– Som ung pojke var jag ibland up-
pe i tornet i Purmo medan klockring-
arna trampade igång klockorna, sä-
ger Klingenberg. För att få mig att hål-
la avstånd till klockorna berättade de 
historier om hur det kan gå ifall man 
kommer för nära. 

I Purmo beslöt man elektrifiera 
klockringningen år 1972.

– Jag var med om det beslutet inn-
an jag flyttade till Jeppo, säger Nord-
ström.
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Det kan 
vara bra att 
tjuvstarta 
julen

ulla oinonen fick som 
barn höra att ”man inte 
skulle plåga barnen på 
julafton”. Därför fick hon 
en julklapp av sin farfar 
redan innan familjen gick 
till kyrkan. – Kanske har 
det påverkat min attityd till 
julfirandet, säger hon.

Sedan någon vecka tillbaka bågnar 
mataffärens hyllor redan av julkon-
fekt. Bjällerklangen klingar glatt i va-
ruhus och årets julklapp förutspås bli 
en kaffemaskin.

Mången gör allt för att undvika den 
allt tidigare julhysterin. Ulla Oinonen 
gör tvärtom.

– Jag är en förberedare till personen. 
Jag älskar julen och att planera och fun-
dera länge på förhand.

Som präst är hon välbekant med kyr-
koåret och medveten om att det fort-
farande är några veckor kvar till för-
sta advent.

Får man verkligen tjuvstarta julen?
– Årstiderna och kyrkoårets växling-

ar lägger grunden för rytmen i livet och 
jag tror på kraften i kyrkoåret. Den ger 
oss ett ständigt skäl att förnyas, skäl att 
städa och skäl att träffa släkten. Men jag 
tror inte att rytmen måste vara så stram 
alla gånger. Kalendern eller de liturgis-
ka färgerna kan inte bestämma när jag 
ska känna glädje eller sorg. Är jag glad 
på långfredagen och ledsen på julafton 
så är jag det. Känslor kan inte beordras 
uppifrån, säger Oinonen.

Julprocessen
Enligt Oinonen går det alltså utmärkt att 
fundera över exempelvis domsöndagens 
texter fastän man inlett ”julprocessen”.

– Jag vill gå in i väntan och förväntan 
tidigt. Dels för att stävja mörkret i höstens 
långa skol- och arbetsperiod, dels för att 
hinna fundera över vad som är viktigt för 
mig just det här året.

Julen blir lätt en prestationsuppvisning 
i både städning, kokkonst och ekonomi.

ADveNT När andra stressar upp sig över julkommersen 
i november vill pastor Ulla Oinonen ta vara på tiden av 
förberedelse.       
– Ingen kan förbjuda dig att vara förväntansfull i no-
vember.

TexT & foTo: NINA ÖSTeRHOLm

– Genom en lång förberedelse hinner 
jag fundera över vilka traditioner som 
verkligen är betydelsefulla för mig och 
vilka som görs bara för att ”man bru-
kar göra så”. Precis som i resten av li-
vet måste vi försöka skala bort onödi-
ga prestationsuppvisningar.

Oinonen tycker att vi kunde bli bätt-
re på att förbereda oss på flera plan i li-
vet. Och på att uppskatta njutningen i 
att vänta på något gott.

– Inför resor planerar och funderar 
jag också långt på förhand, riktigt nju-
ter av resan redan hemma.

Samma filosofi gäller i arbetet som 
präst.

– Om jag också känslomässigt hun-
nit fundera igenom till exempel en för-
rättning så blir allting mycket bättre.

Inte en så lyckad afton
Men om allt inte står rätt till i livet så 
späder ”glädjens fest” lätt på ångesten.

vad säger du till dem för vilka julen är en 
enda plåga?

– Det sista jag vill är att kyrkans fest 
ska skapa ångest. Tyvärr har vi skapat 
en massa krav på hur den perfekta ju-
len ska se ut. Jag har själv känt besvikel-
se över julaftnar som inte blivit så spe-
ciella som jag tänkt mig.

Numera är hennes jul inte förstörd 
även om själva julafton inte lyckas så 
bra. Och det tror hon hänger ihop med 
den långa förberedelsen.

– Jag ger plats för stämningen och 
känslorna redan långt före julafton. Hela 
jultiden är speciell, allt hänger inte på en 
kväll. Som sagt går det aldrig att bestäl-
la lyckokänslor för ett specifikt tillfälle.

Om man bär på dåliga minnen för-
knippade med tidigare jular kan förbe-
redelsen bli extra viktig.

– Ta tid och gå igenom minnena och 
fundera över om det går att skapa nya 
jular med bättre traditioner. Julen kom-
mer varje år och det är alltid möjligt att 
skapa nytt.

Hon tror att mycket av julpressen och 
stressen har att göra med kommersen 
kring helgen. All reklam och skyltning 
skapar ett tryck på att det måste vara 
många dekorationer och paket för att 
julen ska vara lyckad.

Oinonen vill inte ställa kommersen i 
motsatsförhållande till den kristna ju-
len.

– Att sälja julpynt är också någons 
levebröd.

Själv undviker hon att sätta energi på 
julhandeln och handlar vanligen en en-
da julpryl per år. Visuella och vackra fö-
remål är ändå en del i julstämningen.

om lidande
Lidandets problem är en 
klassiker av CS Lewis, 
första gången tryckt på 
engelska re-
dan år 1947 
och nu utgi-
ven i nyutgå-
va av Libris 
förlag. 

frågan om 
vad lidandet 
är bra för är 
lika aktuell i dag som ef-
ter kriget och svaren (de 
svar som erbjuds) har 
knappast förändrats så 
mycket de heller.

Lewis svar (till exem-
pel det att lidandet är en 
Guds högtalare som ger 
människan en chans till 
bättring) verkar ofta li-
te hjärtlösa. Det medger 
han också själv.

Det som gör att man 
orkar med Lewis till och 
med när han kastar sig in 
i snårig argumentering är 
att han är så mänsklig, 
så välformulerad, så rak 
och (trots allt) så klok. 
Det här är en bok som 
håller för omläsning trots 
att man inte alltid hål-
ler med.

om glädje 
Vägar till glädje heter 
en annan bok om andlig 
vägledning som kommit 
i nyutgåva, också den på 
Libris. 

författaren Richard 
Foster är amerikansk 
teolog och grundare till 
Renovaré, en rörelse för 
andlig förnyelse.

foster skriver om hur 
man genom klassis-
ka andliga övningar kan 
bli mognare både som 
människa och kristen. 
han skriver om medita-
tion, bön, fasta, enkel-
het, tjänande, avskild-
het, tillbedjan och glädje.

Andligt liv är inte bara 
för helgon, skriver fos-
ter. Gud har tänkt sig att 
andliga övningar ska ut-
föras också av vanligt 
folk. Det liv foster skri-
ver om känns mycket 
lockande – och mycket 
svårt.

men så 
ska det 
väl vara 
för vanligt 
folk som 
jag.

 ¶ soFia 
torvalDs

pREsEntAtion

dekorationerna 
som gör julen
uTSTÄLLNING

Nu tändas tusen juleljus 
– julstämning på Riddar-
huset

Innan den luggslitna tom-
tefiguren, som mödosamt 
skidar fram med bara en 
stav, fått sin plats på pia-
not kan julen inte komma 

– inte till mig i alla fall. Vis-
sa föremål hör julen till och 
vi plockar fram dem år ef-
ter år. Kanske för att skapa 
stämning, för att återkny-
ta till barndomens jular, till 
föräldrar, farföräldrar eller 
ännu äldre generationer. 

utställningen Nu tändas 
tusen juleljus som fanns 
uppställd på Riddarhu-

set i helsingfors förra veck-
an bjöd besökarna på en 
resa till gångna generatio-
ners julfirande. I den stora 
salen hade bland annat jul-
bord från olika tidevarv du-
kats upp, ett rekonstrue-
rat baserat på märta He-
lena Reenstiernas (1753–
1811) dagboksanteckningar 
från år 1809. hon var vär-
dinna på Årsta gård utanför 
Stockholm. hennes krukros 
hade slagit ut i blom och in-
spirerad av den tillverkade 
hon en juldekoration som, 

förutom rosen, bestod av 
ljus och små granar pryd-
da med stjärnor och kronor 
av guldpapper. enligt hen-
nes egen beskrivning blev 
dekorationen så fin att hon 
inbjöd tjänstefolket för att 
beskåda den varefter hon 
bjöd på brännvin och ve-
tebröd. 

Själv stannar jag upp vid 
raden av julgranar. Sär-
skilt rosengranen, en julgran 
prydd enbart med grannrö-
da pappersrosor och glitt-
rande silverband, känns bå-

de traditionell och originell 
på samma gång och det är 
kanske därför den tilltalar 
mig. Granen är ett måste för 
mig men kanske kunde de-
korationerna varieras? Kun-
de också jag göra som märta 
helena Reenstierna och låta 
mig inspireras på nytt i jul?

utställningen var en fin 
kavalkad i traditioner och 
en värdig öppning på julti-
den – om man tjuvstartar 
lite grann.

 ¶ nina österholm
utställningen är avslutad.

Foto: KatJa hagelstam
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– Marknaden har sin egen agenda och 
den fungerar på sitt sätt. Jag talar hellre 
om mina egna förberedelser och und-
viker att stressa upp mig över butiker-
nas tidiga julskyltning.

Att julhandeln startar tidigare för 
varje år lär egentligen vara medier-
nas fel. Tidningarnas specialnummer 
om julen görs så tidigt att butikerna 
måste starta redan i november för att 
hinna med.

Ulla Oinonen tycker att den som vill 
köpa sina julklappar i november ska få 
göra det i lugn och ro. Och den som vill 

lägga sina julpengar på välgörenhet ska 
få göra det.

– Att julen är en kristen högtid syns 
också på pynten i affären. Kristenhe-
ten finns inte bara i kyrkan eller där 
Jesus nämns.

Hon tycker att den långa julen är en 
fantastsik chans för kyrkan att synas 
med sitt budskap.

– Det är en tid då de flesta vet att de 
kan gå till kyrkan. En tid då fler än van-
ligt kanske funderar över sitt eget för-
hållande till tron. 

Hon skulle aldrig klandra någon 

som bara går i kyrkan till julen.
– Om Hosianna intresserar så ska du 

komma då. Kyrkan ska inte säga hur 
den ”riktiga” julen ska firas. Då stöter 
man bara på motreaktioner. Alla mås-
te hitta sitt eget sätt att förhålla sig till 
den kristna julen och hur den hör ihop 
med det egna livet.

vänta tillsammans
Till vardags arbetar Ulla Oinonen med 
projektet Andligt liv på webben vid Kyr-
kostyrelsen. Nu har hon också börjat 
blogga som privatperson. Hon skriver 
om julen.
– Meningen är egentligen att följa med 
hela kyrkoåret ur ett förberedande per-
spektiv. Jag vill lyfta fram det kristna året 
ur personlig synvinkel. Det är också ro-
ligare att vänta tillsammans med andra.

Läs pastor ulla oinonens finskspråkiga blogg på 
adressen http://valmistelija.wordpress.com/

”Kyrkan ska inte säga hur den ”riktiga” julen ska 
firas. Då stöter man bara på motreaktioner.”

Kristna tatueringar förbjudna
Saudiarabien. Tatueringar 
med kristna motiv har för-
bjudits i den saudiarabis-
ka fotbollsligan. Det betyder 
att många utländska spe-
lare får lov att klä sig i lång-
ärmade tröjor för att täcka 
över sina tatueringar.

”Tatueringarna har nega-
tiva effekter på Saudiara-
biens ungdom … utländska 
spelare i kungariket mås-
te följa reglerna och täcka 

över sina tatueringar un-
der matcherna”, heter det 
i ett brev från den saudiska 
”kommissionen för att be-
främja dygder och bekäm-
pa laster”.

