religion och skola. Intern krock
i religionsfrihetslagen gör gränsdragningar svåra.
Ledaren, sidan 2
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PROFILEN: henrik perret
”Att vara präst är det värsta och det bästa som finns.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Skola och tro
i samma bänk
Med öppenhet och förtroende kommer man långt
också i samspelet mellan kyrka och skola. Samtidigt finns det gråzoner, som det inte går att bortse
från, och där praxis fortfarande är trevande – både hos myndigheter och ute i skolorna.
Men dialogen kring dem är hoppingivande frisk
och konstruktiv. Många känner också att det är
angeläget att ta itu med frågorna. Det visar den
stora och ivriga uppslutningen på ett seminarium som samlade skol- och kyrkfolk i Helsingfors häromveckan.
anslaget gav justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt öppningsanförande. Hon betonade
kristendomens djupa kulturella fotavtryck i vårt
land , inte minst i den strafflag hon som jurist själv
känner väl till. Hon lyfte också fram vikten av att
känna till andra religioner i en allt mer mångkulturell och multireligiös vardag.
Däremot är det kanske just lagstiftningen som i
dag innehåller en gråzon för tolkningar. En gråzon som samtidigt handlar om något av det som
finländare fortsättningsvis uppfattar som bland
det mest privata och känsliga: övertygelse. Det
här påtalades tydligast av juristen Thomas Sundell från Regionförvaltningsverket i Västra och
Inre Finland. Bordsbönsdebatter och diskussioner om gränsdragning mellan utövning av religion
och undervisning i kulturell och religiös allmänbildning har lyft fram en intern konflikt. Han poängterade att grundrättigheter bara kan begränsas
av lagen och att orsaken till eventuella undantag
måste var exakta och avgränsade. När det gäller
den grundlagsenliga religionsfriheten är problemet att den kolliderar med sig själv. Den positiva
rätten till religion krockar med den negativa friheten från religion.
Det är just här gränsdragningarna blir knepiga.
Enligt Thomas Sundell är ett kyrkobesök i samband med högtider religionsutövning – medan
ett studiebesök inte är det. Men det som ser korrekt ut på papper krockar ofta
med realiteter som i dagens
skolvärld stavas resurser. ”Så
om varje klass enskilt deltar
i en gudstjänst så går det för
sig – men inte att hela skolan
går en gång i året?” undrade
en lärare i publiken. Det vill
säga: kan avslutningsgudstjänsten ses som ett studiebesök för de elever som får
undervisning i egen religion. ”Hm, en befogad fråga!”,
medgav Sundell.

”Den positiva
rätten till religion krockar med
den negativa friheten från religion.”

andra praktiska exempel väckte också debatt. Rätten till undervisning i egen religion ifall det finns
tre elever i kommunen som yrkar på det diskuterades. Hur blir det med kontinuiteten om en elev
flyttar? Och hur länge är den avslagna anhållan i
kraft – ifall det flyttar in nya elever med samma
önskan senare? De många huvudskakningarna
och obesvarade frågorna både i bänkarna och på
podiet visar att Finland som en långvarig monoreligiös stat har många och viktiga frågor kvar att
lösa, inte minst i den dagliga miljö där kommande generationer ska fostras.

Vill inte
tappa spåret
Henrik Perret är inne på sitt fyrtionde år som präst.
Över hälften av den tiden har han suttit som prästombud i kyrkomötet. Nu stiger han av och medger att han
faktiskt är lite trött på att vara bromskloss.
Text och foto: may wikström
Mitt under skoldansen tvärstannade
Henrik Perrets danspartner på dansgolvet och spände ögonen i honom: ”Du
tycker inte om det här, eller hur?”. Hans
svar blev spontant och sanningsenligt:
”Nej!”
– Inte så att jag hade något emot henne, jag kände bara en tomhet och en
längtan efter något mer, säger samme
Henrik nästan femtio år senare.
Det här var en glimt av den personliga tro som börjat bryta fram.
– En vändpunkt från skriftskolan som
kom med ett och ett halvt års fördröjning.
Fram till dess hade den musikaliske
ynglingen med sitt dansband haft många
strängar på sin lyra. Medicin, musik, historia och statslära intresserade. Det enda
han hade helt klart för sig, också länge
efter händelsen på dansgolvet, var att
han inte skulle bli präst.

Mormor och morfar sådde tron

Tron var ändå inte ny. Den fanns med
i bagaget hemifrån.
– Min far kom till tro före kriget. Han
läste alltid hela julevangeliet medan vi
otåligt väntade på att få öppna julklapparna. Men det var framför allt mina
morföräldrar som vistades mycket i vårt
hem som förde vidare sin tro till mig.
Morföräldrarna bar det kulturmättade musikernamnet Gräsbeck.
– Musiken betyder mycket för mig
fortfarande, säger Perret.
Den har också satt sina spår i hans
teologiska bana. Han arbetade nästan
tio år som medlem i psalmbokskommittén och har tonsatt tre av psalmerna
i den nuvarande psalmboken.

Dags att stiga av

Nu lämnar Henrik Perret kyrkomötesarbetet. Han står inte längre till förfogande när det blir dags att välja om-
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Kan sak och person skiljas åt?

Den svenska gruppen är brokig i åsikter trots sin litenhet. Ändå har det rått
vänskap och vänlighet mellan ombuden.
För många har Henrik Perret blivit Kvinnoprästmotståndaren framom
andra.
– Jag sörjer över att jag har tvingats
umgås med den frågan så mycket. Det
är inte mitt livs fråga. Men jag har varit
tvungen att ta ställning till motiveringarna. Även om själva kvinnoprästfrå-

Tur att jag inte blev biskop!

Perret har ställt upp i biskopsvalet i två
repriser. Mediebevakningen var tuff, han
synades både som person och som konservativ symbol. Han säger något dröjande att han inte blev bitter på kuppen,
men talar om en tid där också familjen
fick lida. Barndomens tandläkare som
brukade ge honom glansbilder skrev
ett osande brev. Hans hustru fick ilskna telefonsamtal med frågan ”Hur kan
du vara gift med en sån där?”.
– Jag tyckte hon borde ha svarat, ”Ja,
det skulle jag också vilja veta”, säger
han med ett snett leende.
Han tycker att också kristna i dag går
åt andra i en anda där man får hata någon på grund av deras åsikt.
– Också under det polariserade
60-talet och mångfaldens 70-tal fanns
det en anda av att vi ändå delade det
stora konceptet.
Sedan skrattar han hjärtligt:
– Jag är urnöjd att jag inte blev biskop! Det är säkert många andra också!
Inte minst storfamiljen med fyra söner och barnbarn.
– Det som gör mig glad är ”hela familjen – bara familjen”. Jag är väldigt
social, men stänger och drar för när jag
måste vila. Då kommer bara de allra
närmaste mig inpå livet.
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bud för nästa period. Trots att han tycker att det är mycket viktigt arbete som
har gjorts och görs i det högsta organet i kyrkligt beslutsfattande så sticker
han inte heller under stol med att han
är ganska trött på att dansa här också.
– Jag tycker inte alls att allt som sker
där är ont. Och jag vill inte ifrågasätta
människors rätt att ha en övertygelse och
argumentera för den. Men när man börjar rösta om teologiska grundfrågor är det
ett systemfel som kommit in i kyrkan.
Henrik Perret efterlyser en seriös teologisk tradition. Samtidigt som han ogenerat använder etiketten konservativ
om sig själv och sina gelikar tycker han
att helhetskyrkan också är konservativ på sitt sätt:
– Den saknar mod, flexibilitet och
experimentlusta när det gäller det dynamiska och det som inte är teologiskt
grundat, till exempel parokialprincipen. Vi står inför en verklig avkristning.
Är du trött på att vara bromskloss?
– Ja, kanske lite. Jag undrar över hur
länge taktiken att bara bromsa verkligen håller. Jag har tappat tron på det
meningsfulla i arbetet.
Nu vill han koncentrera sig på att göra det han tycker bäst om: att förkunna
Guds ord, be och tala med människor.
–Samtidigt känns det också vemodigt att sluta, säger Perret.

gan inte är viktig för mig har den stämplat mig. Hur mycket jag än tvättar mig
går den stämpeln inte bort, säger han
lite bittert.
Han beskriver hur kvinnor i prästtjänst nästan darrat i knäna för honom
när han besökt deras församlingar.
– Jag vill ju inte att en kvinnlig präst
ska ha obehag för mig. Om en kvinna i
prästtjänst ringer mig för att få kollegiala råd så svarar jag förstås henne som
en kollega gör.
Han vill se en skillnad mellan det som
är personligt och det som är principiellt
– men medger i samma veva att det är
en svår kombination.
– Jag är inte någon kyrkans domare.
Min mardröm är ”tänk om vi tappar spåret och Gud låter välsignelsen gå förbi”.
Är inte det en rädslebaserad tro?
– Det handlar om det jag vill göra –
inte att jag måste lyda av rädsla. Jag tror
att Gud är en god God.

Utges av:
Fontana Media Ab

Annonsredaktör:
Marianne Tanttinen,
tfn (09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

Bank:
Sampo
800012-00105840

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 23% tillkommer

Paradbild:
Hanna Sandberg

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.

Tryck:
KSF Media Ab, Vanda

Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Kyrkpressen utkommer
normalt på torsdagar
och inlämning av annonser sker senast torsdag
veckan före.

Tom Kytöpuro,
gsm 041 447 5725

För mera detaljer se
mediekortet
www.kyrkpressen.fi

Leif Westerling,
gsm 050 329 4444,
fax (09) 278 4138

Annonsförsäljning:
e-post:
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Björn Sten,
gsm 0400 012 390

Jonny Åstrand,
tfn (06) 347 0608,
gsm 0500 924 528,
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och
adressändringar
tfn (09) 612 615 50,
prenumeration@
kyrkpressen.fi.
Adressändring sker
automatiskt via din
församling då du gör
flyttanmälan. Om du
har prenumererat via
Kyrkpressen kontaktar
du oss.
Prenumerationspriser:
Finland & Norden 58,50 €
Utlandet 71,50 €

AKTUELLT 3

Kyrkpressen torsdag 24.11.2011 • nr 47
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

de som arbetar med det
heliga måste vara väldigt
förhärdade, blinda och
döva om de inte någon
gång misströstar menar
Henrik Perret.
– Samtidigt är det stort att
få gå med dem som har
det tungt. Människan är
vackrast i motgången, för
då skalas det fåfänga bort.

henrik perret
inga tofflor i farsdagspaketet i år.
däremot kaffe. ”inte
skadligt bara man inte
dricker för lite.”
fångar sin ångest i
nils bolanders ord:
”och jag tyckte mig ha
fuskat bort det som
var ett stort och härligt kall.”