Till exempel den colom-
bianska spelaren Juan Pab-
lo Pino har tatueringar med 
kristna motiv både på ar-
mar och överkropp, rappor-
terar emirates 24/7.

när en flicka blir fel
bOK

flickan som blev fel

Författare: Karin ehrn-
rooth
Förlag: Gummerus

Karin ehrnrooths självbi-
ografiska bok Flickan som 
blev fel kan läsas på många 
sätt. Den är en barndoms-
skildring, ställvis öm, bitvis 
bedrövad, ibland skakande. 
Den är också en uppgörel-
sebok, en bok om en familj 
med alla familjens skador 
och hemligheter, och ibland 
andas texten något som 
är mer än bitterhet, rentav 
hämnd. Dessutom är Flick-
an som blev fel en bok om 
ätstörningar, och en bra och 
viktig bok om ätstörningar 
dessutom.

Karin ehrnrooth är fo-
tograf och konstnär, och 
hon skriver målande i sce-
ner som är både vack-
ra och skrämmande. man 
ser mamman med de tun-
na strumporna och det om-
sorgsfullt tuperade håret 
kvarfrusen i det kök där hon 
mot sin vilja tvingas laga 
mat åt sin familj medan hon 
läser en tidning som handlar 
om det liv hon förlorat: ett 
liv som hovdam, ett liv där 
hon bodde i ett slott med 
vallgrav och fick vara vack-
er och fin i lugn och ro. Den 
äldsta dottern tittar läng-
tansfullt på sin mor från sitt 
undangömda rum bakom 
köket. men dörren mås-
te stängas: det drar på mo-
derns eleganta vader.

Den älskade fadern, ge-
neralen, har ett explosivt 

humör och tvingas in i rol-
len som bestraffare. far och 
dotter längtar efter varann i 
hemligt samförstånd, men 
ingendera vågar överbrygga 
avståndet.

ehrnrooth skildrar en fa-
milj där man inte får skäm-
ma ut sig, skrika, säga 
emot, ljuga eller på något 
annat sätt dra vanära över 
de egna. När flickan snattar 
godis från butiksbilen för att 
fylla igen det där gapande 
hålrummet som skriker ef-
ter ömhet men proppas full 
med mat, då tittar tanten i 
butiksbilen på henne med 
desperation och oro. De vet 
båda vad hon tagit. men det 
är otänkbart att anklaga 
generalens dotter för stöld.

om man läser boken som 
en historia om hur en ät-
störning utvecklas blir man 
glad över berättelsens djup. 
Symptombeskrivningar får 
vika undan för en insiktsfull 
beskrivning av hur en flicka 
”blir fel”, hur hon lär sig att 
se på sig själv som någon 
som är utanför all gemen-
skap, förvriden och så osä-
ker att hon måste bli flera 
jag för att överleva.

Pappa generalen rensar 
i trädgårdslandet iklädd sin 
slitna uniform från fortsätt-
ningskriget. flickan blir ock-
så en soldat, syndabocken 
som offrar sig för sin familj.

Jag irriteras ställvis av det 
lite krångliga språket med 
en del småfel: boken skulle 
ha mått bra av en grundlig 
genomgång av svenskan.

men Karin ehrnrooth har 
skrivit en fängslande bok 
som är otroligt nyttig läs-
ning för alla flickmammor.

 ¶ soFia torvalDs

karin ehrnrooth är sedan många år tillbaka bosatt i 
Tyskland. Nu är hon aktuell med en självbiografi. 

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i
sterling-silver och levereras

med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”

Pris 39,50€/inkl postkostn.

Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

Barn behöver inte ditt medlidande – 
de behöver din hjälp

Bli fadder
För mera information ring:
Birgitta Björk, 06-3201575, efter kl. 17.00
sbm.styrelse@netikka.fi
Bankgiro 567134-211455

BARNMISSIONEN
SKANDINAVISKA

www.barnmissionen.fi
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KRyssEt noveMbeR

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 29 
november 2011 till:
Kyrkpressen, mannerheimvägen 16 A 9, 00100 
helsingfors. märk kuvertet ”Novemberkryss”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

sKicKA In lÖSnIngen

Namn & adress:

Konstruerat av bRITT-m
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösnin-
garna utlottades följande 
vinnare. Vi gratulerar:
Anna-Lisa Henriksson 
i Åbo, margaretha Lund-
gren i helsingfors och 
urda Lundell i Närpes.
Bokprisen kommer på 
posten.

LösningEn

vINN bÖCKeR!

Domprosteriets resa till Kyrkodagarna
Finlandssvenska kyrkodagar hålls i vasa 27-29.1 med bl.a.  
biskoparna björn vikström och Hans Stiglund (Luleå stift), samt 
Jonas Helgesson och maria Küchen från Sverige. Samt finlands-
svenskar i temagrupper och seminarier.
Deltagarna från Domprosteriet åker buss till Vasa. Start fredag på 
dagen, hemfärd söndag. Reseledare är fjalar Lundell. Bussen kör 
Lovisa - Pernå - Borgå - Sibbo. Anslutande biltransport från Lapp-
träsk - Liljendal. Inkvarteringen för deltagarna från Domprosteriet  
är på hotell Vallonia. Bussen transporterar deltagarna dit, men inte 
till andra hotell. 
Pastorsexpeditionen i Sibbo svenska församling tar emot alla an-
mälningar från prosteriet: tfn (09) 239 1005, vard. kl 9-12. Anm. per 
e-post: sibbo.svenska.forsamling@evl.fi. Avgift för program + mat: 
75 euro. Dubbelrum: 86 euro (2 nätter / en person), enkelrum: 138 
euro. Resan: ca 50 euro, men billigare för deltagarna - subventio-
neras ur prosterikassan. Pastorsexpeditionen i din församling kan 
informera om programmet. hittas också på evl.fi/kyrkodagar. 

våra nya webbsidor 
har öppnat. 

välkommen!
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DOmPROSTeRIeT

 ¶ bORGÅ
Sö 13.11 kl. 10: Gudstjänst i S:t 
olofs kapell, ekhom, helenelund.
kl. 12: högmässa i domkyrkan, 
af hällström, eisentraut-Söder-
ström, helenelund
kl. 18: Kvällsmässa i Lilla kyrkan, 
Puska, evening mess, tebjudning 
efteråt.
Fre 18.11 kl. 13.30: Psalmträff  på 
ernestas, S Lindgård
Lö 19.11 kl. 12:  Nattvardsguds-
tjänst i domkyrkan med anled-
ning av S:t Johanneslogen Tyrgils 
10-årsjubileum. Biskop Björn Vik-
ström, Lars-olof Ahlfors, Kaj-erik 
Gustafsson, Gunnar Döragrip, S:t 
Augustinerkören

 ¶ LAPPTRÄSK
Sö 13 kl 15: farsdagens famil-
jemässa i kyrkan, cÅ, VT, Barn-
klangen medverkar med sång. 
efteråt kyrksaft och -kaffe i fh. 
Alla välkomna!
On 16 kl 9.30: vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 17 kl 14: mission i fh
kl 18: cantando i fh

 ¶ LILJeNDAL
Högmässa: Sö 13.11 kl 12 i Säv-
träsk kapell. håkan Djupsjöbacka, 
Antti Jokinen
vuxen-barn gruppen: Ti 15.11 kl 
10-12 på Kantorsgården
Dopfest: Ti 15.11 kl 18.30 4-års 
dopfest på mariagården
Pensionärssamling: on 16.11 Lil-
jendal församlings pensionärer r.f. 
35-års jubileum på mariagården
Insamlingar: Julpaket som vida-
rebefordras av hoppets Stjärna 
samt kläder mm till Lettland mot-
tages 14.11-18.11 och 21.11-25.11 kl 
18-20 på Stenhagen (Saarinens 
fastighet invid Riksväg 6).

 ¶ LOvISA
Ordets och bönens kväll: to 10.11. 
kl 18.30 i Lovisa kyrka
Återibruktagningshögmässa: sö 
13.11. kl 10 i Lovisa kyrka, Biskop 
Vikström med assistenter, Lovi-
sakören
Kyrkkaffe: efter återibruktag-
ningshögmässan i församlings-
gården
bisagruppen : må 14.11. kl 18 i 
Vesperhemmet, - Kol. 1
Pensionärerna: ti 15.11. kl 13 i 
församlingsgården. Sten frondén 
talar om aktuella tjänster i sam-
kommunen
morgonkaffe i Tikva: to 16.11. kl 
8.30.

 ¶ PeRNÅ
Högmässa: sö 13.11 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Ilia 
Kalioujnov-Salminen.
mässa: sö 13.11 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, Robert Lemberg, Rita 
Bergman.

 ¶ SIbbO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIbbO KyRKA Sö kl 12: mässa 
Katja Korpi, Lauri Palin. Kaffe i 
kyrkan.
Äldre i Söderkulla: on kl 13 Korpi.
Diakoniauktion: To kl 19 17.11 i 
Kyrkoby församl.hem. Inledn fja-
lar Lundell.

HeLSINGFORS PROSTeRI

 ¶ JOHANNeS
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 11.11:
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.
kl. 19 Geni? Galen? Geist!: Kon-
sert i Johanneskyrkan med Gö-
teborg Baroque under ledning av 
magnus Kjellson. 
kl. 19 Oscar och den rosa damen: 
Den Lilla Skillnaden. Skillnads-
gatan 5. Biljetter à 10/20 € från 
Luckan. 
Lö 12.11:
kl. 12-15 barnkultur: Teater, pys-
sel, sagostund. Björnen Johannes 
bjuder alla teaterbehövande, 
pyssellängtande och sagostunds-
sugna barn till barnkulturdag i 
högbergsgården. Sundblom-
Lindberg.
kl. 16 Heliga danser:  Johan-
neskyrkan. Workshop med Joan 
Donkin. engelskan Joan Donkin är 
bosatt i Sverige sedan länge och 
präst i Svenska kyrkan. hon har 
arbetat i över 40 år med krop-
pens plats i gudstjänsten; som 
kyrkodansare, konstnär, clown, 
teolog – och inte minst som 
gudstjänstbesökare.
kl. 19 bordsmässa: Johanneskyr-
kan. Djupsjöbacka, Böckerman. 
Liturgisk dans; Joan Donkin. 
Sö 13.11 uppbrottets söndag:
kl. 12 Festhögmässa: Johannes-
kyrkan.  Djupsjöbacka, Lindblom, 
Kaj-erik Gustafsson. Johannes 
kantori, chorus Sanctae ceciliae 
uruppför verk av Dag-ulrik Alm-
qvist och Kaj-erik Gustafsson. 
Kaplan mårten Lindbloms av-
skedspredikan. festligt kyrkkaffe, 
högbergsgatan 10 e 2 våningen. 
Vänligen observera den för oss 
ovanligare adressen.
må 14.11:
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.
Ti 15.11:
kl. 12 Lunchmusik:  Gamla kyrkan. 
Pekka Suikkanen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och 
daglediga: Johannessalen, hög-
bergsgatan 10 D 2 vån.  finlands-
svenska dödsannonser. Ghita 
forsman berättar om sitt arbete 

i Brages pressarkiv. Ahonen, 
Löfman.
kl. 18 Gräv djupare, där du står: 
Lönar det sig att be? Diskussion 
och samtal kring kristen vuxentro 
i Johannessalen, högbergsgatan 
10 D 2 vån.  Djupsjöbacka.
kl. 18 Andakt: De gamlas hus, 
Norrsvängen 1-3. Ahonen, Anhild 
Träskman, Solveig oldenburg.
On 16.11:
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t 
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. Lök-
ström.
kl. 13 månadssamling med lunch: 
Johannessalen, högbergsgatan 10 
D 2 vån. Ritva Salmi medverkar 
och visar sina egna naturbilder.
Ingen diakoniträff: Vi deltar i må-
nadslunchen.
Ingen mariakrets: Vi deltar i må-
nadslunchen.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Ray.
To 17.11:
kl. 19-21 Regnbågscafé:  hörnan i 
högbergsgården. Ray, Almqvist.
kl. 19 Föreläsning: Tomas kyrka. 
Professor em Sven-Åke Selander 
föreläser över rubriken: Psalm-
forskning i framtiden -  situa-
tionsanalys och samtal. Servering 
och avslutande completorium i 
kyrkan. 
utfärder:
Adventsutfärd till esbo: Tisdag 
22.11. Start från Kiasmas turist-
hållplats kl. 11. Pris 15 €. Anmälan 
senast 15.11 till Päivikki Ahonen 
tfn (09) 23407717 eller paivikki.
ahonen@evl.fi
Julmiddag för pensionärerna i 
församlingen: Julmiddag för Jo-
hannes församlings pensionärer 
på Westerbygård i Ingå onsdag 
14.12. Start kl. 11.30 från Kiasma. 
Retur i helsingfors ca kl. 17. An-
mälan till Barbro ollberg tfn (09) 
2340 7704 senast fredag 2.12. Be-
gränsat antal platser. Välkommen!

 ¶ 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
Sö 13.11 kl. 12: familjemässa, 
Rönnberg, Lankinen. Kyrkkaffe 
och saft. 
To 17.11 kl. 13: pensionärskrets, 
hallvar (2 vån).
mARIeLuNDSKAPeLLeT: I NoRD-
SJö KyRKA hamnholmsvägen 7
Sö 13.11 kl. 10: högm, forsén, 
Lauri Palin. Kyrkkaffe. 

 ¶ PeTRuS
www.petrusforsamling.net
Fr 11.11: 
- kl. 10 musiklek för barn och 
föräldrar: i Lukascentret (Vesper-
vägen 12 A). Sussi 
- kl. 13 missionskrets: i månsas 
kyrka. B. Sandell.
Lö 12.11: 
- kl. 10.30 Kvinnobrunch: i haga-
salen.Gunvor österlund. 
Sö 13.11:
 - kl. 10 Högmässa (N): i munks-
näs kyrka. Björk, Varho. Kyrk-
kaffe.
 - kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby 

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi 
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
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bEtRAKtELsEn jUAnITA FAgeRHolM-URcH

Utan väckarklocka
häromkvällen var jag orolig för att min väckarklocka in-
te skulle fungera. Jag ville inte missa mitt tidiga flyg. Jag 
låg och spände mig och väntade på ringsignalen. Man 
vill nog inte ha många nätter när man inte vågar samla 
kraft i tillitens sköna sömn.

När Jesus kommer med sin uppmaning till lärjung-
arna att de ska vaka så förstår man honom på ett sätt. 
Detta omvälvande liv som han hade dragit dem in i, det 
krävde ett absolut engagemang. Jag själv behöver få hö-
ra att jag ska bry mig mera om hur andra har det än hur 
jag själv har det. Också mig har han dragit till sig, men 
sanningen är den att jag vill ha ett ganska bekvämt liv.  

Men på ett annat sätt förstår man honom inte. Att stän-
digt vaka måste ju leda till att man knäcks. Att leva på 
tå går inte. Det här stämmer inte med min bild av Jesus 
som en barmhärtig person. 

Nu har tvåtusen år gått och allt vakande ser ut att ha 
varit onödigt, ja, rentav lite löjeväckande. Eller är det 
snarare så att vi inte har vakat och nu får vi tilläggstid? 
Hur ska jag förstå honom? 

Jesus hade förstås inte facit i handen han heller. Jag 
glömmer så ofta bort att Jesus inte var kristen. Han var ju-
den som startade en rörelse som senare skulle bli kyrkan. 

När jag låter hans ord landa i mig avtar känslan av be-
fallning. Jag vill känna att han bjuder in till lyhördhet 
och närvaro. I själva verket är det här en möjlighet till 
mänskligt liv. Ett liv med långsammare tempo och re-
flexion. Och förväntan naturligtvis. 

Ett underbart ord. Förväntan. Någonting positivt är på 
väg mot mig. Och samtidigt är jag på väg mot det goda.

Caroline Krook skriver i en bön om vaksamhet och 
väntan:

”När jag möter dig på den andra sidan finns inte tid, inte rum 
och rymd.

Det kan jag aldrig förstå.
Alla liknelser och bilder är bara skärvor av en verklighet som 

alltid är större, mer och annorlunda.
Jag vilar i att jag inte behöver förstå, inte kan förstå.
Det viktiga är att denna dag, just denna dag, blir en dag jag 

kan stå för i kväll och vid tidens slut.
Mer än så behöver jag inte förstå.
Detta är mycket – mycket nog.” 

Juanita Fagerholm-Urch är kyrkoherde 
i Sund-Vårdö församling.

Pietá kommer från ita-
lienskans medlidan-
de. I konsten är pietá 
en framställning av den 
sörjande jungfru ma-
ria med den döde Jesus i 
famnen.

Källa: Kyrklig ordbok

JuANITA FAGeRHOLm-
uRCH
… är kyrkoherde i en li-
ten åländsk församling 
men ser sig själv främst 
som en medvandrare på 
livsresan.

ett av hennes favorit-
uttryck handlar om mö-
tet på vägen till em-
maus: ”och han slog 
följe med dem.”

i KlARSPRåK

vEcKAns PeRSon

”Gud, ge mig tilli-
tens förväntan så 
att jag kan leva 
vänd mot dig och 
min omvärld.”
följ Kyrkpressen  
#bönetwitter

138, 571, 581, 
140, 219(N), 169.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALMföRsLAg

Uppbrottet är nära
”uppbrottets söndag” heter kyrkoårets nästsista sön-
dag. Den kallas så eftersom söndagens texter hand-
lar om det andliga vakandet och väntan på Kristi åter-
komst.

Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Vi blir hem-
mastadda i den här världen och glömmer bort att vi 
inte är varaktiga här på jorden.

men att vaka innebär inte en tärande oro för det 
som kommer, utan en trygg förlitan på Guds löften.

oM Helgen
Bokpratarna

Torsdag 10.11
obs! kl. 18.30 
Ekenäs förs.hem
Larssonsvägen 1

När ljuset blir mörker
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Ett samtal om Maria Åkerblom-fenomenet
Medverkande:
Gustav Björkstrand
Jolin Slotte
Jan Lindroos
Marita Hellberg
Samtalsmoderator:
Anders Lindström

”Håll er alltså 
vakna, ni vet inte 
när husets herre 
kommer, om det 
blir på kvällen el-
ler vid midnatt el-
ler i gryningen el-
ler på morgonen.”
Helgens evangelietext 
finns i Mark. 13:33–37

Träff med kyrko-
herdar och ima-
mer under vanda-
församlingarnas 
vänskapskväll för 
kristna och mus-
limer.

Torsdag 17.11 kl. 18 
på Heureka

uR evAngelIeT Runt KnUTen

hELgEns TexTeR

FÖRSTA LÄSNINGeN
mal 3:13–18

ANDRA LÄSNINGeN
hebr 3:12–15 eller 
upp 22:10–17

evANGeLIum
mark 13:33–37

uppbrottets söndag. 
Temat är ”Vaka!”.

KALENDERN 
11.11-17.11
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gamla kyrka. Sandell, heikki Ala-
vesa. Kyrkkaffe.
må 14.11:
- kl. 10 musiklek för barn och 
föräldrar: i Lukasgården (munk-
stigen 2). Sussi.
- kl. 19 Förbön och tack: i munks-
näs kyrka. ulla-christina Sjöman, 
Ronny Thylin, Söderström
kyrkdörrarna öppnas kl 18.30. 
barnpassning.
- kl. 18 Tempeltjänarna: i haga-
salen. Thylin, Sjövall, Varho. Tema 
”fruktsallad”. 
On 16.11:
- kl. 10 Knatte- och babyrytmik: i 
malms kyrka. Sussi och Bodil.
- kl. 13 Pensionärskrets: i malms 
kyrka. B.Sandell, hilli.
- kl. 18.30 Petruskören: i Lukas-
centret. Söderström.
To 17.11:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris 
(månsasvägen 21). Sussi och 
Bodil.
- kl. 10.45 babyrytmik: i Seuris. 
Sussi.
- kl. 19 vesper: i Åggelby kyrka. 
Sandell, Varho.

 ¶ HeLSINGFORS PROSTeRI
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i 
Karis. Konfirmanden bör vara född 
år 1997 eller tidigare. Ansvariga 
ledare är omsorgspastor Nalle 
öhman och diakonissan för han-
dikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, 
K Jansson-Saarela, tfn 
09-23402540
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  lösenord. 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
mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DeuTSCHe GemeINDe
So 13.11. 11.00 uhr: Gottesdienst 
zum Volkstrauertag (Katja Röker)

meLLeRSTA NyLANDS PROSTeRI

 ¶ eSbO
Högmässor sö 13.11:
esbo domkyrka:, Kyrkparken 5, 
kl. 12.15. Jäntti. Karhuluoma. Kyrk-
kaffe i Sockenstugan. Symamsel-

lernas försäljning.
Olars kapell:, månskivan 4, kl. 
10.30. Rönnberg, Karhuluoma. 
Kaffe  9.30-12.
Karabacka kapell:, Karabackav. 
12, kl. 10 mässa med små och 
stora. ertman, Wikman. Kyrkkaffe.
Heliga danser:  olars kapell (obs! 
Ny plats!) ti 15.11 kl. 19, Jäntti, 
Kronlund. Inga danskunskaper 
krävs. Ta med mjuka, bekväma 
inneskor.  
Tisdagsgruppen: hagalunds 
kyrka, svenska rummet, ti 15.11 kl. 
18-19.30.
männens bastukväll: mataskärs 
lägercentrum, mataskärv. 3. on 
16.11 kl. 18. Tema: “Att stiga in 
i köket första gången och laga 
mat” m. Johan Kanckos. 
Samtalsgruppen: hagalunds 
kyrka, svenska rummet, Kyrkst. 
6, to 17.11 kl. 16-17.30.
Symamsellerna: Vita huset, 
Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18. Ti 
15.11 öppet hus m. julklappsidéer 
o. servering. 
Öppet hus:  hagalunds kyrka, 
svenska rummet, varje ti kl. 12-14. 
Ledare diak. Bea Karlemo.
 Ti 15.11: sjunger vi adventssånger 
m. pianoackompanjemang.
Kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: Köklax kapell ti 
15.11, Södrik kapell on 16.11, Kara-
backa kapell to 17.11. 

 ¶ GRANKuLLA
To 10.11 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
- kl 10.30: förbön och lovsång i 
övre brasrummet. 
Sö 13.11 kl 12: högmässa, 
Tonberg-Skogström, Smeds. 
Aulakaffe.
må 14.11 kl 13-15: måndagscafé 
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i ka-
pellet. 
Ti 15.11 kl 9.30-12: familjelyktan i 
Sebastos. musiklek, sång, rytmik 
och rörelse, Peitsalo, fransman. 
Kort morgonandakt i kapellet. 
Kaffeservering och fri samvaro.
On 16.11 kl 13.30: Syföreningen i 
övre brasrummet.
Adventsbasar: till förmån för 
diakoni och mission 26.11 kl 11-13 
i Grankulla kyrka. fina handar-
beten, julpynt, handstöpta ljus, 
bakverk – salt och sött, lotterier 
mm. I caféet serveras julgröt och 
kaffe. Arr. Grankulla Svenska Kyr-
koförening och Grankulla svenska 
församling.
Familjerådgivningen: kan kon-
taktas angående frågor gällande 
parrelationen, familjen eller den 
enskilda människans liv. Tids-
beställning vardagar kl 8-16 till 
familjerådgivare maritta Kirilä, tfn 
050-301 7018.

 ¶ KyRKSLÄTT
Högmässa: sö 13.11 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka, Lovén, Joki.
Sång och bön: må 14.11 kl. 18.30 i 
koret i Kyrkslätts kyrka, höglund
Norra Kyrkslätts missionskrets: 
on 16.11 kl. 19 på Stor-Raula.
Arne Alligator & Djungeltrumman 
konsert: fr 18.11 kl. 10 i försam-
lingshemmet i centrum. Alla barn 
med föräldrar och familjedagvår-
dare inbjudes gratis till konserten. 
Tag gärna sittunderlag med! 
Högmässa på missionens utjäm-
ningsdag: sö 20.11 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka, höglund, Stewen. 
furahakören medv. missionslunch 
i församlingshemmet och Work-
shop med furahakören. mån-
dagsgruppen har lotteri. 
Adventsbasar: lö 26.11 kl. 10-13 
i församlingshemmet i centrum. 

Privatpersoner och föreningar 
har möjlighet att sälja egna pro-
dukter, t.ex. hantverk, bakverk, 
handarbeten m.m. (ej lopptorgs-
saker!) försäljningsbord á 5 €. 
Reserveringar; Birgitta Lindell, tfn  
050-3761489, birgitta.lindell@
evl.fi  eller Gunne Pettersson 
tfn 0500-462243. Arrangör är 
diakonin i samarbete med finska 
församlingen.