Berg, Häggblom kontraktsprostar

sjukhusteologer och pensionerade präster inom prosteriet.
Domkapitlet utser formellt kontraktsprosten
bland de tre kandidater som
fått mest röster.
Kontraktsprosten verkar som förman för prästerna och bisskopens representant inom prosteriet. Mandatperioden är
sex år.

Pargas kyrka återinvigs

fest. Pargas medeltida kyrka har grundrenoverats
och återinvignings på första advent. I festhögmässan deltar bland annat en
stor festkör med lokala körer och körsångare.
Firandet av den förnyade kyrkan fortsätter samma kväll med en välgörenhetskonsert till förmån för
”Fonden för Skärgårdshavets bevarande”.

eric jansson

FörmÄn. Kyrkoherden i Pedersöre Hans Häggblom har
valts till kontraktsprost i Pedersöre prosteri och kyrkoherden i Vörå Berndt Berg
till kontraktsprost i Korsholms prosteri.
Valen var i det närmaste enhälliga. Häggblom fick
24 av 25 givna röster och
Berg fick 20 av 22 röster.
Röstberättigade är präster,
lektorer, familjerådgivare,

Kanal Hoppet i samarbete med Kyrkans central för det svenska
arbetet (KCSA), Gemensamt svenskt församlingsarbete i Helsingfors,
Församlingsförbundet r.f, Johannes församling och Matteus församling.
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Tio i topp 2010
hemländer för asylsökande till Finland
Källor: Migrationsverket, UNHCR Asylym Trends Report 2010
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shahabaldi ebrahimi är iransk journalist. Han har dokumenterat övertramp mot kristna
i form av allt från mord till kyrkor som tvingats i förfall.

Trosgeografin satt på kartan

tron SOM LIVSHOT. Migrationsverkets
specialforskare är nu beredda att lyssna
på sakkunniga om kristnas situation.
TEXT OCH FOTO: mAY Wikström Grafik: Malin Aho
Bakom ett asylbeslut hittar man minst
en finländsk forskare av ett mycket specialiserat slag. Dessa geografidetektiver kartlägger situationen i olika länder, både genom mediebevakning och
fältbesök. Deras bedömning är viktig
bakgrund för alla asylbeslut.
”Länderinformation” lyder termen
på migrationsverket. Nu har de här forskarna fått upp ögonen för att de kristna ibland är särskilt utsatta.
Häromveckan bjöds sakkunniga
kristna organisationer in för att dela
med sig om det arbete de gjort i många
år. Fokus låg på de kristnas situation i
Iran, Irak, Afghanistan och Pakistan.
Forskaren Antero Leitzinger vid Migrationsverket berättar att tjänstemännen anar en ökning i migrationen bland
kristna från vissa regioner.
– Vi vet inte hur många av dem som

”Vi ser att antalet asylsökande från länder
där kristna är i
klar minoritet är
fler.”
Forskare Antero
Leitzinger

Prästförbundet Pris

Ekopräst blir Årets präst
Finlands kyrkas prästförbund
har valt pastor Ilkka Sipiläinen
till årets präst med motiveringen att Sipiläinen fått kyrkans
och församlingarnas miljöansvar
att växa.
Spiläinen utexaminerades
som teologie magister från Helsingfors universitet år 1985 och
prästvigdes samma år.

är kristna, sådan statistik förs inte. Men
vi ser att antalet asylsökande från länder där de kristna är i klar minoritet är
fler, säger han.

Från lugn till blint hat på en sekund

I publiken sitter finländska representanter för olika samfund och missionsorganisationer. Också Finland-Assyrienföreningens representanter har bänkat
sig. Deltagarna kommenterar med konkreta detaljer under presentationernas gång. Forskarna antecknar, ställler följdfrågor.
En av dem som gör ett starkt intryck
är Pakistanmissionären Reino Junttila.
Han verkade i landet för tjugo år sedan och arbetar fortfarande i regionen.
– På den här tiden har det skett en
otrolig förändring i landet. Det största
problemet är att landets blasfemi- eller
hädelselagar som gör att en folksamling på ett ögonblick kan ta till besinningslöst våld bara genom att påstå att
någon har hädat, säger Junttila.
De här lynchningarna är det största
hotet mot kristna i landet. Polisen och
myndigheterna står maktlösa, hädelselagarna som instrument för hämnd

på landsmän är ett problem också för
den muslimska majoriteten .
– Det här är ett ett oförutsägbart hot
av ett annat slag än det som kan komma från myndigheter, konstaterar Antero Leitzinger.

Ingen lösning att ”tro och hålla tyst”

Maktbruk från regimhåll vittnar däremot iraniern och journalisten Shahabaldin V. Ebrahimi om.
– Jag tvingades fly efter att ha skrivit
en kritisk artikel om korruptionen. Vid
den tiden var jag lika trött på allt prat
om religion som de flesta andra iranier,
berättar han.
I exil hittade han kristendomen och
blev en hängiven pingstvän. Han vill
lyfta fram konvertiternas dilemma. Att
avfalla från islam är inte tillåtet, men i
väst är förståelsen för konvertiternas
situation liten.
– Ibland ifrågasätter myndigheterna att man faktiskt är omvänd. Andra
gånger kan någon få rådet att åka tillbaka till Iran och hålla tyst. Hur rimmar det här med FN-deklarationens 18
artikel? Och hur ska jag som tror att jag
fått ta emot den helige Ande åka hem

Ortodox Julfasta

Glöm dieten, världen hungrar

Ortodoxa kyrkans julfasta inleddes förra veckan. I ett
herdabrev inför fasta påminner Finlands ortodoxa kyrkas ärkebiskop Leo om att fastan är en andlig process.
”Det är matkris i världen, men i Finland har vi koncentrerat oss på att diskutera olika dieters betydelse
för vår kroppsform. Samtidigt kan en stor del av världens befolkning inte skaffa sitt dagliga bröd”, skriver Leo och påminner om att poängen med fastan inte är att tänka på mat utan få oss att vara tacksamma för maten.

och förväntas hålla mun om det, undrar han.
Ebrahimi får också frågor om pastor Joseph Nadarkhani, som dömts till
hängning på grund av att han konverterat. En del uppgifter säger att hans tro
inte ryms inom den klassiska kristendomen.
– Det här är ett medvetet test från regimens sida, menar Ebrahimi.
Han säger att myndigheterna både
vill se hur stark världssamfundet reagerar och om de olika kristna kyrkorna lyckas hålla ihop i försvaret av någon
som påstås stå i religionens utkanter.

migrationsfrågor
Inrikesministeriet ansvarar för förvaltning, politik och lagstiftning.
Migrationsverket ansvarar för uppehållstillstånd och intervjuer och beslut om asyl och uppehåll av humanitära skäl.

julstämning arbetsplatser

Många vill ha andakt före jul

Många arbetsgivare bjuder in lokalförsamlingen för att
hålla en julandakt för personalen, rapporterar Kyrklig
tidningstjänst.
I Reso har andakter hållits i till exempel banker eller
byggföretag. Innehållet består av ett kort tal av prästen och några julpsalmer.
– Ofta äger andakterna rum under morgnarna de
senaste bråda dagarna före jul. Föreningar och klubbar
ber ändå oftare om julandakter än arbetsplatser, berättar Tiina Rautiainen, pastor i Raision seurakunta.
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Församlingarna
i Pedersöre ihop
sannolikt 2013
Fusion. Radikala förändringar är på kommande
inom Pedersöre kyrkliga
samfällighet 2013. Det
innebär sammanslagna
församlingar och en
budget som är tio procent
lägre än budgeten 2012.
Text & foto:
Johan sandberg
Den bedömningen gör kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i
Jakobstad. Han leder två arbetsgrupper som grunnar på
framtiden inom Pedersöre
kyrkliga samfällighet.
Sannolikt kommer åtminstone Pedersöre, Purmo och Esse församlingar
att gå ihop.
–Tiden börjar vara mogen
för det, säger han. De som
motsatte sig en sammanslagning när den först kom på tal
har nu börjat inse fördelarna
med en gemensam församling, säger Åstrand.
Ramarna för sammanslagningen är redan givna. Antingen blir de tre församlingarna i Pedersöre kommun en
eller så tas också Jakobstads
svenska med i fusionen.
– Kommer Jakobstads
svenska församling med i
diskussionen blir processen svårare. Då blir det ingen fusion redan år 2013, bedömer Åstrand.
Han anser att det i så fall
krävs mera förberedelser då
den kulturella och verksamhetsmässiga skillnaden mellan småstad och landsbygd
är för stor.
En sammanslagning mo-

tiveras av mindre byråkrati, en större rörlighet och
specialisering bland personalen. På sikt räknar man
också med ekonomiska inbesparingar inom de kommande tio åren i form av
pensioneringar.
– Någon ekonomisk vinst
på kort sikt räknar vi inte med.

Ett förändringens år

Men också andra förändringar är på kommande inom samfälligheten.
– Vi har för stor kostym.
De fasta kostnaderna och lönerna ökar. Det innebär att
vi måste skära ner budgeten
2013 med en halv miljon euro. Osthyveln är redan använd, säger Åstrand.
Idealet vore att samfälligheten endast äger kyrkorna
och församlingshemmen
och hyr allt annat utrymme
efter behov.
– Vi har blivit av med Aspegrens trädgård och Rosenlunds prästgård och som bäst
är Björnholmens småkyrka
till salu.
Åstrand ser i alla fall problemet som välsignat.
– Vi har mer verksamhet
än utrymmen, säger han. Vi
har aktiva lekmän och folk
som ber för oss. Även om
stora förändringar kommer
2013 så känner jag mig trygg
inför framtiden.
Under vårvintern ska arbetsgruppernas förslag föreläggas de förtroendevalda. Innan det ska förslagen
förankras inom ledningsgruppen, de anställda och
viceordförandena i församlingsråden.