 ¶ TAmmeRFORS
Sö 13.11. Högmässa: kl 10.30 
Gamla kyrkan, K Rantala, h-m 
Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 15.11. mammor, pappor o barn: 
kl 10 SvG  
Ti 15.11. Tisdagsklubben:  
SvG grupp I kl 13.30 - 14.30 
och  grupp II kl 14.30-15.30.
Ons 16.11. Diakonikretsen: kl 13 
Svh, min hobby
To 17.11. Hjälpledarkurs: SvG kl 
14-15.30 Kaisa Leppälä

 ¶ vANDA
Fredag 10.11 kl. 13: Allsångslunch 
i St martin / myrbacka kyrka. 
Klaus Pennanen leder allsången 
och sjunger solo. efter allsången 
lunch i församlingssalen. Lunchen 
avgiftsfri. Arr. Vanda västra diako-
niförening.
Söndag 13.11 kl. 10: högmässa i 
helsinge kyrka St Lars, Kaj An-
dersson, maija maltela.
Söndag 13.11 kl. 12: högmässa i St 
martins kapell, Anu Paavola och 
maija maltela.
måndag 14.11 kl. 18: Bibelföredrag 
med martin fagerudd i Bagarstu-
gan, Kurirvägen 1. Tema: Paulus 
och havet.
Tisdag 15.11 kl 13 –15: (oBS 
tid&plats) ViAnda-kören övar i 
Dickursby kyrkas café.
Tisdag 15.11 kl. 15: Drop in i Bagar-
stugan (DiB), Kaj Andersson.
Tisdag 15.11 kl. 18: ungdomsmäs-
sa i helsinge kyrka St Lars, Kaj 
Andersson och Nina fogelberg.
Torsdag 17.11 kl. 18 vänskapskväll 
för kristna och muslimer: på 
heureka. medverkande är kyrko-
herdarna och imamerna i Vanda. 
Diskussionsinlägg bl.a. av martin 
fagerudd och hans Tuominen.

RASebORGS PROSTeRI

 ¶ bROmARv
To 10.11 kl. 18: Skribaträff i Tenala 
församlingshem för alla som del-
tog i sommarens skriftskolläger. 
film, bilder och något att tugga 
på.
Sö 13.11.kl.13: gudstjänst, Söder-
lund, Lindgård
To 17.11. kl.18:  ungdomsguds-
tjänst, Tomppa 

 ¶ eKeNÄS
bokpratarna: to 10.11 kl. 18.30 i 
förs.h. Gästerna Gustav Björks-
trand, Jolin Slotte, Jan Lindroos 
och marita hellberg samtalar kring 
rubriken När ljuset blir mörker-
maria Åkerblom-fenomenet. mo-
derator: Anders Lindström. 
musik och lyrik: fr 11.11 kl. 18.30 i 
kyrkan. ”Vi försiggår på okända 
djup i otillräckligt ljus, men även 
det som syns är vackert”. Nina 
fogelberg, sopran, framför ny-
skrivna sånger till Tua forsströms 
texter, ackompanjerad av tonsät-
taren claes holmgren (Visby). 
T.forsström medverkar med upp-
läsning. Program 5€.
Gemensam bön: lö 12.11 kl. 9.30 i 
metodistkyrkan.
Högmässa: sö 13.11 kl.10, 
A.Lindström, m.Danielsson.

Dagträff med lunch (5€): ti 15.11 
kl. 12 förs.h. Khde Anders Lind-
ström berättar om Birger mag-
nusson-den siste jarlen. om du 
av fysiska orsaker har svårt att ta 
dig till Dagträffen, hör dig för om 
taxiskjuts (5€/gång). Ring senast 
fredag innan: N.fabritius-ylitalo 
(040-722 3312).
På djupet: to 17.11 kl. 19 i förs.h. 
Bibeldiskussion med Karl-Gustav 
Sandelin.
Info om övr. verks: www.ekenas-
forsamling.fi

 ¶ HANGÖ
To 10.11 Psalmafton: i Lappvik 
kyrka kl. 19: T. Sjöblom, R. Näse.
Sö 13.11 Högmässa: i kyrkan kl. 12: 
A-S. Nylund, R. Näse. Kyrkkaffe.
Ti 15.11 Kom och spela utjäm-
ningsbingo: kl. 14: i församlings-
hemmet, Parkg. 7. Till förmån 
för finska missionssällskapets 
utjämningsinsamling i Nepal. 3 € 
för bingo, kaffe o bulla 3 €.
To 17.11 Andrum med nattvard kl. 
8: i kyrkan, A. Laxell, R. Näse.
To 17.11 en Sorgegrupp startar kl. 
17.30 i villa Teresa:, Boulevarden 
17. Sorgegruppen erbjuder en 
gemenskap där vi delar sorgens 
erfarenheter och kan finna hopp 
och nytt livsmod.
To 17.11 baltikum-info kl. 18: i 
församlingshemmet, Parkg. 7. 
Kom med och lär dig mera om 
Baltikum och möjligheten att göra 
en insats där. Tage Nylund och 
Sören Lönngren berättar och visar 
bilder. Ilze Jundze-Lundegran an-
svarar för smakupplevelsen.

 ¶ INGÅ
Sö 13.11, uppbrottets söndag, kl 
10.00: familjemässa i Degerby 
kyrka. Torsten Sandell, Degerby 
skolas elever.
må 14.11 kl 18.00: Bibelkretsen 
träffas i Prästgården ”förvandlad 
genom sanningen”.
Ons 16.11 kl 13.00: församlings-
träff för pensionärer och dagle-
diga i församlingshemmet. Lotteri 
till förmån för Sjömanskyrkan. 
may Lindström.
Diakoniauktionen: 25.10.2011 in-
bringade 555 €, tack!
verksamhet på finska:
Ke 16.11 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva makweri.
To 17.11 klo 9.00: perhekerho 
Rantatie 11:ssa. mira Neuvonen
To 17.11 klo 19.00: Nikolausmessu 
Inkoon kirkossa. eeva makweri, 
Noora Karhuluoma, Gaudete-
kuoro.

 ¶ KARIS
Tvåspråkig festmässa : Sö13.11 
kl. 11 (oBS! tiden)  i S:ta Katarina 
kyrka. Raunio, Lahtinen, Bonacci  
o. Lindström. efteråt kyrkkaffe 
på Stora Prästgården. Kyrktaxi 
från centrum. Start kl. 10.30 från 
Råckers torg, kör vanliga rutten
Närståendevårdargruppen:  må 
13.11 kl. 14-16 i Jumboparken.
Tisdagens mission: Ti 15.11 kl. 13-
15 på Köpmangatan 20.
barnkonventionsdagen firas:  Sö 
20.11 kl. 17 i församlingshemmet. 
Teater; Törnrosa med VNf;s tea-
terlinje, Ansiktsmållning ca 17.30. 
Servering.

 ¶ POJO
Torsdagar: Kl 18.30 församlings-
kören i förs.hemmet. 
Fr 11.11: Kl 13.45 Pensionärskören i 
förs.hemmet. 
Lö 12.11: Kl 19 församlingskörens 
20-årsjubileums konsert i kyrkan.
Sö 13.11: Kl 12 Gudstjänst i kyrkan. 

JW. TN. 
Ti 15.11: missionsklubben i diako-
nikansliet.

 ¶ SJuNDeÅ
basar: lö 12.11 kl 10-13 i capella, 
buffé och lotteri. Välkomna och 
fynda!
mässa: sö 13.11 kl. 12 i kyrkan, 
Kaiku mäenpää, Pami Karvonen.
bönegrupp: to 17.11 kl. 18 i ca-
pella, Gun Venäläinen.
barnkören: samlas varje torsdag i 
församlingshemmet kl. 17, hanna 
Noro.

 ¶ SNAPPeRTuNA
To 10.11 kl 13.30: Dagträff i Präst-
gården. Diakonen Kaj-mikael 
Wredlund berättar om förfat-
taren och poeten Bo Setterlid. 
Välkomna!
To 10.11 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
Lö 12.11 kl 18: orgelmusik i höst-
kvällen, helgmålsbön. Ann-Sofi 
och Anders Storbacka.
Sö 13.11 kl 10: högmässa med 
eeva hanner och Pia Nygård
må 14.11 kl 19: Snappertuna kören 
övar i Prästgården
Ti 15.11 kl 9.30-11: familjekafé i 
Langansböle
Ti 15.11 kl 16.30: barnklubb i 
Langansböle
on 16.11 kl 15.30: Barnklubb i 
Snappertuna

 ¶ TeNALA
To 10.11 kl. 18: Skribaträff för 
alla som deltog i sommarens 
skriftskolläger. film, bilder och 
något att tugga på.
Sö. 13.11 kl. 10: Gudstjänst. Staf-
fan Söderlund, Gunnar Westman.
Ti 15.11 kl. 13: finsk samtalsgrupp i 
församlingshemmet.
Ti 15.11 kl 18: Studiegruppen i för-
samlingshemmet. 
On 16.11 kl 14: Pensionärsträff i 
församlingshemmet.  Skjutsar 
som vanligt.
Söndag 20.11 kl. 14-17: LoPPIS i 
församlingshemmet. Bordshyra 
20 € för Tendelaskolan. Vill du 
hyra bord: Kontakta Anna-mari 
eller Tomppa!

eSbO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 13.11. kl 13.00: gudstjänst 
i Virkby kyrka. Kyrkvärd mari 
Nurmi. Konfirmandernas första 
samling. Kyrkkaffe.
Sö 27.11. kl 13.00: 1. s i Advent 
högmässa i Lojo kyrka. Svenska 
föreningen i Lojo medverkar. 
Nora Peltola sjunger i högmässan. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet.

REgion 2

ÅbOLANDS PROSTeRI 

KImITOÖN
Kimito:
Krattningstalko på kyrkogården: fr 11.11 
kl 12.30
Gudstjänst: sö 13.11 kl 10. Lundstén, 
Noponen
Dragsfjärd:
Högmässa i Dfjärds kyrka: sö 13.11 kl 12. 
Backström, Noponen
Söndagsandakt  i Dbruks kyrka: sö 13.11 
kl 15. Backström, Noponen
västanfjärd:
Nattvardsandakt på Silverbacken: må 
14.11 kl 13.30

ÅbO
To 10.11: 11 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, 
Sepponen
Fr 11.11: kl.18-23 café aderton i Aurelia 
(2 vån.)
Lö 12.11: kl. 11.30-13 Kyrkansbarntimme i 
Aurelia (2 vån.)
kl. 13-16: Re-cycle ART workshop i 
Aurelia. Kom med och gör ny konst och 
nya kläder av gammalt material! Ta med 
dig dina gamla saker, halvfärdiga projekt 
och kom och skapa NyTT tillsammans 
med oss.
Sö 13.11: kl. 10.30 Gudstjänst i Aurelia (1 
vån.) Svenfelt (pred), mullo (lit), mårten-
son. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
kl. 12.00: högmässa i henrikskyr-
kan, Sepponen (pred), Portin (lit), 
mårtenson. Kyrkkaffe efter högmässan. 
Kyrktaxi kan beställas senast tors. 10.11 
kl. 12 per tel. 040-341 74 58
kl. 12: Kyrksöndag för studerande till 
kyrkliga yrken i henrikskyrkan.
kl. 18: Samkväm i Aurelia (1 vån.). maj-
Britt Paro berättar om formgivaren 
Alma Pihl, som arbetade för fabergé. 
Servering.
må 14.11: kl. 14 missionskretsen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.17.30-19.45: Träffpunkt för ensam-
stående föräldrar. en plats där du kan 
träffa andra föräldrar i samma livs-
situation över en kopp te. möjlighet 
till barnpassning finns. Anmälningar till 
barnpassning och förfrågningar, Katja 
Laaksonen 040-341 74 73 eller katja.
laaksonen@evl.fi.
Ti 15.11: kl.18-19 Lovsångskören, övning i 
Aurelia (1 vån.).
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia (1 
vån.) John Vikström: Gud undervisar
ons 16.11: 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) mikko hupa: 
Bioenergi – mycket mera än klabbar i 
kakelugnen.
kl. 13-15: café orchidé i Aurelia (1 vån.) 
haga Slott

ÅLANDS PROSTeRI

HAmmARLAND
Sö 13.11 kl 12: uppbrottets söndag 
musikgudstjänst. mårten Andersson, 
emanuele ferrari. medverkande fredrik 
mattsson, helena Sandell, sångflöjt, 
cello, piano.

JOmALA
Torsd. 10.11. kl. 18-20:  Kvällsloppis med 
barnkläder och leksaker i S:t olofsgår-
den. 10% av försäljningen går till Diako-
niföreningen. Kontakta Sonja Winé eller 
maria häggblom.
kl. 19: S:t olofs kyrkokör sjunger på 
Rönngården.
Sönd. 13.11 kl. 11: Gudstjänst upp-
brottets söndag ”Vaka!” med kaplan 
Bertil erickson och kantor Kaj-Gustav 
Sandholm, moderatokören medverkar. 
Kollekt: Katastroffonden, finska mis-
sionssällskapet.
Onsd. 15.11 kl. 19: Samtalsgrupp om ak-
tuella frågor med kaplan Bertil erickson 
och diakoniarbetare Annika hedlund.

SuND-vÅRDÖ
Sö 20.11 Högmässa: i Sunds kyrka kl 
11.00. mathias Junell, Katrin Gwardak
Cafégudstjänst :i Vårdös församlings-
hem kl 13.00. mathias Junell, Katrin 
Gwardak

NÄRPeS PROSTeRI

KORSNÄS
Fr 11/11 18.30: fredagscafé för kvinnor i 
alla åldrar i församlingshemmet.
Sö 13/11 11.00: högmässa i kyrkan, Guy 
Kronqvist, Karina Westmalm.
On 16/11 13.00: Vänstuga/träff för dag-
lediga i församlingshemmet.
To 17/11 13.00: molpe missionssyfören-
ing i Bykyrkan.

LAPPFJÄRD-KRISTINeSTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Församlingsafton: lö 12.11 kl 19 i Sideby 
kyrka. ”mission – till alla folk”, martti 
Toivanen, Saarinen, hellman, martikai-
nen, sånggrupp medv. 
bastukväll för kvinnor: on 16.11 kl 19 på 
Jonnsborg
bastukväll för män: to 17.11 kl 19 på 
Jonnsborg
Kristinestad
Högmässa: sö 13.11 kl 12, Nisula, mar-
tikainen
Pensionärssamling: on 16.11 kl 11.15 i förs.
hemmet. Dorothy Röj presenterar nya 
cd:n ”Livets bukett” 
Lappfjärd

barnstjärnan är vuxen
Som barn fick Christopher Romberg flera brev per dag 
av var beundrare som ville ha hans autograf och som 
skickade presenter. Nu är den tiden förbi. men åren 
som barnstjärna gick inte obemärkt. När christopher 
kom upp i tonåren kände han en tomhet inuti, som ett 
slags eko efter allt som hänt. han försökte fylla tom-
rummet med nånting  –  men är ännu inte riktigt säker 
på om det blev fyllt. 

himlaliv sänds 13.11 kl 20.30 och i repris 14.11 kl 16.25 
i fST5.

hiMLALiv Med cHRISToPHeR RoMbeRg 

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
fre 11.11 marina Wiik, helsingfors Lö 
12.11 8.54 familjeandakt. Lars col-
lmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen må 14.11 Lotta forsbäck,  
helsingfors Ti 15.11 mayvor Wärn-
Rancken, Borgå ons 16.11 Gun Gei-
sor, Borgå To 17.11 hilkka olkinuo-
ra, Ingå.

Aftonandakt kl. 19.20
fre 11.11 musikandakt, catarina oLin, 
Vasa Lö 12.11 17.58 ett ord inför hel-
gen, hangö kyrka. Sö 13.11 mår-
ten Andersson. eckerö må 14.11 Boris 
Källman, Vichtis Ti 15.11 Nya psalmer, 
camilla cederholm och Lena frilund
ons 16.11 Leif erikson läser texter av 
f G hedberg To 17.11 erik och Kerstin 
Vikström läser ur boken min bön.

Radigudstjänst kl. 13.03 
Sö 13.11 med  ekenäs-hangö metodist-
församling. Predikant och mötesleda-
re: mikael Nylund. Vittnesbörd: han-
na Sundell. förebedjare: Andreas fors-
bäck. Körledare: Iselin Nylund. Kör: för-
samlingens lovsångsteam. 

Tv-gudstjänst 
från Pedersöre kyrka sänds på fST5 
13.11 kl 14.00 och i repris 15.11 kl 11.00. 

RADio & Tv
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Gudstjänst: sö 13.11 kl 10, Saarinen, 
martikainen, 
Pensionärssamling: on 16.11 kl 12.30, 
eklöf, J martikainen
Sideby
Gudstjänst: sö 13.11 kl 18 i Sideby, Saari-
nen, martikainen
Pensionärssamling: to 17.11 kl 12. Do-
rothy Röj presenterar nya cd:n ”Livets 
bukett”
Kväll för kvinnor: to 17.11 kl 18.30 i förs.
stugan

NÄRPeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: uppbrottets söndag 13.11 kl 10 
högmässa. Lö 12.11 kl 18 ”Kvällsmusik i 
S:ta maria”. 
Församlingshemmet: to 10.11 kl 12 Pen-
sionärsträff, börjar med mat. on 16.11 kl 
18 Adventskortstillverkning.
Rangsby bykyrka:  lö 12.11 kl 18 möte. 
Nämpnäs bönehus: sö 13.11 kl 13 möte. 
Helenelund byagård: sö 13.11 kl 15 möte.

PÖRTOm
Idag torsdag kl 12: Pensionärssamling i 
Närpes förs.hem. Buss 11.15.
Lördag kl 9.30: Kvinnofrukost i över-
mark förs.hem. 
Söndag kl 10: familjegudstjänst Björks-
trand, Lidman, enlund, Dagklubben, mi-
niorerna, Sångfåglarna. farsdag noteras.
Onsdag kl 9: föräldra-barnträff, -kl 19: 
finsk församl.kväll.
Torsdag 17.11 kl 18.30: Gemensam 
körövning (Kyrkokören-Good News) i 
kyrkan

ÖveRmARK
Lö 12.11 kl. 9.30-11.30: Kvinnofrukost 
för småbarnsmammor från övermark 
och Pörtom i övermark församlingshem. 
Reflektioner kring föräldraskap med 
carita frants.
Sö 13.11 kl. 11 – 13: farsdagslunch i luth. 
bönehuset.
Sö 13.11 kl. 12: Gudstjänst, Björkstrand, 
Lidman.
Ti 15.11 kl. 13: Symöte i frönäs hos Dor-
thy Ågren.
To 17.11 kl. 10: Bön i förs.h.
To 17.11 kl. 14: Andakt med nattvard på 
Alvina, Sandin, Wikstedt.
To 17.11 kl. 19.00: Kyrkokören börjar 
öva inför julmusikalen som hålls 17.12 i 
kyrkan tillsammans med skolan. Intres-
serade sångare är välkomna.

KORSHOLmS PROSTeRI

beRGÖ
To kl 19: completorium i kyrkan
Fr kl 19: ungdomskväll i församlings-
hemmet. mera information på face-
book!
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, Kahlos
Ti kl 13: missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
Ti kl 16: Junior i församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes i kyrkan
On kl 13: Träffpunkt i församlingshem-
met. Trevlig samvaro i café-stil för 
daglediga och pensionärer. Träffpunkt 
är en kombination av Vänstugan och 
pensionärssamlingarna. Vår gäst Bengt 
Broo håller föredrag om Paulus. övriga 
medverkande: englund, Kahlos. Alla är 
vamt välkomna!
On kl 18: Alpha-kurs på Strandhyddan 
i molpe. middag, föredrag, kaffe. Tema: 
”hur kan jag stå emot det onda?” Ar-
rangörer: 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 och kl 
12 i Smedsby förs.gård, Bergström, 
Nordqvist-Källström, pensionärskören 
sjunger i gudstjänsten i förs.gården.
Psalmafton: sö kl 18 i församlingshem-
met, medv Rakel Berg, kyrkokören, A-c 
Nordqvist-Källström.
Pensionärssamlingar: 
må kl 13 på Solhörnan, Giovanna 
marroni-Teir 
ti kl 13 i helsingby, emina Arnautovic 
ons kl 13 i Veikars, Sonja Backlund
Fortbildning i Gregoriansk sång:  
lö 19.11. kl 15-18 i församlingshemmet, 
för körsångare, kyrkomusiker, körledare 
och andra intresserade, ledare Åsa 
Westerlund.kl 19 kvällsbön i kyrkan. 
Anm senast 11.11

KvevLAx
Högmässa: sö kl 10, lit. A. Lundström, 
pred. Kurt hjulfors, P. Vidjeskog.
Dagssymöte: ti kl 13 i ds.

mALAx
www.malaxforsamling.fi
Träffpunkt Socken: öppen on 10-14, lö 
10-13. Loppis, kaffeservering. Välkomna! 

På onsdagar aktiviteter, samvaro och 
soppa för daglediga. 
Gudstjänst: sö 13.11 kl 10 i kyrkan. Norr-
back, Karolin Wargh.
Alphakurs: onsdag kl 17.30 i Betel, 
Klockarbacken, Ginstigen 120b.

PeTALAx
Gudstjänst: sö 13 11  kl 11 Björklund, 
Kahlos
Syföreningen: i förshemmet on 16 11 
kl 13
Andakt: tor 17 11 kl 13 i Solbo, kl 14 i pen-
sionärshemmet

RePLOT
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. henrik 
östman, Johan Sten.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. henrik 
östman, Johan Sten.
missionslunch: i Replot försh. to 17.11 kl. 
13. hemlig gäst. Anmäl för maten senast 
ti 15.11. till pastorskansliet eller Bertel 
Lindvik tel. 050-5631523. mat 7 €/pers.

SOLF
be och Te: för ungdomar fre kl. 20 i 
prästgården.
Koralkör: sö kl. 9.
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman, 
Brunell, koralkör.
Söndagsskola: sö kl. 10.
måndagssamling: må kl. 13.

vASA
TReFALDIGHeTSKyRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Janne hänninen, 
Kajsa Dahlbäck.
morgonbön: to 17.11 kl. 9, Tia-maria 
Nord, Dan Andersson.
Kärnträff-temafrukost för kvinnor: 
lö 12.11 kl. 9.30 på Skolhusg. 28. Gäst: 
Barbro Näse-Snällhet -  på gott o ont.  
Pris: 7€.
bRÄNDÖ KyRKA
Familjegudstjänst: sö kl. 11, Gunnar Särs, 
Dan Andersson. Kyrkkaffe, pizzabit o 
tårta.
SuNDOm KyRKA
vuxensoppa: fre 11.11 kl. 18-20 i präst-
gården. Soppa, kaffe, hemlig gäst. 
Pris: 5€.

vÖRÅ
 vörå församling

 Sångkväll: i Keskis bönehus lö kl. 19. 
Gerbykvartetten mfl.

 vörå
Sångkväll: i kyrkan fr kl. 19. Nils fryk-
mans sånger. Britt-mari & Gun-helen 
Andtfolk, Rågbröderna, Kristoffer 
Streng, allsång. T. Klemets, Granholm.
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. Berg, 
Streng. Lovsång från kl. 9.40.

Oravais
 Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10. I Klemets, 
Nordqvist.

maxmo
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. Granlund, 
Streng.

PeDeRSÖRe PROSTeRI

eSSe
To 19: Karagrupp i församlingsstugan, T. 
forsblom.
Fr 19.30: Samling vid församlingsstugan 
för avfärd till 360-ungdomssamling i 
Pedersöre.
Lö 9: Skriftskola för alla konfirmander i 
henriksborg.
-11-13: försäljning av älgköttsoppa i 
Punsar bönehus till förmån för missio-
nen. Ta egna kärl med. Pris 8 €/l. Lotteri 
o brödförsäljning.
Sö 10: Gudstjänst, lit Tomas Portin, 
pred magnus Dahlbacka. Textläsare 
Kristina Granstedt-Ketola, ansvar kon-
firmandgr 1.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
Anders Värnström.
må 13.30: Symöte i henriksborg, Gul-
lan Lind.
-19: Symöte i henriksborg, Gullan Lind.
On 15: Symöte i Bäckby skola, Gullan 
Lind.
-18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.