Bo-Göran Åstrand tror att fusionen i Pedersöre kan bli
svårare ifall Jakobstads svenska församling tas med.

Kyrkbänkar Lovisa

FB-grupp för rumpavtrycken

Bänkarna i nyrenoverade Lovisa kyrka fick över hundra
rumpavtryck efter en konsert i början av november.
– Det var säkert värmen som orsakade avtrycken.
Nu har vi sänkt temperaturen och satt luftkonditioneringen på full effekt, säger ekonomichef Mona Lindfors
vid Lovisa kyrkliga samfällighet.
Det är ännu oklart om bänkarna ska målas om. En
Facebookgrupp har startats för att bevara rumpavtrycken för eftervärlden. I måndags hade ”Loviisan kirkon pyllykuviot”över 1 000 medlemmar.

Julradion öppnar natten till första advent. Julradion har också en egen Facebook-sida som bjuder på kändisintervjuer
och på animerade filmer gjorda av Daniel Jakobsson.

Svensk julradio
nu på webben
webbradio. Kanal Hoppets Jouluradio har samlat
hundratusentals lyssnare
varje år. Men svensk julradio på webben är nytt
för i år.
Text och foto:
Sofia Torvalds
– Jag tror att webbradio kommer att fungera bra på svenska. Det skulle vara utmanande och resurskrävande att nå
finlandssvenskarna med lokalradiostationer, säger Patricia Högnabba som ansvarar för den svenska Julradion.
Julradion kör i gång vid
första advent och ljuder
fram till annandag jul. Den
svenska julmusiken är vald
av Hedvig Långbacka och
Elna Romberg. Såväl finlandssvensk, svensk som
utländsk julmusik finns på
repertoaren.
– Vi vill skapa en finlandssvensk julstämning.
Och vad är då en finlandssvensk julstämning?
– Språket är viktigt när det

gäller känslor – och julen är
full av känslor. Därför är det
viktigt att få höra julmusik
på svenska, säger Högnabba.
Den svenska Julradion har
blivit till tack vare bidrag från
såväl Johannes och Matteus
församlingar tillsammans
med Gemensamt svenskt
församlingsarbete. Kyrkans
central för det svenska arbetet och Församlingsförbundet har dragit sitt strå
till stacken genom att bjuda
på tilläggsmaterial på Julradions Facebook-sida. Där
kan man under adventstiden bekanta sig med videosnuttar där finlandssvenska kändisar berättar om sina favoritjulsånger.

Också på Kyrkpressen.fi

– Församlingarna kommer
att ha möjlighet att ha Julradion på sin egen webbsida, säger Högnabba.
På julradions infosida finns en kod som går att
kopiera, och den vägen får
man en banner till sin egen
webbplats. Julradions banner kommer också att finnas
på Kyrkpressens webbsida.
Betyder det här projektet att vi härefter kan räkna
med att bli bjudna på finlandssvensk webbradio varje jul?
– Det beror på mottagandet. Visst finns det alla möjligheter att utveckla
projektet ännu mer också
på svenska, säger Högnabba.

Etablerat brand

Också den som inte skulle sätta sin
fot i en kyrka kan
sjunga ”född är
vår frälsare Krist”.
Riitta Kalliorinne

Seminarium skola-kyrka

Religionsundervisningen viktig

– Vårt samhälle, samhällsskick och vår moral bygger
på kristendomen. Känner vi inte till den bakgrunden
kan vi inte heller tolka dagens samhälle, menar justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Henriksson poängterade religionsundervisningens betydelse vid ett seminarium om kyrka och skola i
Helsingfors häromveckan. Hon framhöll också Gyllene
regeln och kyrkans möjlighet att motarbeta mobbning.
Seminariet arrangerades av Kyrkans central för det
svenska arbetet och samlade drygt 60 deltagare.

Den finska julradion Jouluradio, som alltså också går
att höra på lokalradiofrekvens, kör i år i gång för nionde gången. Kanal Hoppets redaktionschef Riitta
Kalliorinne är glad över att
kanalfamiljen utökats med
Julradion på svenska.
– Nu kan vi förutom den

traditionella finska julradion
också erbjuda en Vackraste
julsångerna-kanal, Lilla julradion för barn och nu dessutom Julradion på svenska,
räknar Kalliorinne upp det
webbradioutbud som finns.
Att Jouluradio blivit så
otroligt populär tror hon att
handlar om att den är lätt att
ta till sig.
– Att lyssna på julmusik
är ett folkligt sätt att fira jul.
Också den som inte skulle
sätta sin fot i en kyrka kan
sjunga ”född är vår frälsare
Krist”. Den finska julradion
har redan långt över 5000
fans på Facebook.
Så passa på: Under första adventssöndagens första minut börjar julmusiken
ljuda både på webben och
analogt. Så fortsätter det 24
timmar om dygnet tills julen är slut.

Julradion hörs på webbsidan www.jouluradio.fi. Det
finns också en Androidoch en iPhone-app för Julradion.

SMS Pakistan

Förbjudet texta ”Jesus Kristus”

Pakistanska mobiltelefonibolag uppmanas börja skanna skickade SMS i jakt på ”oanständiga ord”. Den pakistanska telekommunikationsmyndigheten (PTA) har
skickat ut en lista på bannlysta ord och uttryck, rapporterar BBC.
Enligt Wilson Chowdhry från brittisk-pakistanska
kristna förbundet finns också Jesus Kristus på listan.
– Att Jesus Kristus finns med på listan är ytterligare
ett exempel på det intensiva hatet mot kristna i Pakistan, säger Chowdhry enligt tidningen Chistian Today.
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Flitig insamling
för Kongoskolan
utlandshjälp. Tenala
församling brinner för
skolan i Tendela.
Text: Nina Österholm

Jan Hellberg kommer sannolikt att få en aktiv roll i arbetet med det svenska psalmbokstillägget för kyrkan.

Psalmboken får
ungdomligt tillägg
Psalmboken. Både den
svensk- och den finskspråkiga psalmboken får
tillägg som beräknas vara
klara 2015.
Text: johan sandberg
Foto: johan sandberg/
arkiv
– Det är inget fel på den gamla
psalmboken. Men sedan den
kom ut 1986 har det skrivits
många nya bra sånger som
kan berika vårt gudstjänstliv, säger stiftssekreterare Jan
Hellberg.
Men man har också upptäckt brister i psalmboken.
– Det kunde finnas ett
större urval psalmer för vissa förrättningar och tider av
kyrkoåret. Man kan också tänka sig helt nya underrubriker.
Hellberg nämner psalmer som återspeglar något
av dagens internationalism
och multikulturalitet som
tänkbara nya psalmer.
– Vi saknar också en sångbok för ungdomar i stiftet.

Tillägget till psalmboken ska
därför ha ett tydligt inslag av
ungdomlig musik. Psalmer
som man lätt kan ackompanjera med kompgrupp eller orgel.
I psalmboken 1986 kom
andliga visor med för första
gången.
– Man kan ju fråga sig vad
som är en psalm, säger Hellberg. Den frågan ställdes också när psalmboken förnyades
för 25 år sedan. En psalm är en
andlig sång för allsångsbruk
som utformas på olika sätt.
Varför ska man då göra ett til�lägg till en psalmbok som fortfarande är aktuell?
– Det är för tidigt att göra en helt ny psalmbok. Men
genom att erbjuda ett stör-

”Genom att erbjuda ett större urval
psalmer hoppas
vi kunna liva upp
gudstjänstlivet.”
Jan Hellberg

re urval psalmer hoppas vi
kunna liva upp gudstjänstoch musiklivet. Det är ett
behändigt sätt att utvidga
psalmvärlden.
Hellberg har också fått frågan om man inte först borde
lära sig alla psalmerna i den
nuvarande psalmboken innan man utvidgar den.
– Alla psalmer kan inte vara populära. Psalmer man inte lärt sig tycka om på 25 år
kan man låta falla i glömska.
Hellberg ser arbetet med
psalmerna som ett förebyggande arbete. Han jämför det
med en maratonlöpare som
måste tanka ny vätska innan
han blir törstig. Tankar han
för sent kan kroppen inte tillgodogöra sig vätskan.

Goda texter en bristvara

Nästa år inleds då arbetet
med att finna nya goda andliga sånger.
– Vi kommer i första hand
att söka i svenskfinland, därefter i Sverige, i Norden och
i den övriga världen.
Som Hellberg ser det består svårigheten i att finna
nya goda texter.

Radioandakt Danmark

Dansk morgonandakt
är på fallrepet

I 80 år har danskarna varje morgon kunnat knäppa på radion och höra en andakt
från Vor Fruekyrkan i Köpenhamn. Men
sedan första november flyttade programmet bort från den normala FM-radion och kan nu bara höras på digital radio
eller på tv-kanalen DR2.
Tidningen Kristeligt dagblad skriver på

– Vi har många goda
kompositörer, säger Hellberg. Musiken borde inte bli
något problem.
Han önskar att kyrkans
musiker aktivt ger förslag
till tilläggets innehåll. Han
hoppas också att de som vill
erbjuda texter eller kompositioner först visar dem för
kantorn i sin församling.
Också inom väckelserörelserna har det skrivits
många nya goda sånger de
senaste 25 åren.
Kyrkomötet har redan beslutat om tilläggen
i psalmböckerna. Kyrkostyrelsen utser inom kort
den svenska arbetsgruppen på förslag av domkapitlet i Borgå stift.
– Kyrkostyrelsen har planerat att budgetera för arbetet de kommande tre åren,
säger Hellberg.
Han räknar med att til�lägget blir tillräckligt stort
för att uppfattas som betydelsefullt, men inte så
stort att det uppfattas som
en ny psalmbok. Sannolikt
kommer tillägget att tryckas som en separat bok.