JAKObSTAD
To 18 SLeF:s missionsafton i fc, charles 
Isaksson.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, 
Södö, Jacob Gospel.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
martti Vähäkangas.
18: fokus i fc, Gustav Granvik. 
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, uno 
Lundgren.
14.30: Sorge- och samtalsgrupp startar i 
fc, Salo, Smeds.
On: församlingskansliet stängt.
To 19: ”Ja till Jesus”. om hopp och tvi-
vel, längtan och avstånd. föreläsning 
med journalisten och författaren Göran 
Skytte från Sverige i församlingscentret. 
Servering och kollekt.

nordiskt musiksamarbete
Svenska oratoriekören, Kammarkören Idun, projekt-
sångare och hyvinkään orkesteri framför Rossinis Sta-
bat mater och ch. Gounods Gallia i Johanneskyrkan 
söndagen den 13 november 2011 kl. 19.00. Solisterna i 
Stabat mater är alla nordiska: finländska margit Wes-
terlund och Sören Lilllkung, rikssvenskan eva Comét, 
bosatt i finland, och norrmannen Thomas Ruud. Solis-
ten i Gallia, amerikanskan Leslie maslow-Jauhiainen, 
har bott i finland i många år. organist i Gallia är Kira 
Lankinen. Dirigent är professor George buckbee.

Kristen tro idag
Den svenske journalisten och författaren Göran Skytte 
gästar Borgå och Jakobstad. I Borgå talar Skytte under 
rubriken ”Kristen tro i det moderna samhället” söndag 
20.11 kl .18 på kulturhuset Grand. Sociolog, pol mag 
Thomas Rosenberg från Lovisa kommenterar.  
Arrangör är Borgå domkyrkoförsamling och Borgå 
kristna gemenskap BKG. Barnpassning ordnas.

I Jakobstad håller Skytte torsdag 17.11 kl. 19 i fc en 
föreläsning med temat ”Ja till Jesus”. 

RoMAntisK MUSIK I joHAnneSKYRKAn sKyttE I boRgå ocH jAKobSTAd
ledIgA TjÄnSTeR

mILITÄRPRÄSTTJÄNST
Vid Nylands Brigad ledigförklaras en tjänst som militärpastor. Tjäns-
tens kravnivå är JSA 12. Tjänsten bör tillträdas 1.3.2012 eller enligt 
överenskommelse. Sänd ansökan senast 9.12.2011 till adressen  
huvudstaben, personalavdelningen, PB 919, 00131 heLSINGfoRS.
Närmare information on tjänsten ger fältprost Seppo Ahonen tfn 
0299510183 och kommendörkapten Timo oksanen tfn 0299331000.
huvudstaben
Personalavdelningen

vanda svenska församling 
lediganslår befattningen som 

ledande 
barnledare

att sökas senast fredagen den 
18 november 2011 kl. 15.00. 

Ansökningar riktas till  
församlingsrådet i Vanda 

svenska församling,  
PB 69, 01301 Vanda. 

Ansökningarna kan sändas  
per e-post till 

vandasvenska(at)evl.fi. 
Närmare upplysningar ger 

kyrkoherde martin fagerudd 
050-4661183.

Vanda svenska församling
Församlingarna i Vanda 

På gång

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma 
förvaltningen, ekonomin och verksamheten 
för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Kyrkans arbete bland finländare utomlands 
är en enhet vid Kyrkostyrelsens utrike-
savdelning som ordnar kyrkliga verksam-
heten för finländare som bor i andra länder. 
Vårt kansli finns på Skatudden i Helsingfors.

Vid enheten för kyrkans arbete bland finländare utomlands  
ledigförklaras ett jobb som

byRÅSeKReTeRARe
Vi erbjuder ett mångsidigt byråsekreterararbete där uppgifterna 
bland annat består av att sköta den praktiska verksamheten vid 
enhetens kansli, ta hand om kundkontakter och budgetuppfölj-
ning, bereda internationella betalningstransaktioner och delta i 
beredningen av personalärenden för anställda utomlands.
Ansökningstiden går ut 24.11.2011 kl. 16.15. Sökande bör reservera 
tid för intervjuer 9.11.2011. Befattningen tillsätts fr.o.m. 1.2.2012.
fullständig platsannons finns på webbsidorna för kyrkans arbete 
bland finländare utomlands www.evl.fi/ulkosuomalaiset och på 
www.evl.fi/rekrytering. 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
betjänar finländare i cirka 40 olika länder i 
samarbete med sina utländska systerkyrkor 
och ekumeniska samarbetspartner. Vi har 
140 heltidsanställda utomlands. Vi söker 
en självständig person som vill satsa på 
församlingsarbete och kan anpassa sig till 
nya omständigheter och uppgifter till en 
befattning som

emigrantpräst i Kalifornien 
emigrantprästens uppgift är att leda ett försöksprojekt inom det 
finska församlingsarbetet i Kalifornien och att betjäna finländare 
på uSA:s västkust och den finska församlingen i Dallas. fullständig 
platsannons finns på webbsidorna för kyrkans arbete bland fin-
ländare utomlands www.evl.fi/ulkosuomalaiset och på www.evl.
fi/rekrytering.
Ansökningstiden går ut 24.11.2011 kl. 16.15. Sökande bör reservera 
tid för intervju 29.11.2011. uppgiften som emigrantpräst i Kalifor- 
nien tillträds våren 2012 eller enligt överenskommelse.

basar med bakverk, handarbeten, 
böcker, lopptorg, lotteri med fina 
priser samt kaffeservering med 
bl.a. våfflor ordnas i Bertahem-
met hjältevägen 1 B (hjältevägens 
seniorhus) i helsingfors torsdag 
10.11.2011. kl. 15-18.

barnkulturdag i Johannes för-
samling i helsingfors lördag 12.11 kl 
12-15 med farsdags- och advents-
pyssel, teater och sagor. Stjärnor-
nas sång-musikalteater kl 14. Allt 
på adressen högbergsgatan 10, 
ingång från gården.

Jobs bok till orgelmusik av Os-
kar Lindberg i mikaelskyrkan i Åbo 
fredag 18.11 kl 19. medverkande 
är minna Nyberg, recitation och 
Dag-ulrik Almqvist, orgel. eilakaija 
Sippo står för regin. eilakaija Sip-
pos regi tar fram Jobs berättelse ur 
ett väldigt mänskligt perspektiv; 
det mänskliga i tron på Gud och det 
mänskliga i allt för stora prövningar 
som gör att människan mister sin 
tro, gör uppror mot Gud för att 
sedan hitta sin väg tillbaka till Gud. 
musikaliskt har oskar Lindberg 
i viss mån låtit sig inspireras av 
judisk gudstjänstsång. Konserten 
arrangeras i samarbete med Åbo 
svenska församling.

Konsert till förmån för gatu-
barnshemmet Peeteli och S:t mi-
kaelsförsamling i Tallinn lördag 12.11 
kl. 14. Konserten musikalisk glädje 
– muusika ilo ordnas av estlands-

http://sanktjohannes.info
12–13.11 bibelhelg. Lö 
13–20 i Lepplax bykyrka. Sö 
11 gudstjänst i Biblion, Vasa; 
föredrag kl 13. Seth Erlands- 
son, Øyvind Edvardsen.

JePPO
To.10.11 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.
Sö. 13.11 kl 12: Gudstjänst, Per-erik 
häggman, fjalar Ahlskog.
-Kl 19: Källans månadsmöte i klubb-
lokalen.
To. 17.11 kl 13: missionssymöte i klubb-
lokalen.

KARLeby
Sö kl 11: familjegudstjänst i Anders-
salen, sång av dagklubbsbarnen. efteråt 
farsdagslunch  för Lettlandshjälpen.
Kl 12: högmässa i stadskyrkan. Rad. 
105,9 mhz.

KRONOby
barnkören: fr 13.15 
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet hus: fr 19.30 för åk 6-7 vid Lyktan
Älgsoppa: lö 10.00-13.00 till förmån för 
missionen. försäljning av prissatta va-
ror, lotterier. matservering från kl 11.00
Gudstjänst: sö 10.00, Ventin, kantor 
Gun-Britt Ståhle, sång Ann-maj Spik-
backa
Kvinnocafé: må 19.00 i lilla salen, heidi 
hagnäs ”Tillväxt”.

LARSmO
Rippiträff: i holm bönehus fre 11.11 kl. 
18.30 för förra årets vinterskriftskola.
ungdomssamling i xodus: fre 11.11 kl. 
19.30.
Gudstjänst: sö 13.11 kl. 10, Sjöblom, Nina 
enkvist, sång av Johanna Lill-Thylin. 
Kyrkvärd: finholm.
Karagruppen: samlas to 17.11 kl. 19 vid 
Inremissionshemmet. Jonas Ahlsved 
medverkar. Bastun är varm från kl. 18.
Laestadius-seminarium: fre 18.11 kl. 
18.00 i Larsmo kyrka. ”Laestadianismen 
förr och nu”, Bertil Kero. ”Vem var Lae-
stadius som person”, Stig-erik enkvist. 
Seminariet inleds med servering i för-
samlingshemmet.
Obs! Ku:s sångkväll: i holm bönehus 
12.11 inhiberad.

muNSALA
Nattvardsandakt to kl 14: i pens.hem, 
khden, kantorn.
Nätet kl 19: ungdomssamling med gäst 
Irene Jern.  
Gudstjänst sö kl 10 : i kyrkan, predi-
kant Per-erik häggman, kantor fjalar 
Ahlskog.
missionskafé ti kl 19: i Pensala bönehus, 
majvor forsblom. Arr. Slef.
Små o stora on 9.30: i prästg.  
Symöte on 13.30: i prästg. Värdinna 
Anita hauta-aho. 
Skriftskola on kl 14.45: i förs.hemmet. 
Fredagslunch 18.11 kl 11-13: gäst Görel 
Ahlnäs. 

NeDeRveTIL
Gudstjänst: sö 12, Timo Saitajoki, L-e 
Ahlskog.

NyKARLeby
To kl 19: församlingsfaddrarna i fh, Åke 
Lillas  
Lö kl 18: orgelkonsert i kyrkan, markku 
heikinheimo. musik av Buxtehude och 
Bach 
Sö kl 11-14: farsdagslunch i Kovjoki bö-
nehus, hantverkare på plats.
-kl 18: Kvällsgudsjänst i fh, Sandvik, 
må kl 13: missionssyförening i fh
-kl 17: Gemenskap i höstmörkret, i fh. 
en samling för den som mist en anhörig 
under året.
-kl 19: Kenyamission i fh, missionsauk-
tion, Börje Sandberg
Ti kl 19: ekumenisk lovsång och bön i fh
To kl 13: Samtalsgrupp för män i fh.
Föräldra-barngrupperna samlas: kl 9.30 
– 11.30, måndagar Socklot bönehus, 
onsdagar i fh, fredagar Kovjoki bönehus. 
Info camilla Kronqvist 050-3022861.

PeDeRSÖRe
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, manskören, 
häggblom, D. häggblom, dörrvärdar 
Bennäs
Samling: Lö 19 för unga familjer och 
unga vuxna i Kyrkhemmet, Per Stenberg
Pensionärssamling: on 12 för yngre och 
äldre i Kyrkostrands församlingshem, 
margareta Norrgård, mat och kaffe 10 €, 
kyrktaxi kan beställas via förs.kansli tfn 
040-3100440
Helgmålsbön: Lö 18 i Kyrkhemmet
bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Symöten: Ti 13 i Bennäs kyrkhem och kl. 
13.30 i Bulderbackagården, eklund

PuRmO
To 19.30: Bibelkväll i Kyrkhemmet. 
Tema:”2 fäder & 2 söner” med ulf 
Sundqvist. Kaffe o diskussion.
Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, ulf Sund-
qvist, Rolf Blomqvist. 
11-13: farsdagslunch till förmån för mis-
sionen i Kyrkhemmet. Pris 14/7 euro. 

To 14: Andakt i Sisbacka pensionärs-
bostäder.