Vi bygger en skola i Kongo är
Kyrkans Utlandshjälps specialsatsning för de svenska
församlingarna. Tillsammans
följer Borgå stift med ett skolbygge i byn Mangina i norra
Kivu i Demokratiska republiken Kongo.
Skolan i Kongo heter Tendela, och församlingen i Tenala har tänt på likheten i
namnet.
– När vi såg att skolan heter
Tendela så väckte det oss. Vi
kunde inte stå utanför,säger
Staffan Söderlund, kyrkoherde i Tenala och Bromarv.

Över tusenstrecket

Hela projektet har sedan
starten i april fått in sammanlagt 18 346,53 euro och
många församlingar har gett

sig in i tävlingen mellan församlingar. Summan innehåller en officiell kollekt,
frivilliga kollekter och privata donationer. För att bygga en skola behövs 70 000
euro.
I Tenala har församlingen
samlat in pengar under ett
flertal tillfällen: under skördefesten, önskesångskonserten och med en loppmarknad.
– Nu har vi gått över tusenstrecket. Skulle alla
församlingar göra likadant
skulle skolan vara betald,
utmanar Söderlund stiftet.
Insamlingen pågår tills
man har fått in hela summan och skolan har byggts.
Som ett led i insamlingen kommer Utlandshjälpen bland annat att göra
ett sånghäfte för allsångsevenemang som heter Den
blomstertid nu kommer. De
svenskspråkiga allsångstillfällena under vårterminen stöder Kongoskolan.

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehuboende på Tunaberg och vårdhemmet Tunaro
för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,
kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.

“Raska fötter springa tripp, tripp, tripp...”
Boka julfesten nu!
I december dukar vi upp
vårt traditionella
julbord även lunchtid
Kom och njut av
skärgårdsläckerheter
med doft och smak av jul!
För bokningar & mer
information:
010 231 1300
info@kallesinn.com
Våra julmenyer finns på:
www.kallesinn.com

Kristendom Storbritannien
ledarplats att DR sviker sitt kulturarv.
Också andra program med livsåskådningsinnehåll har fått kortare sändningstid. Många undrar om DR övergett uppgiften att ”förmedla det kristna kulturarvet”.
– Det håller vi fortfarande fast vid eftersom alla program finns kvar. När de
blir kortare blir de också skarpare och
får kanske fler lyssnare, menar Anders
Kinch-Jensen, chefredaktör för DR:s P1.

Brittiska kristna känner
sig marginaliserade

Det finns en ”stark partiskhet” mot kristna i det offentliga livet i Storbritannien,
rapporterar Premier Christian Media som
gjort gallupundersökningar bland kristna
och icke-kristna britter.
Det är framför allt kristna som känner
sig marginaliserade, skriver Christian Today. Hela 73 procent upplever att krist-

na marginaliseras på ett orättvist sätt i
det brittiska samhället. De som deltagit i
undersökningen känner också att kristna utsätts för kraftigare diskriminering än
andra trosriktningar. Ändå hade bara tolv
procent av dem som svarade personligen
känt av diskriminering.
Att kristna känner sig mer marginaliserade än andra antas bero bland annat
på att mediernas rapportering skapat en
känsla av ängslan och rädsla bland dem.
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Tro, hopp,
kärlek och kål

Julingredienser.
Till vardags koordinerar Liisa Melin
HelsingforsMissions
svenska volontärverksamhet. Men
till jul tar hon fram
rödkålen.

Julgästernas favorit

Liisa Melin är egentligen nationalekonom. Hon har tidigare jobbat bland annat med
Kvinnobanken vid Kyrkans
utlandshjälp och i församlingar både i Finland och Sverige. Jobb i Stockholm blev det
för att Liisa Melins man Olav
S Melin fick jobb som chefredaktör på Kyrkans tidning.
Det svenska rödkålsreceptet

Får jag tillbaka min
blindtarm i himlen?

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

En tolvåring som blivit blindtarmsopererad undrar: Har hon kvar sin
blindtarm i himlen eller inte? Ja, hur
ser vår kropp egentligen ut när vi
(förhoppningsvis) uppstår från de
döda? Äter vi i himlen, och behöver vi
gå på toa? Har vi alla inälvorna kvar?
Om vi dött som gamla, ser kroppen
ung ut och i så fall: hur ung?

Vilka spännande frågor du ställer!
Jag har faktiskt fått fundera på dem i
många dagar för att komma på svar
som jag kan skriva till dig. Efter att du
blev opererad kan jag föreställa mig
att du har börjat tänka på din egen kropp och på alla andra
människors kroppar som förändras med åren och som ibland blir sjuka eller skadas och som en gång ska dö.

Text och Foto:
Sofia Torvalds
Liisa Melin lyser upp när det
blir tal om första advent.
– Jag har redan börjat tjuvlyssna på julmusik. På första advent blir jag glad när
jag får plocka fram julkransen till dörren, hänga upp tro,
hopp och kärlek-dekorationerna i fönstret och sjunga
Hosianna i kyrkan. Då blir
jag så rörd att jag blir alldeles tårögd …
Jullovet blir en andningspaus efter en inspirerande
höst på HelsingforsMission.
Sedan augusti har Liisa Melin varit projektchef för volontärverksamhet för seniorer på svenska i Hesingfors.
– Vi har ett par grupper för
seniorer på svenska, men det
behövs fler. Framför allt på
Drumsö och i östra Helsingfors finns det många som sitter ensamma hela dagarna.
Volontärerna får utbildning och handledning. Den
som inte kan förbinda sig vid
långa projekt kan ställa upp
som volontär i det projekt
som på finska kallas keikkaapu och på svenska snabbhjälp.
– Det innebär att man på
kort varsel kan ställa upp
med att till exempel byta en
glödlampa eller följa med på
ett läkarbesök.

Våga Fråga

Människorna förr i världen funderade också på liknande saker som du gör. I Nya testamentet svarar Paulus i ett brev på
samma fråga som du ställer. (Du har dessutom tänkt vidare och ställer följdfrågor). Paulus svar är inte lätt att förstå och
framför allt är det inte särskilt detaljerat. Han jämför en människas liv, död och uppståndelse med det som händer i naturen. Ett frö läggs ner i jorden, sedan gror det, det fröaktiga i fröet dör bort och någonting mycket annorlunda men fint,
vackert och ståtligt växer ur fröet. Ett stort träd, eller ett sädesax med många frön, eller en vacker blomma (1 Kor. 15:35).
Jag uppfattar Paulus liknelse så att människan har en kropp
efter uppståndelsen, men en alldeles annorlunda och finare kropp än den vi har här. Jag tänker mig att han med
kropp menar någonting som syns och som man kan ta på.
Det är en himmelsk kropp som inte kan skadas och som
inte behöver dö en gång till. Hur den kroppen ser ut och
fungerar kan jag inte svara på. Jag vet inte om vi har inälvor
och behöver äta och gå på toa i himlen. Vi måste använda
vår inlevelseförmåga till att föreställa oss en kropp som vi
å ena sidan känner igen men som å andra sidan är vackrare, starkare och mera personlig än den vi har här.

Liisa Melin brukar tillreda familjens favoritrecept av en hel rödkål. – Det som blir över
värmer jag upp följande dag.
som alltid finns på det Melinska julbordet hänger med
från tiden före flytten.
Hon letar fram en tidning
från år 1989 med en bild på
hur den kokta rödkålen ska
se ut. Den äter familjen Melins julgäster varje jul tillsammans med grisfilé, plommon
och svartvinbärsgelé.
– När jag frågar min syster vad jag ska bjuda på säger hon genast: rödkål!
Liisa Melin har kokat rödkål sedan dottern Cecilia var
liten och familjen började fira jul i sitt eget hem.
– Vi meddelade alla släktingar att de fick komma till
oss i stället.

Receptet passar perfekt för
Liisa Melin som är allergisk
både mot fisk och mjölkprodukter.
– Vi äter potatisgratäng till.
Och tårta i efterrätt!

de i fjol. Det blev så fint att
jag sa att det inte får ätas upp.

Fint pepparkakshus

1 rödkål
2 dl vatten och lite olivolja
1/2 dl balsamvinägrette
2–3 msk svartvinbärsgelé
mald ingefära och vitpeppar
lite salt

Åren i Sverige påverkade inte
familjen Melins jultraditioner
särskilt mycket. Några nya
sillsorter plockade de med
sig, det var allt. I Finland är
det roligt att se att andra familjer med band till Jakobstad har tro, hopp och kärlek i fönstret.
– Något som jag ännu ska
plocka fram är ett pepparkakshus som vår dotter gjor-

Rödkålsrecept

Koka den strimlade rödkålen tills den blir lite mjuk.
Blanda i de andra ingredienserna och låt puttra i en
kvart. Provsmaka! Serveras varm.

På din sista fråga om man i himlen är gammal eller ung svarar
jag som jag har tänkt mig att det kunde vara. Jag brukar ofta träffa riktigt gamla människor. När åldringar berättar för mig
om sina liv kan jag i fantasin se dem som barn eller som unga
eller som medelålders. Inne i en gammal människa finns alla
åldrar på en och samma gång. Kanske en himmelsk kropp är
ett koncentrat av alla åldrar samtidigt. Då kanske den som dör
efter bara en kort tid på jorden i himlen sedan får uppleva det
bästa i att vara ung, medelålders och gammal och på det sättet tar igen det han eller hon missade när livet på jorden blev
så kort. Jag vet alltså inte hur det kommer att vara, men jag
tror och hoppas att det ska bli fint och underbart.

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

På Tvären Marina Wiik

Dialog
Ett ljus passerar från hand
till hand. Vissa knäpper sina
händer, andra skyndar sig
att skicka ljusstumpen vidare. Efter att
lågan värmt
skinnet på ceremonitrumman slår scha-

manen – en sympatisk ung
kvinna – några trumslag.
Ljuset skickas i olika vindriktningar för att föra med sig kärlek, värme
och omtanke. Sedan är ceremonin slut. I rummet intill
börjar en hinduistisk meditation i stället.
Jag befinner mig på ett

seminarium med representanter för flera olika religioner. Det känns lite obekvämt. Jag är en stor vän av
religionsdialog, men var går
gränsen mellan att förstå
och utöva?
Vid lunchen hade jag ett
långt och givande samtal
med en zenbuddhist. Dis-

kussionen utmanade mig
att se bortom självklarheter: vad är det egentligen
som gör kristendomen värd
att satsa på framför andra
livsåskådningar?
Jag svarade att det är
hoppet. Och känslan av att
allt inte ligger i ens egna
händer. Buddhisten mena-

de i sin tur att tankar om livet efter detta inte är aktuella så länge som man
befinner sig i de levandes
skara. Bara det som kan
förnimmas spelar en roll.
Jag förstår och accepterar, men håller inte med.
Vid en paneldiskussion konstaterades att Gud

är större än våra tankar och
vårt förstånd. Vi vinner inget på att klanka ner på varandra, men det är svårt att
inte tappa bort sig om man
sväljer allt med hull och hår.
Vandaprästen Martin Fagerudds tanke att se människan bakom religionen
(KP 46/2011) bär långt.
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utgrävningar. Enligt en gammal byasägen i Kantlax har det funnits ett kapell och en begravningsplats
här på backen. I vår ska byaforskarna ta reda på om
det finns någon sanning i sägnen.

Här kan ett
medeltida
kapell finnas
text och foto: johan sandberg
”Vi kan föreställa oss att främlingarna
västerifrån förts i land i Kantlax i svår
storm och i tacksamhet över räddningen byggt ett bönehus”, skriver författaren Bror Åkerlund i boken Munsala
sockens historia. Han spekulerar om att
kapellet på Kappasand kan ha byggts
av de smålänningar som var de första
som bosatte sig i Kantlax, Nykarleby.
– Kantlax kan ha börjat befolkas i slutet av 1300-talet, kanske tidigare, säger Valfrid Back. Men det är bara gissningar. Också kapellet kan till och med
härröra sig från den tiden.
Tillsvidare rör det sig om en gammal
sägen men i vår, när marken torkat upp
efter vintern, ska byaforskarna börja
gräva efter svar på den gåta som sysselsatt generationer bybor i Kantlax.
– Vi har bland annat kopplat in landskapsarkeologen Pentti Risla och hembygdsforskare Håkan Vikström, säger
Börje Sjöblom. Bägge två tycker att platsen är intressant.

Nämns i brev från 1868

Enligt sägnen i byn har det alltså funnits ett kapell och en begravningsplats

på Kappasand, en av de högsta punkterna i Kantlax.
Redan namnet Kappasand är en faktor som ökar forskarnas intressen. Förstavelsen kappa syftar på kapell. Dessutom har man med hjälp av markprover konstaterat att jordmånen är sand.
– Namnet på platsen tyder klart på
att det funnits ett kapell där även om
gravarna kan vara en sägen som kan
ha tillkommit senare, säger Sjöblom.
Det finns också en gammal hänvisning till en radsten i Oravais som användes till predikosten.
– Det sades att en mil norr om stenen
i Oravais finns en plats där det också firades gudstjänst, berättar Valfrid Back.
Den äldsta dokumentationen av sägnen är från år 1868 då folkminnesforskaren JE Wefvar nämnde den i ett brev
till professor JOI Rancken.
Hur gammalt det eventuella kapellet är hör också till de frågor man hoppas få svar på.
– Enligt sägnen använde de radband
under gudstjänsten, säger Sjöblom. Det
tyder på att det kapellet skulle vara från
katolska tiden.
På basen av topografin i Kantlax gissar också bygdeforskaren Håkan Vikström på ett kapell från tidig medeltid.

–Kappasand kan ha varit bäst lämpad för ett kapell vars glansperiod var
på 1200- eller 1300-talet, säger han
men understryker att det är en vild
gissning.
Men gissar han rätt så kan det handla om ett av de tidigaste kristna kapellen och en av de tidigaste kristna begravningsplatserna i nejden.
– Därför är det också oerhört viktigt att undersöka platsen, säger Vikström. Namnet och traditionen i byn
talar starkt för att det funnits ett kapell där.

Kapell för fiskare?

Kappasand ligger idag tio meter över
havet, på en av de högsta punkterna
i byn. Tidigare var platsen tillgänglig
med båt från båda sidorna. Den första
bosättningen i Kantlax fanns tvåhundar meter från Kappasand.
– Då vore det inte märkvärdigt om
det fanns gravar. Man dog ju på den tiden också . Det var fiskrikt här i vikarna och man kan tänka sig att fiskarna
byggde sig ett kapell, säger Back.
Tidigare gick också byvägen intill
Kappasand. Brevid vägen hade man
rest en stenmur. En kvinna har berättat för byaforskarna att hon minns kul-

Under hörnstenen till rian
som redan rivits
kan kapellet ha
legat. Valfrid
Back och Börje
Sjöblom väntar
med spänning på
att få veta vad
som döljer sig i
marken.

lar på andra sidan stenmuren när hon
vallade korna längs vägen på 1930-talet.
– De kullarna kan ha varit gravar, säger Back. Men det kan också vara en
sägen.

Kantlax kunde ha blivit kyrkby

Åkerlund nämner också Kappasand
som en alternativ byggplats för en kyrka i Munsala. Man valde ändå att bygga
kyrkan där den står idag. Den nuvarande kyrkan i Munsala invigdes 1792.
– Kapellet i Kantlax kan vara äldre än de första kyrkorna i Munsala,
säger Back.
Han påpekar däremot att byarna i
Munsala på den tiden var delade mellan Korsholm och Pedersöre. Kantlax
och de övriga sjöbyarna i västra Munsala hörde till Oravais kapellförsamling i Korsholms kommun, resten hörde till Pedersöre.
Det som senare blev Munsala kommun formades 1609. Kommunen
slogs ihop med Nykarleby 1975.
Historien upprepar sig. Oravais är på
nytt en kapellförsamling under Vörå.
Munsala församling ska också fusio-
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neras med Nykarleby församling.
– Och smålänningarna är tillbaka i
form av vindkraft, säger Back.

Provutgrävning på våren

Hur som helst, nu får byaforskarna sätta
spaden i jorden för att se vad som döljer
sig i sanden i Kappasand. De ska själva
gräva medan Risla övervakar.
– Vi gör en provutgrävning för att se
om det finns något som är värt att undersöka närmare, säger Sjöblom. Det
blir ingen arkeologisk undersökning.
Hittar vi nåt intressant så tar museiverket över utgrävningarna.
Det aktuella området är cirka en hektar stort. Först kommer man att skala
bort matjorden med hjälp av grävmanskin. Sedan ska man se om jorden undertill har blivit uppgrävd.
– Det ska synas om man grävt i jorden även om det gått flera hundra år
sedan dess, säger Back.
Sjöblom tror inte att de kommer att
hitta några rester av kapellet.
– De är tveksamt. De kantiga stenarna som användes till stenfot är en bristvara i vår trakter. Sannolikt har grund-

”Har det funnits gravar ska
vi nog hitta spår
av dem.”
Börje Sjöblom

stenana blivit återanvända. Men har det
funnits gravar ska vi nog hitta spår av
dem, säger han.

Staden ärvde marken

Redan på sjuttiotalet försökte forskarna

få tillstånd att gräva på området. Men
då var marken i privat ägo och ägarna motsatte sig det. Därmed föll saken i glömska.
Nu har den aktualiserats igen då ägarna avlidit. Ägarna saknade arvingar och

Nykarleby stad fick markerna i danaarv. Staden har ställt sig välvilligt till
utgrävningarna.
Den första utgrävningen kommer
byaforskarna att bekosta själva med
hjälp av sponsorer.
På platsen där man tror kapellet stått
har det funnits en ria av senare datum.
Men också den har rivits. En annan ria
står fortfarande på platsen men den
ska Nykarleby stad riva och göra till
flis. Back och Sjöblom hoppas att den
är borta när utgrävningarna startar på
våren. Begravningsplatsen kan nämligen ligga under rian.

Flera gåtor väntar på svar

Rian bakom Valfrid Back och Börje Sjöblom döljer flera hemligheter.

Också den rian bär en hemlighet. När
den i tiden byggdes fann man ett kranium av ett barn på platsen.
– Det kraniet kan inte härstamma
från den eventuella begravningsplatsen, säger Sjöblom. I så fall hade kraniet legat djupare nere i jorden.
Historien bakom det kraniet är sannolikt ett fall för en kriminolog.
Det finns tydligen flera gåtor att lösa i Kantlax.
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Narcissism –
vad är det?
Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas av en extrem känsla av självhävdelse,
bristande verklighetsuppfattning och brist på empati. Hos narcissisten krockar två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios mot känslor av
skam och självhat. I en relation kan narcissisten inledningsvis vara charmerande och karismatisk för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende.
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Narcissism. Minna Rissanen växte upp med en
mamma som led av schizofreni. Senare gifte hon sig
med en man med svår narcissistisk personlighetsstörning. – Jag skulle inte leva om mitt liv men jag
skulle inte heller byta ut det.

Hon blev hel
den långa vägen
Text: Sofia Torvalds
Illustration: JOhanna Öst Häggblom
När Minna Rissanen var tolv år började hon förstå att hennes mamma inte
var som andra mammor.
– Visst hände det konstiga saker redan tidigare, som att hon hade mig att
sjunga nidvisor om grannarna på band.
Men det var först i tonåren jag började
jämföra henne med andra mammor.
Tolvåriga Minna fick en ny klasskompis som också blev en god vän.
Den kompisen hade en härlig mamma.
– Jag fick gå på kalas och jag vann pris,
ett luktsuddgummi … Och jag började
undra över den fattigdom som rådde
hos oss. Jag fick sällan ta hem kompisar.
Det ordnades aldrig några kalas för mig.
Mamman mådde allt sämre och
klamrade sig allt hårdare fast vid Minna,
den älskade äldre dottern. Ingen fick tala om det som var uppenbart: att mamman var svårt psykiskt sjuk och missbrukade sina mediciner.