TeRJÄRv
Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 10.11 kl 
18, hemma hos osmo o. ulla-Stina Åivo.
bibelstudium: to 10.11 kl 19 i förs.h, kh-
den, servering.
ungdomssamling: fr 11.11 kl 19, förs.h. 
Skriftskola: lö 12.11 kl 9-12, förs.h.
Gudstjänst: sö 13.11 kl 10, khden, m. 
heikkilä.
Finsk mässa: sö 13.11 kl 18, khden, m. 
heikkilä.
Andakt och gemenskap: sö 13.11 kl 19 i 
Kortjärvi, B. Strengell.
Strängbandet: övar må 14.11 kl 19 i Små-
bönders skola.
Församlingsfadderträff: förs.h. ti 15.11 
kl 18.
Pensionärsträff: on 16.11 kl 13, förs.h. 
inledn. Brita Böling; tal Nils-Anders 
Granvik; dikt Telma Byskata; avslutn. 
Ninni Kaitajärvi.

vännerna rf och hålls i Nya Pavil-
jongen i Grankulla. Biljetter á 20 € 
säljs på Luckan eller vid dörren.
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Prästgården och kyrkan vackert gula igen

Den nymålade prästgården 
i Sundom fylls av verksam-
het både dagar och kvällar. 
På fredagskvällar fylls vin-
den på den ockragula präst-
gården av ungdomar och på 
tisdagar övar Sundomkören 
i salen. 

– Prästgården är i flitig 
användning och fungerar 
perfekt som övningslokal  
för kören, säger kantor  
Monica Heikius.

Prästgården är byggd år 
1877 men är fortfarande i 
gott skick. Inom Sundom 
kapellförsamlings regi finns 
en bönegrupp som samlas 
där på söndagar. En pen-
sionärskrets och två mis-
sionskretsar håller också si-
na träffar där. Vuxensoppan 
är en ny träffpunkt för vux-
na som är tänkt att skapa och 
öka trivseln i byn. Två fre-
dagskvällar i månaden bjuds 
det på soppa i prästgården. 
Efter middagen är det ge-

menskap med samtal och 
presentation av en hem-
lig gäst.  

Monica Heikius har fått 
mycket positiv respons av 
koristerna efter att prästgår-
den och kyrkan återfått sin 
vackra gula färg ut-
vändigt. 

– Körsångarna 
har varit mycket 
positiva och tyck-
er att färgen är fin.

Den gamla fla-
gande färgen på prästgår-
dens och kyrkans fasader 
har skrapats bort, både på 
väggar och kring fönstren, 
och ersatts av ny fin färg. 
Nyanserna är samma som 
förr men lyser nu klarare 
igen. Också kilstenarna på 
byggnadernas stenfötter har 
putsats och fogats om så att 
fastigheternas utseende har 
förhöjts.

– Det är inspirerande att 
komma till prästgården och 

kyrkan när de är så vackra, 
säger kaplan Siv Jern.

Annat som åtgärdats i den 
över 80 år gamla kyrkan är 
bland annat köket som nu är 
mera ändamålsenligt. 

– Bara en sådan sak som 
att kylskåpet är större 

gör det lättare att ord-
na bjudningar, säger 
Siv Jern.

Bakom kyrksalen 
finns ett samlings-

rum som rymmer un-
gefär 40-50 personer där det 
är populärt att ordna till ex-
empel dopkaffe. Där bjuds 
också på kyrkkaffe ungefär 
en gång i månaden. I sam-
band med fasadrenovering-
en installerades även nya 
värmeelement i kyrksalen. 

– Vi hoppas att det nu 
kommer att vara en jämnare 
temperatur i kyrkan på vin-
tern. Också då det är minus 
25 grader långa perioder på 
vintern, säger Siv Jern.

– Det har hänt sig att det 
varit så kallt på vintern att 
kantorn har fått ha vantar på 
sig mellan psalmerna. Ock-
så instrumenten har lidit av 
de stora temperaturväxling-
arna, säger Monica Heikius 
som nu hoppas på en jäm-
nare värme i kyrkan.

Inom Sundom kapell-
församling satsas myck-
et på barnfamiljer och i 
dagklubbsutrymmena in-
vid prästgården hålls dag-
klubb, Små och stora, Ba-
bycafé och söndagsskola. 
På gården invid prästgården 
har nya lekredskap installe-
rats som förhöjer trivseln på 
gården. Totalt reserverades i 
Vasa kyrkliga samfällighets 
budget 400 000 euro för re-
noveringsarbetena i Sundom 
detta år.

 ¶ text och bilD: 
Johanna bacKholm

i Min
föRsAMLing

TJÄNSTeR
Frisör-barberare, fotvård.  
hembesök görs i huvudstads- 
regionen. Ring till elisabeth:  
040-5956843.

uTHyReS
uThyReS Nyl renoverad 2:a, 
48m2, 3vån (hiss, balkong, kall-
garage, diskmaskin etc) nära cent 
i Pargas. Lugnt hus. Genast ledig. 
-Kim 050-3200263.

ÖNSKAS KÖPA
Köpes bostad i munksnäs, hfors 
80-110 kvm. Ring 050 354 8947.

Dödsbon samt källar- och vinds- 
tömningar . Ring Stefan 0400-
313970.

ÖNSKAS HyRA
Rök/sprit/husdjursfri 42 årig man 
med jobb inom offentliga sektorn 
önskar hyra 3r+k centralt i hfors 
(Drumsö,Kronohagen,Tölö,Skatud
den). Ring 0500428462.

Ålandsbördig kvinna, 28 år, sö-
ker bostad från helsingfors pga 
tillfälliga hyreskontraktet tar slut.
maxhyra 500 euro.Jag är lugn och 
ordningssam, betalar alltid hyran i 
tid./Jenny Tel.0405486656.

ung, kvinnlig jurist önskar hyra en 
relativt centralt belägen tvåa el-
ler trea i Vasa. önskas vara ledig 
fr.o.m den 1.12.2011 p.g.a. arbete i 
Vasa. Ring 050 539 2524/Linda.

Pålitlig, rök- och djurfri ekon.
stud. söker förmånlig etta eller 
liten tvåa i centrala helsingfors 
fr.om. januari. marianne Slotte 
044 545 9909

Sundom kyrkaS gyllene bronsfärgade spira 
stiger högt mot himlen.  

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 redige-
rar materialet.

i Min
föRsAMLing

kantor monica heikius och kaplan Siv Jern välkomnar församlingsborna 
till den nymålade prästgården i Sundom. 

De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning 
behandlas konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1. 2012. 
Från sms-bidraget avdras skatter och operatörsavgifter.  
Insamlingstillståndet 2020/2010/3754 har beviljats av Polisstyrelsen. 

Finlands Lucia  
Röstsedel

Mitt namn _________________________________

Postadress _________________________________

Tema för Luciainsamlingen 2011 är ofrivillig ensamhet 
bland äldre.

Jag bifogar ____________ euro till insamlingen.

Om du hellre vill sända ditt bidrag via bank, vänligen 
ange vilken bank du valt.
 Aktia 405511-245079
 Nordea156230-109332
 Sampo 800018-70892073
Röstsedlar utan bidrag beaktas inte. 
Posta kupong och bidrag till: 
Folkhälsan, Paasikivigatan 4, 00250 Helsingfors 
Du kan rösta på Lucia också via sms. Du kan välja 
mellan bidrag på 5 euro, 10 euro eller 20 euro.  
Vill du bidra med t.ex. 10 euro skriver du: 10E LUCIA X 
(x står för kandidatens nummer) och ditt namn  
t.ex. KALLE KARLSSON. Sänd meddelandet till  
nummer 17240 utan riktnummer. 
Du kan rösta och betala in ditt bidrag även via  
www.lucia.fi.
Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan  
23.11.2011 före kl. 24.00. 
Tack!

www.folkhalsan.fi/lucia

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR  _____

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

MARKnAd

Sportlovsresor  
till Äkäslompolo
Kom med på Nykterhetsförbundets skidresa 
till Ylläs. Start från Nyland 18 februari 2012. 
Start från Österbotten 25 februari 2012.
Ungdomar över 13 år även utan föräldrar.
5 hela skiddagar!
Nylandsresan från 380€ /person, Österbotten-
resan från 360€ /person (innehåller kost, logi 
och bussresor). Även familjepriser.

www.ot-resor.fi Tel. 06-318 4000
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Bygdens egen resebyrå

Med 

omtanke

Experten på gruppresorExperten på gruppresor

Vi ordnar gruppresor till alla delar
av Europa, med omtanke!

Både med buss och flyg, och givetvis
på svenska. Ta gärna kontakt, både
från Österbotten och Nyland, och

berätta om era resplaner.
Vi kan förverkliga dem!

Göran Skytte 
möter 

Thomas Rosenberg
göran skytte:  

Kristen tro  
i det moderna samhället

Grand, Biskopsg. 28, Borgå.  
Söndag 20.11 kl. 18.00. 

Barnpassning. frivillig kollekt. 
Arr: kyrkorna i Borgå

doMKAPITleT

Kaplanstjänsten i ekenäs försam-
ling har inom utsatt ansökningstid 
inte fått någon sökande.

B-kantorstjänsten i Åbo svenska 
församling har inom utsatt an-
sökningstid sökts av A-kantorn i 
ekenäs församling marjo Daniels-
son och tf B-kantorn i Kronoby 
församling Lea Salumäe.
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”Dela ditt bröd 
med den hung-
rige, ge hemlö-
sa stackare hus-
rum.”
Kuopiobiskopen Wil-
le Riekkinen predika-
de om Jesaja 58:6–
11 i Kyrkomötets öpp-
ningsgudstjänst. 

citAt ÄMne

Några 
decimeter liv
vi har fyra katter här hemma. Eddie har svårt 

med förändringar. Vägrar använda 
den nya, bekväma ingången via ve-
randadörren, står hellre och väntar i 
mörkret under fönsterbrädet, trygg i 
det hon kan och känner till.

eddieS dotter Murphy trotsar al-
la odds. Hon blev ratad som ett hopplöst fall av 
mamman vid födseln, och veterinären gav hen-
ne högst en vecka. Med okoordinerad, stapplan-
de gång är hon nu inne på sitt femte år. Tar dagen 
som den kommer, lever i stunden.

pepperoni är äldst. Han blir deprimerad i perioder 
– låter tassarna förbli smutsiga, ligger på bastula-
ven, väntar. När han kommer tillbaka från mörkret 
söker han närhet, visar mer än någon av de andra 
hur mycket han tycker om att vi finns.

Ofelia är yngst, och har därför tagit sig rätten 
att fortsätta vara som en unge. Hon har den minst 
utvecklade egna karaktären, och verkar myck-
et nöjd just så.

eddie är småsur på alla, men mest på sin försakade 
dotter Murphy som hon vägrar acceptera. Murphy, 
i sin omedelbarhet, är den enda som orkar med 
den barnsliga Ofelia. Pepperoni har äldstestatus, 
skrider fram som självklar etta till matskålen, lug-
nar ner relationerna med hierarkisk tyngd.

under Sommarmånaderna blir djuren i huset högst 
oönskat fler, när katterna med jämna mellanrum 
släpar in sina fångster (undantaget Murphy, som 
bara jagar fjärilar). Ibland är mössen och fåglarna 
redan besparade från vidare plågor, men inte all-
tid. Vi ser det som grymhet och vill förebrå dem. 
De utstrålar stolthet och glädje när de slår lovar 
runt sitt byte – de är i högsta grad sig själva just då.

för några år sedan kom en 
snäll tant tillbaka med katten 
Muskot, som envisades med 
att gång på gång återvända till 
de välkända markerna
kring vårt förra hus. Tanten 
sade att det kan gå illa för kat-
ten om den rör sig i trafiken. 
Hon föreslog en bur på någ-
ra kvadratmeter i trädgår-
den, där katten kunde röra 
sig tryggt och kontrollerat.

För henne var det viktiga-
re att katten lever så länge som möjligt än att den 
är katt så länge den lever.

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musiker 
från Jakobstad.

”De utstrå-
lar stolthet och 
glädje när de 
slår lovar runt 
sitt byte – de är 
i högsta grad sig 
själva just då.”

inKAst PATRIcK WIngRen

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
mannerheimvägen 16 A 9, 00100 hel-
singfors 
e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
fax: (09) 278 4138. 