Ett snabbt äktenskap

Att flytta hemifrån var en befrielse.
– Jag levde till hundra procent! Jag
var energisk och glad och full av upptåg. Jag förstod inte att min barndom
hade lämnat spår i mig.
Ibland drabbades hon av oförklarliga ångestattacker. Men de gick om och
hon fortsatte som förut: var aktiv i församlingen, sjöng och drömde om ett liv
som evangelist. Pressad av omgivningen som tyckte att hon behövde ha ”ett
riktigt jobb” studerade hon sjukvård.
Ungefär fem år efter att hon flyttat hemifrån träffade hon sin man. Han var en
före detta drogmissbrukare som kommit till tro och börjat ett nytt liv. Han
var stark och karismatisk – tänk att han
valde just henne! Ett drygt halvår senare var de gifta.
– På den tiden gifte man sig snabbt
i kristna kretsar, man ville ”vara ren”.
Men det är först i vardagen du upptäcker vem du egentligen har gift dig med.
Jag borde kanske ha blivit misstänksam när min man sa att han inte hade
en enda vän. Men det var som om sanningen om min man syntes allra först
på mig: offret.

En som anpassade sig

Minna Rissanen har grubblat och grubblat över vad som fick henne att stanna

kvar i ett så destruktivt förhållande i tio
år. Bara några månader efter bröllopet
blev hon misshandlad och våldtagen för
att hon åkt på en resa med andra från
församlingen, sjungit och evangeliserat. Mannen tvingade henne att lämna
den pingstförsamling som blivit hennes andliga hem.
– Min bästa vän tog avstånd från mig.
Ingen förstod vad som hände med mig.
Jag som varit så öppen och som haft så
starka åsikter blev tyst och försiktig.
När hon ser tillbaka på sitt liv inser
hon att den svåra barndomen gjorde
henne till en människa som inte kände sig älskad som hon var, någon som
var van att anpassa sig och leva som andra ville. Men hon har också frågat sig
om det var just hennes anpassningsförmåga som – på något plan – räddade henne.
– Jag har träffat människor som levt
med narcissister under betydligt kortare perioder än jag och som blivit så
krossade av behandlingen att det krävt
mycket lång tid att återhämta sig.

Ett starkt offer

Vardagen var tung. Mannen kontrollerade allt hon gjorde, godkände inte
hennes vänner, valde hennes kläder,
bestämde över varje liten detalj i hennes liv. Fysiskt och psykiskt våld förekom ständigt. Småningom utökades familjen med tre barn, också de offer för
pappans terrorvälde.
– Det räckte länge innan jag började
misstänka att det var min man som det
var något fel på. Jag trodde att det var
jag som var fel. I åratal fick jag höra att
allt som gick snett berodde på mig, till
slut trodde jag på det. Jag ville vara ren
och uppriktig och trodde att min man
kunde upptäcka den ondska som trots
allt fanns i mig.
Senare insåg hon att hennes man
hade som vana att projicera sina egna brister och tillkortakommanden på
andra. Han uppträdde som en andlig
ledare som hittade synder hos omgivningen, själv var han felfri. Men småningom började Minna Rissanen inse
att de fel som han påstod sig se hos andra inte alls fanns hos dem, offren. Det
var mannen som var fel.
– När jag träffar personer som levt
med någon som har en narcissistisk
personlighetsstörning brukar jag säga till dem att det finns en styrka hos
dem. En narcissist vill kuva någon som
är stark. Men medan offren är starka på
många sätt har de också svagheter. De

är ofta alltför snälla människor, personer som inte kan säga nej, personer
som ger efter.

Hon räckte inte till

Minna Rissanen vet att människor som
själva aldrig varit i ett destruktivt förhållande har svårt att förstå varför man
stannar kvar.
– Till och med offer till narcissister
kan säga till varann: Varför går du inte?
Själv såg hon i tio år ingen utväg ur
förhållandet.
– Jag tänkte inte ens på skilsmässa,
jag försökte bara få det att fungera. Jag
bad att Gud skulle göra mitt liv lättare.
Ännu när jag och barnen hade flytt till
ett skyddshem tänkte jag att äktenskapet kanske skulle gå att rädda. Men när
min man hotade ta livet av mig var det
sista droppen. Jag hade gjort mitt allt,
men det räckte ändå aldrig till.
Först efter att ha lämnat sin man började hon fråga sig varför han var som
han var.
– När jag berättade om mitt liv för en
stödperson på skyddshemmet sa han
att min man har en svår narcissistisk
personlighetsstörning. Men det kändes
svårt att slå en sådan stämpel i pannan
på honom.
Hon har också smakat på ordet psykopat. Ändå var ju mannen inte helt
oempatisk.
– Men empatin fanns bara för honom
själv. Sig själv tyckte han synd om, alla
andra var onda och hade dåliga motiv.

”Jag var så arg,
så arg! Det kändes som om
mitt liv var en
tsunami, en
Tjernobylkatastrof och Titanic, allt på en
gång.”
Minna Rissanen

Gud var sista hoppet

Efter ett par år på skyddshem och med
hemlig adress kom befrielsen. Mannen
dog, men vreden och ångesten fanns
kvar.

Minna Rissanen lever idag ett lyckligt liv i en nyfamilj och
drömmer om att få göra det hon gillar bäst – skriva och
skapa.

– Jag hade trott att jag var så stark
att ingenting skulle kuva mig. Men jag
var krossad. En av mina stödpersoner
sa att man också kan insjukna i styrka.
Hon gick i terapi, men den hjälpte inte henne ända fram. Efter att ha sett sin
egen mamma missbruka mediciner vågade hon inte ta piller mot ångesten och
depressionen.
– Jag hade ingen livslust. Jag vågade
varken leva eller dö. Det kändes som att
det bara hände dåliga saker i mitt liv.
Barnen behövde kärlek men jag hade
inga resurser att ge dem något. Jag tänkte på den där frågan som Jesus ställer i
Bibeln: Vill du bli frisk? Jo, det ville jag,
och Gud var mitt sista hopp.
Långsamt började hon bygga upp sitt
jag på nytt.
– Det fanns ingen annan väg än att
förlåta och lämna bitterheten bakom
mig.
Ändå var hon många gånger ursinnig på Gud.
– Jag var så arg, så arg! Det kändes som
om mitt liv var en tsunami, en Tjernobylkatastrof och Titanic, allt på en gång.
Att är det verkligen det här jag får av
Gud, ett sådant liv!

Ett värdefullt liv

Hon var rädd för att Gud inte skulle klara en sådan vrede. Men under processen hände något bra också med Gudsbilden. Småningom var Gud inte längre den stränga fadern som svek henne, utan någon som bar henne genom
katastrofen.
– Idag tänker jag hur fint det är att
någon som haft ett så fattigt och isolerat liv som jag, någon som känt att hon
inte haft något värde alls, nu kan hjälpa andra människor som har det svårt.
För mig är det en stor sak att Gud kan
använda mig och mitt liv.
Hon är väl medveten om att det där
med att motgångar kan visa sig vara välsignelser låter som en fruktansvärd kliché i cynikerns öron.
– Men efter allt som jag varit med
om har jag en självkännedom som jag
annars inte hade fått. Jag skulle inte ge
bort den.

Minna Rissanen är sedan sommaren omgift efter åtta år som ensamförälder. Hon har skrivit boken Sieluani
et saa – Narsistin uhrista selviytyjäksi om sina erfarenheter från sitt första
äktenskap. Den kandiderade i tävlingen Årets kristna bok och vann omröstningen om publikens favorit.
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Lapponia

När höstmörkret sätter
in skulle jag helst göra
som björnen:
äta upp mig,
göra det
varmt och
bekvämt för
mig och sova till våren.
Om till
och med jag som bor
nere i södern upplever
det så, hur ska det då inte kännas för dem som
lever med kaamos halva
året? Blir människorna
lika karga och väderbitna som sin omvärld? För
att få svar besökte jag
utställningen Lapsk magi på konstmuseet Ateneum. Något entydigt
besked fick jag inte. Däremot framträder konstrasterna mellan mörker
och ljus, värme och kyla med stor skärpa. Midsommarljuset är brännande starkt, mörkret
ogenomträngligt. Folket
segt som fjällbjörkarna
... eller?
Lappländsk konst
brukar ofta associeras
främst med Kalervo Palsa och Reidar Särestöniemi. Med fog. I Palsas
verk med en ensam man
vid ett fruset element läser jag in något av den
fysiska men också mentala isolering som drabbar den som inte smälter
in i ett litet samhälle. Särestöniemis associativa
naturbeskrivningar andas i sin tur ett djup som
når förbi tid och kultur.
Ett stämning och känsla som även jag som bara upplevt turist-Lappland kan ta till mig.
En sak som slår mig
i efterhand är att ingen
som avbildades på utställningen verkade ha
bråttom. Alla såg väldigt
allvarsamma och eftertänksamma ut.
Kanske kan det också komma något gott av
att yttre omständigheter
tvingar en att dra ner på
takten? Kanske skulle vi
alla behöva en dos kaamos för att kunna släppa
taget en stund?
Ill.: Kalervo Palsa: Utan titel
(1972). Museet för nutidskonst
Kiasma. Bild: Statens konstmuseum, Centralarkivet för
bildkonst, Petri Virtanen.
¶¶Marina Wiik
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Mörkertid Dagsljuslampor, d-vitamin eller dvala? Religionerna erbjuder
ytterligare knep för att bemästra vintermörkret. Mörker och ljus betyder
ändå olika saker för en kristen än för
en buddhist.

Det heliga
mörkret
Text: Marina Wiik
– Ljuset, mörkret och stillheten för oss
in på livets mysterium och dess grundfrågor, säger metropolit Ambrosius från
den ortodoxa kyrkan.
Den ortodoxa julfastastan då församlingsmedlemmarna försöker leva
ett enklare liv infaller i advent.
– Under fastan gör vi en liturgisk
djupdykning i mörkertiden för att ge
plats för det inre ljuset, för bön och stillhet. Sedan väntar julen: människokärlekens och välgörenhetens fest.
Också Ari Tikka, zen-buddhist och
meditationslärare, ser mörkertiden som
en möjlighet till andlig tillväxt.
– Inom zen finns inget entydigt svar
på vad som är gott och ont, individen
har stor valmöjlighet men ska vara
medveten om att hans gärningar kan
ha goda eller dåliga följder.
Vid meditationsövningar sitter zenbuddhister med öppna ögon och blicken riktad mot omvärlden.
– När man står i förbindelse till världen har man ”ljuset tänt”. Det är möjligt
att vara vaken trots att det känns mörkt
om man fokuserar på det som sker runt
omkring i ställer för i den egna fantasin.

Gudomligt ljus

Ari Tikka och fader Ambrosius fungerade som diskussioninledare på ett seminarium med rubriken Helig mörkertid (Pyhä kaamos) på det ortodoxa kulturcentret Sofia förra veckan.
Tanken med evenemanget var att samla olika religiösa traditioner till stillhet och
reflektion kring det purfinska temat den
mörka årstidens andliga betydelse. Enligt arrangörerna, kulturcentret i samarbete med Fokus r.f. och Ekumeniska rådet i Finland, kompletterar det här reli-

gionernas samhälleliga möte och dialog.
På plats fanns representanter för åtminstone åtta olika religioner. Panelisterna utgjorde en brokig skara av svarta
kåpor, runda huvudbonader och stickade tröjor med elefantmotiv. Önskan
att förstå varandra var stor och intresset från publiken osviktande.
Panelen tog bland annat ställning till
vad som kännetecknar mörkret och vilket ljus som borde ersätta mörkret.
– Frågan är helt befängd, säger Kirsti Bergman, schaman och styrelseordförande för Lehto, en förening för naturreligioner.
Bergman uppfattar mörkret och ljuset som lika värdefulla.
– När det är kallt och mörkt ska man
vila. Människan mår bättre om hon följer naturens livscykel.
Inom naturreligionerna finns ingen
lära om personifierad ondska. Också
synen på gudar och det gudomliga varierar.
– Ljuset är kort sagt livskraft och enhet med det gudomliga, säger Bergman.
Också inom islam ses mörkret och
ljuset som lika betydelsefulla.
– Båda har skapats av Gud och allt
har ett par: mörker-ljus, köld-värme,
man-kvinna ... säger imamen Ramil
Belyaev som representerar det muslimska tatarsamfundet.
Enligt Belyaev skiljer man inte mellan det fysiska och andliga livet inom
islam.
– I koranen finns verser om att Gud
är jordens och himlens ljus. Genom bön
kommer muslimen ut ur mörkret, ur
okunskapen. Bönen ger honom ljus,
gudskontakt och glädje.

mörkret och stillheten
bereder rum för livets
mysterium och det inre
ljuset. Bön, meditation och
bastubad ger krafter att
klara vintermörkret.
foto: ISTOCK

Bön och bastubad

Enligt yogaläraren och hindun Taavi Kassila fungerar ondskan som en lärare och
riktar blicken mot det gudomliga goda.

– För hinduer är meningen med livet
att komma från okunskapens mörker
till kunskapens ljus. Okunskapen består av egot, som skiljer oss från gud
eller gudomlig kunskap. Genom att
övervinna egot kan vi bli fullt upplysta.
Pekka Yrjänä Hiltunen, sekreterare
i religionsfostran vid kyrkostyrelsen,
deltog i paneldiskussionen som både
moderator och representant för kristendomen. Enligt Hiltunen är mörker
att lösgöra sig från den Gud vi skapats
i gemenskap med.
– Gud är ljusets fader men bor i
mörkret. Lösningen är att grabba tag
i Kristus, i den Gud som blev kött.
Men om man bortser från det andliga ljuset och mörkret, hur klarar panelisterna av
den mörka årstiden?
– Jag går på en sju dagars meditationsretreat i början av december.
Väckningen är klockan fyra och vi sit-

Kyrkans kulturpris till Tiina Lindfors De vackraste julsångerna på webben Gemenskap bland krubbor
dans. Kyrkans kulturpris
2011 går till dansaren och
koreografen Tiina Lindfors. Lindfors fick priset för
sitt verk Passion som uppförts inom ramen för programmet för Åbo kulturhuvudsstad. Dramat beskriver Jesus lidande. Lindfors ansvarade för regin och
koreografin. Kyrkans kulturprisarbetsgrupp anser att
dramat är en betydelsefull

kulturgärning med tanke på
det kristna budskapet.
Ärkebiskop Kari Mäkinen
delade ut priset i Åbo den
22 november. Prissumman
är 6 000 euro.
Kyrkostyrelsen delar årligen ut kyrkans kulturpris
som erkännande för ett för
det kristna budskapet betydelsefullt konstnärligt
skapande eller framförande,
eller för kulturgärningar.

internet. Julens stora allsångskonsert De vackraste
julsångerna har fått en egen
webbsida. På sidan kan
man rösta fram sin favoritsång, hålla en kort julandakt och kolla upp var allsångstillfällena ordnas. Sidan upprätthålls av Finska
Missionssällskapet.
Förra veckan kom också
Finlands evangelisk lutherska kyrka med på facebook

med en egen sida. Utöver
aktuell information om kyrkan och kyrkoåret har sidan
också en chat där besökarna kan få kontakt med församlingsanställda.
Också barnsidan Lastenkirkko.fi lanserar en nyhet. Inför julen erbjuder de
en julkalender med spel och
videor i varje kalenderlucka.
Huvudpersonen i årets kalender är en kyrkråtta i Åbo.

Julkrubbor. Sedan den 20
november finns julkrubbor
igen utställda i skyltfönstren längs Alexandersgatan i
Hesingfors.
Utställningen ordnas för
trettonde gången och berättar om Jesu födelse och
gemenskapen mellan olika
människor.
Till skillnad från tidigare år är figurerna nu blandade från olika krubbor för

Foto: Teemu Töyrylä

att föra fram temat att alla kan vara med och fira julens under.
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Med nyckeln i handen
Bok
Bönens trädgård
Författare: Martin Lönnebo
Förlag: Libris / Fontana
Media

ter och mediterar flera timmar i sträck.
Det är ett andligt maraton, ett tufft jobb
som samtidigt ger mycket energi. Nu
lider jag inte längre av mörkertidsdepression, säger Ari Tikka.
Taavi Kassila mediterar, läser heliga
skrifter och idrottar. Kirsti Bergman får
i sin tur krafter från bastubad.
– Jag har köpt en bastukvast och tjärdoftande schampo. Vintern är också en
bra tid att låta sig bli inspirerad och prova på nya saker, säger Bergman.
Ramil Belyaev reserverar några minuter för bön fem gånger per dag.
– Det ger tilläggskrafter att vara tyst

en stund med Gud, säger han.
Tommi Laine, utövare av religionen
Bahá’í, laddar batterierna under promenader med hunden.
– Ibland träffar jag någon medvandrare. Jag vet att jag delar upplevelsen
med många andra och försöker vara närvarande i det jag gör. Det gör att
mörkertiden känns värdefull.
Senare i samtalet när olika religiösa
grundpelare kommer på tal ber han hela
publiken vara tyst en stund och lyssna
på ljuden i föreläsningssalen.
– Det här är gemensamt för alla, säger Laine.

”Gud är ljusets fader men bor i mörkret. Lösningen
är att grabba tag i Kristus.”

Utmanad av Mellanöstern
bok
Stanna eller inte stanna
Författare: Svante Lundgren
Förlag: Artos&Norma,
Fontana Media 2011.
Stanna eller inte stanna för
tankarna till Shakespeares Hamlet, som i den berömda monologen frågar

sig om det är ädlare att lida
av ett bittert öde eller att ta
upp kampen mot problemen och därmed få ett slut
på dem. I Lundgrens bok är
det emellertid ingen litterär gestalt, utan de kristna
i Mellanöstern, våra bröder
och systrar, som står inför
ett svårt val. Valet står mellan att stanna kvar i de länder där kristenheten har sina rötter och riskera liv och

vintermörker
Det finska ordet kaamos motsvaras på svenska av mörkertid eller polarnatt.
Under mörkertiden går solen aldrig upp utan befinner sig under horisonten dygnet runt. Fenomenet förekommer i polarområdena och strax
norr om dem.
Polarnatten börjar på norra halvklotet
vid höstdagjämningen cirka 23 september, kulminerar vid vintersolståndet och upphör vid vårdagjämningen
kring 21 mars.
I nordligaste Finland varar mörkertiden i 51 dygn.
Kaamos kan orsaka depression eller
extra trötthet hos människor.
Källa: Wikipedia och kirunalappland.se

framtid, eller att emigrera
och hoppas på en tryggare
tillvaro i ett annat land. Hoten utgörs av en instabil politisk situation, dåliga ekonomiska möjligheter och en
tilltagande muslimsk extremism med dödshot och
kränkning av religionsfriheten som följd.
Lundgren lyckas på drygt
180 sidor med den smått
otroliga uppgiften att teckna en bild av de kristna minoriteternas situation i Mellanöstern, främst Turkiet,

Irak, Libanon och Israel/Palestina. Boken är en välskriven reseskildring, intressant nutidshistoria och ett
stycke undersökande journalistik, men det är mötet
med människorna som ger
boken dess verkliga tyngd.
Dessa jordnära, äkta människor, från vanliga kristna
till kyrkoledare, slår effektivt sönder alla förhandsuppfattningar och fördomar
som vi västerländska kristna har om de kristnas situation i Mellanöstern. De-