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

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

opinion InFoRMATIon

föRsAMLingsstRuKtuR

Kyrkans demokratiunderskott
Bristen på demokratisk ord-
ning inom kyrkan förs tidvis 
på tal, men åtgärder till det 
bättre har inte kunnat skön-
jas. Tvärtom har vissa åtgär-
der skett i motsatt riktning, 
och nya sådana planeras.

För länge sedan beröva-
des församlingsmedlem-
marna möjlighet att väl-
ja kaplaner. Starka kraf-
ter inom kyrkan arbetar för 
att beröva medlemmarna 
möjligheten att välja kyr-
koherde och överföra valen 
till församlingsråden. Nu då 
vi ännu har folkval av kyr-
koherde är urvalskriterier-
na för snäva och det finns 
för små möjligheter att väl-
ja en annan kandidat än de 
tre som domkapitlen upp-
ställt i förslagsrum. En po-
sitiv trend är att försam-
lingar börjat reagera mer 
kritiskt till kyrkans inre 
toppstyrning och nedvär-
derande attityd till med-
lemmarnas påverknings-
möjligheter. Det framkom 
nyligen i en livliv pressde-
batt inför valet i Lojo.

Nu har det blivit aktu-
ellt att diskutera kyrkans 
roll i de pågående föränd-

ringarna i kommunstruk-
turen. Borde kyrkan gå in 
för större församlingsenhe-
ter eller trycka på broms-
pedalen? Själv ser jag in-
te större förvaltningsenhe-
ter i det administrativa som 

ett faromoment utan tycker 
det är viktigare att fokuse-
ra på verksamhetsenheter-
na i närmiljön. Dessa sköts 
mycket bra av kapellför-
samlingar som utgår från 
ökad aktivitet i närområ-
det medan den byråkratis-
ka förvaltningen sköts på 
längre avstånd. Många för-
samlingar är utsatta för 
sparåtgärder som reducerar 
verksamhetsformerna då 

reduceringen hellre borde 
riktas mot en alltför kost-
sam byråkrati.

Att kyrkan tillämpar för-
mynderi framom flexibili-
tet och individuell frihet då 
den bestämmer att hem-
adressen måste avgöra till 
vilken församling medlem-
mar hör leder också till de-
mokratiunderskott. Ännu 
värre är att de inte ens får 
välja församling inom egen 
kommun. Alla bör fritt få 
välja och, som skattemyn-
digheterna sagt, är det ing-
en skillnad för dem till vil-
ket konto kyrkoskatten 
överförs. Om valfrihet råd-
de skulle även utträdet ur 
kyrkan ha varit mindre. Vi 
får därför hoppas att det 
nya kyrkomötet får ombud 
med större ansvar och res-
pekt för kyrkans medlem-
mar och för ökad demo-
krati och individuell frihet.

bo holmberg
Karis

”Om valfrihet råd-
de skulle också ut-
trädet ur kyrkan ha 
varit mindre.”

RADbytEt STIg KAnKKonen

betona samhörighet, inte skillnader
I Kyrkpressen 
27.10 gör Rolf 
Kokkola reflek-
tionen att ”man 
b o rd e  ka n -
ske bygga upp 
också lekman-

nalistor på basis av åsikt”. Av 
sammanhanget att döma vå-
gar jag anta att det som avses 
närmast är teologiska åsikter.
Med tanke på förutsättning-
arna att bedriva ett konstruk-
tivt, framgångsrikt arbete i 
kyrkomötet tror jag för egen 
del att det är lyckligare om 
man redan i samband med 
nomineringen av kandidater 
mera betonar samhörighet än 
skillnader. Det gör man bland 
annat genom att på samma 

lista ha personer med varie-
rande teologiska betoningar.

Att gå in för ”åsiktslistor” 
skulle som jag ser det i värsta 
fall kunna skapa ett allmänt 
intryck av motsättningar. 
Också där de inte alls behö-
ver finnas. Som till exempel 
då det gäller att slå vakt om 
Borgå stifts framtid, att i oli-
ka sammanhang beakta spe-
cialbehoven på Åland, inrät-
tande av tjänster, uppgöran-
de av budget och så vidare. 

Även om kyrkomötet 
handlägger ärenden som 
angår kyrkans lära hand-
lägger det också allt det som 
har att göra med kyrkans ar-
bete samt kyrkans lagstift-
ning, förvaltning och eko-

nomi. Dessutom är det bra 
att komma ihåg att vi har ett 
biskopsmöte som handläg-
ger ärenden som gäller kyr-
kans tro, förkunnelse och att 
biskoparna deltar i kyrko-
mötessessionerna. Ytterli-
gare bidrar de valda präst-
ombuden till den teologiska 
sakkunskap som behövs då 
beslut som rör kyrkans lä-
ra fattas. 

Lekmannaombudens teo-
logiska åsikter är självfallet 
viktiga, men i praktiken är 
det oftast i samband med 
behandlingen av kyrkomö-
tets många övriga uppgifter 
som lekmännens kunskaper 
och erfarenheter behövs all-
ra mest. 

Det som Borgå stift, och 
hela kyrkan för den delen, är 
betjänt av är listor med kan-
didater som utöver en klart 
deklarerad teologisk åsikt 
kan bidra med sakkunskap 
och erfarenheter från oli-
ka områden. Speciellt med 
tanke på att det svenska stif-
tet har så få ombud är detta 
viktigt. Vi måste ha kunniga 
och samarbetsvilliga perso-
ner att placera i de olika ut-
skott där det grundläggan-
de arbetet med de högst va-
rierande kyrkomötesfrågor-
na görs.

Stig kankkonen
kyrkomötesombud

psALMER

om gustav ii Adolfs 
svanesång

Sociologen Thomas Rosen-
berg bildar en snygg båge 
kring psalmen ”Förfäras ej, 
du lilla hop” i KP 43/2011. 
Psalmen är av tyskt ursprung, 
men vi känner den i svensk 
1800-talstappning av Johan 
Olof Wallin. Om Gustav II 
Adolf sjöng psalmen mor-
gonen före sin död i Lützen 
6.11.1632 sjöng han den på 
tyska, hans valspråk under 
det trettionåreiga kriget hette 
ju också det ”Gott mitt uns”.

Psalmen är känd i tysk tra-
dition som Gustav II Adolfs 
svanesång, men orden är 
äldre än så. Psalmen syftar 
på Jesu egna ord i Lukase-
vangeliet: Var inte rädd, du 
lilla hjord, ty er Fader har 
beslutat att ge er riket. (Luk. 
12:32) Församlingen är Jesu 
hjord, hans egen hop, som 
har skänkts ingenting min-
dre än Guds rike. KSSR och 
samfälligheter må försvinna, 
men Guds rike förblir i kraft.

Med vänliga hymnologis-
ka hälsningar,

tuomaS anttila
TM, fil. St
Helsingfors

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,
 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller att skicka e-post till annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

Kom ihåg
julens

fester i god tid!



NÄSTA veCKA läser vi om laestadianska kvinnor 
som traditionsbärare.

en m
an kom

 in i ett bokantikvariat. Innehavaren kom
 fram

 och frågade om
 han kunde hjälpa till. –

 N
ja …

 jag slängde bort en gam
m

al bibel härom
dagen som

 var tryckt av någon G
utenlund eller så, sa m

annen. Innehavaren spärra-
de upp ögonen. –

 Inte G
utenberg väl, utbrast han. –

 Jo, just det! G
utenberg hette han. –

 Är ni inte riktigt klok, m
änniska? D

et är en av de första biblarna som
 tryckts. N

yligen gick en sådan på auktion för fyra m
iljoner dollar! m

annen 
fnissade till. –

 Ta det lugnt. m
itt exem

plar kan inte ha varit värt m
ånga ören. D

et fanns en m
assa kludd i m

arginalerna av en snubbe som
 hette m

artin Luther.

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100
Namn:_______________________________________________________________
Adress:______________________________________________________________
_____________________________________________Tel_____________________

Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

Pris 25€

Boken innehåller även 45
bilder, 253 sidor.

Det här är en bok skri-
ven av Robert Taisto
Tallgren
Taisto är född 1918 i
Teuva. Hans mamma
dog när han var 5 år Ef-
ter en tid flyttade famil-
jen till Munsala. 1939
grusades alla framtids-
planer vid andra världskri-
gets utbrott.
En man i ledet av det le-
gendariska IR 61, som
spelade en nyckelroll i
förhindrandet av Sovjetu-
nionens frammarsch.
Han slogs för sitt liv, sina
kamrater och fosterlan-
det Finland i 5 år.
Här är berättelsen om vad
som verkligen hände, och
hur det gick sen

Boknyhet!

2 st. 16,00€

Väggkalender för 2012
vackra bilder med bibeltext o. tänkvärda ord.
Foto: Christine Eliasson 15 år

Pris 8,90€

Julkortspaket
40 st. bl. julkort såsom: ljus, blom-
mor, julkyrkan, Jesu födelse, land-
skap samt 3 st. dubbla julkort och
småkort
ALLT detta endast 22€
(värde 35€)

Alla tiders kortpaket á 22€
40 st. enkla kort såsom: grattis,
barn, djur, tänkvärda ord och bibel-
språk samt 2 st. dubbla
och 5 st. småkort

DAGENS LÖSEN  för 2012
Den lilla andaktsboken för hela året

Pris 8,90€Kulspetspennor med text:
1. Blott en dag ett ögonblick i sänder
2. Var dag är en sällsam gåva

Pris 1,00€/st
Naturkalender för 2012
med bibelord, foto Reine Jonsson

Ett efterlängtat
album med
Emilia Lind-
berg.
Emilia säger
om Cd:n ”Mitt
sätt att se,
uppfatta och
uppleva livet vi
fått från Gud

1. Jorden runt,  2 Aldrig ensam mer,  3. Min
stund på jorden,  4. Därför har jag Jesus kär,
5. Min kung och jag, 6. Vi ses i himlen.
Sammanlagt 13 sånger.

CD Pris 21,50€

CD Pris 10€
2 st. 15€

Julljus nu brinn, Fröjdas
vart sinne, Jul jul strå-
lande jul, Giv mig ej
glans, Gå Sion din Kon-
ung att möta, Gläns över
sjö och strand, Härlig är
jorden, Juletid ro och frid,
Sammanlagt 12 sånger

¨Hur är det möjligt att li-
vet plötsligt kan föränd-
ras så drastiskt när allt
ser mörkt ut?
Ingen kan gå oberörd
förbi dessa människoö-
den där livet har bjudit på
fantastiska överrask-
ningar. Hoppet tänds;
kanske finns det ändå en
Gud som bryr sig?

Pris 20,00€
171 s.

NY sångbok!

Pris 25,00€

Pris 26,90€
Inbunden 219 s.

Tusen olevda liv finns
inom mig är en varm be-
rättelse om kärlek och
vänskap, om mod, upp-
brott och överlevnad men
också om att våga förso-
nas med sitt liv.

Allt är förlåtet och glömt,
Bed en enkel bön, Du
mor som ber, En tro som
bär, Från mörker till ljus,
I Herrens händer, Jag
hörde änglasång, Kom nu
till källan, m.fl.

Väggkalender 2012

Med akvarellmål-
ningar och bibel-
ord av Kerstin
Svensson.

Pris 12€

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Över 100 sånger!

Pris 10€

 

Tankeväckande med 
Svante Lundgren och Patrik Hagman!

Stanna eller inte stanna
Svante Lundgren

Mellanöstern är religionernas 
och kulturernas mötesplats. 
Den här boken tar oss med 
till fyra länder: Turkiet, Irak, 
Libanon och Israel/Palestina. 
Situationen för de kristna 
varierar från land till land, 
men det gemensamma är en 
oro för om det i framtiden 
kommer att finnas några 
kristna kvar i regionen där 
kristendomen föddes.
25,90  €

Om kristet motstånd
Patrik Hagman

I boken innebär motstån-
det bl.a. att gå från en
konsumtionsinriktad 
livsstil till ett ekologiskt 
och socialt hållbart sätt 
att leva. Hagman skriver 
provocerande, konkret och 
analytiskt! ”...en av de vik-
tigaste böcker som utkom-
mit på länge.” KYRKANS 
TIDNING.
19,90 €
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