Den svenska emeritusbiskopen Martin Lönnebos styrka som andaktsförfattare är hans förmåga att måla upp bilder som
talar till själen. Det här gör
han suveränt i höstens finaste andaktsbok, Bönens
trädgård. Boken är en reviderad och uppiffad nyutgåva av boken Betraktelser
och böner.
Lönnebo förstår hur trött
man kan bli av bara ord och
målar upp en trädgård med
blommor, portar och nycklar, en lekplats för hungriga bedjare. Boken är uppbyggd som en andaktsbok
för fem veckor. Under de
veckorna ska läsaren frammana en trädgård i sitt inre och i den miljön bekanta
sig med klassiker som Herrens bön, Välsignelsen, Jesusbönen och Gloria Patri
(lovsägelsen). För resten av
året finns en bibelläsningsplan som sträcker sig från
jul till jul.
Tanken är att satsa trettio minuter per dag i trettio
dagar på att be. Tråkigt nog
kan jag inte avslöja hur det
skulle ha gått om jag hade använt boken exakt enligt manualen eftersom jag
hoppade över en dag då
och då, ibland läste flera dagars texter på en gång
och oftast skippade både
bibelläsning och begrundan.
Trots det kom jag snabbt
in i någon sorts välgörande
kvällrytm, en fridfull stund
efter att barnen gått upp på
sina rum och kvällsteet slagits upp i koppen.
Lönnebo skriver till ex-

empel: ”Försök under denna vecka att varje vaken
timme tänka: jag lever mitt
liv under Guds välsignande händer. /// Det är möjligt att ingenting annat som
du har gjort kommer att så
förändra din syn på livet och
sitt sätt att vara.” Min erfarenhet är att en envist upprepad bön faktiskt förändrar både den som ber och
livet omkring. Det svåra är
att hålla ut. Märkligt nog är
det dessutom svårt att hålla
ut trots att man bevisligen
ser en förändring. På så vis
påminner bönen om andra
nyttiga rutiner, som joggning. Trots att man orkar
springa längre efter en tids
ansträngning behövs inte
mer än en regnig dag för att
punktera den goda vanan.
Jag uppskattar Lönnebos
raka text, en text som talar
både till den som i många år
har vadat i ett träsk av obligatoriska andakter till den
som inte har varit med om
en bön i sitt liv. Lönnebo
skriver utifrån en lång egen
erfarenhet, och det märks.
Den som i tanken väjer undan för begrepp som
”syndare”, ”förbarma dig”,
”välsignelse” eller annan
andlig vokabulär kan andas ut: Lönnebo förklarar alltid det han skriver om
och ofta på ett sådant sätt
att bekanta begrepp öppnas upp också för dem som
hört dem så ofta att de förlorat sin betydelse. Därför
tror jag att också den vana andaktsläsaren uppskattar att Lönnebo koncentrerar sig på att bena ut klassiker som Vår Fader och välsignelsen.
Det bästa med den här
andaktsboken är ändå att
den ger livet lite struktur.
Att vårda sin själ i trettio
minuter per dag är en välgärning för omgivningen.
Bara ett litet julklappstips …
¶¶Sofia

Torvalds

Biskop emeritus Martin Lönnebo presenterar klassiska böner på ett nytt sätt i boken Bönens trädgård. FOTO:KP-ARKIV
ras politiska åsikter är ofta splittrade, men alla älskar sitt land och är måna
om att deras situation ska
bli känd också hos oss.
Elias Chacour, biskop i
den melkitiska (grekiskortodoxa) kyrkan beskriver sig i boken som internationell tiggare. – Jag tigger dock inte pengar, utan vänskap och solidaritet.
Det är mot denna bakgrund som Stanna eller inte stanna upphör att vara endast en bok och blir

ett upprop. Den ger röst åt
Mellanösterns kristna. Den
utmanar oss att lära känna dem, besöka dem och
hjälpa dem. Nu.
– Jag kan inte tänka mig
ett Mellanöstern utan kristna, säger Bishara Ebeid, en
representant för den nya
generationens orientaliska kristna, välutbildad och
språkkunnig. Det kan inte vi
heller. Därför är Stanna eller inte stanna en så viktig bok.
¶¶jan

edström
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Konstruerat av Ann Husman

A Erövrade Josua

___

___

65

35

B Formellt påstående ___

___

64

C God form

___
3

F Slöa
G Ickevåldsreligion

5

59

___

J ”De hade båda gått på lur
kring änkan Hammarborg,
men Jonsson hade bättre tur”
K Sprakar kring masten

22

98

___

34

114

M Udda
N T ex ekollon

___

___

___

70

P Kvällar

44

___

108

R Att sikta med

___

S Är knösen

___

80

107

8

___
12

17

___

___

27

91

___

___

26

87

___

___

48

2

___

___

97

57

___
37

V Sak som kan bli församling ___
X Kan gälla disk

___

___

Y Uteslutande

___

Z Låg i handikappbil
Å Gräsbevuxet fält
Ä Ymnig
Ö Ger fint virke

___

___

71

103

___
40

___
11

___
93

___

46

___
29

___

___

___

___

___

88

___
92

73

___
30

63
74

62

95

___
42

___
56

53

111

47

Psalm nr och vers i Psalmboken:

76

33

101

Vin
böcken
r!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors senast 7.12.2011.
Märk kuvertet ”November-psalmväv”.
Bland de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

41

___

66

72

Skicka in!

___
___

___

___

___
9

6

___

___

___

___

24

84

___

99

78

___

___

85

Rätt svar på förra psalmväven är psalm
133, vers 2, som börjar med orden Intet
ont dem längre sårar. Vinnare i förra
Psalmväven är: Inger Kiviniemi, Karleby,
Lovisa Danielsson, Marienhamn och
Gunnar Böling, Terjärv. Grattis! Prisböckerna kommer på posten.
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96

___
58

61

51

___

15

49

___

___

109

___

106

___

4

32

___

___

23

60

104

___

16

___

___

T Brödkrydda
U Blidväder

89

___

O Avkunnat utslag

69

___

25

___
___

___

___

110

___
20

81

14

45

___
39

___

___

___

86

___

___

10

79

___

90

___

19

___

___

___

102

L En svensk är lång

1

___

38

___

54

___

___

113

___

77

75

___

H Kanske i hängande trädgård
I Besitter okonstlad

28

___

21

___

50

___

___

83

___

67

___

___

68

___

105

___

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Ö.
Motsvarande siffra i kombination med
radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första
bokstaven på rad A motsvarar A65, den
andra A35 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första
bokstäverna i raderna A-Ö bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den nya
psalmboken, men för att det ska vara
klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en äldre version av någon
psalm.

100

___

94

13

___

___

52

___

___
55

___

82

36

PsalmvävEN

18

___

D Föröva och förrätta ___
E Förr vid narkos

___

43

___
31

___
7

___
112

som börjar med orden
Namn & adress:
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UR Evangeliet
”Jag säger er att
om de tiger kommer stenarna att
ropa.”
Helgens evangelietext
finns i Luk. 19:28-40

OM Helgen

Runt Knuten

Gott nytt kyrkoår!

Första advent inleder det nya kyrkoåret. Det är också
den söndagen på året som finländarna går allra mest i
kyrkan. Denna dag blir vintermörkret en aning ljusare
när det första ljuset i advenstljusstaken tänds.
Första advent är också en del av julfastan som borde vara en tid av stillhet och
lugn. Men stillheten brukar ofta blandas
med glädjen och förväntan över julens
fest och Jesu födelse. Om fyra veckor är
det dags.

INSIDAN
Betraktelsen juanita fagerholm-urch

#bönetwitter
”Det sägs att du
är på väg. Jag hör
ropen långt borta.
Nu ber jag om tålamod att invänta dig.”
Följ Kyrkpressens böner
#bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
Jes. 49:8-10

I väntan på gästen
Så är vi då där igen med Jesus och åsnan och alla som
ropar ut sin glädje, sina förhoppningar. Nu är någonting
nytt på gång. Maktens män ska bort. Beskedligt lunkar åsnan på medan skarorna sjunger ”Hosianna”. Ett
märkvärdigt patrask som de rättroende inte riktigt förstår sig på. Det är faktiskt inte alla som deltar i glädjen.
I många länder kring Medelhavet har människor nyligen gått ut på gatorna för att fira att rättvisan och demokratin segrat. I Rom sjöng man nyligen rentav ”Halleluja”. Det startar hela tiden nya marscher för människans befrielse. ”Hosianna” ropas därute i vår värld. Vilket
liv det skulle bli om det sjöngs med kraft i våra kyrkor!
Världens stora och starka faller alltid till slut. Det fungerar inte för någon att luta sig tillbaka mot en enorm förmögenhet eller världsrekord i vapenarsenaler.
Färden på åsnan ger uttryck för en annorlunda attityd. Inga säkerhetspoliser har kollat att vägen är säker.
Det är den aldrig. Men han tar risken för han ser människorna som kantar vägen. Han ser att de behöver befrias från mera än de själva förstår.
Jag tror att jag liksam alla andra behöver befrias från
mycket som vi inte ens själva förstår.
Tänk om vi under den här adventstiden skulle våga vara åtminstone lite modiga. Modiga så att vi skulle
överraska varandra med värme och omtanke. Återigen
får vi chansen att invänta julen på ett mänskligt sätt. Vi
kan alla vara famn för någon.
Och så hoppas jag så innerligt att vi sjunger ”Hosianna” med glädje och stolthet. Vi kan den alla utantill. Så
titta inte ner i psalmboken. Se på dina medmänniskor i
kyrkan och sjung ut!
De som tror sig veta bättre kommer kanske att tycka att
vi är löjliga. Det tyckte man om dem som följde mannen med åsnan också. Till dem sade Jesus: ”Jag säger er
att om de tiger kommer stenarna att ropa.”
En annorlunda kung är på väg till dig och mig. Det första ljuset är det yttre tecknet. Låt det och alla andra ljus
lysa i tid och otid. Någon tycker att det är klokast att börja med att tvätta ugnen. Så kan man säkert också resonera. Huvudsaken är att gästen känner sig välkommen
och värden är glad. Då kan festen börja.

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

Andra läsningen
Upp. 3:20-22
Evangelium
Luk.19:28-40
Första söndagen
i advent.
Temat är ”Din konung
kommer i ödmjukhet”.

Psalmförslag
4, 12, 1, 2,
10 (N), 7.
Psalmerna är valda
av Tor Lindgård.

I KLARSPRÅK
hosianna är psalm
nummer ett i vår psalmbok. Hymnen är över
200 år gammal. I Finland och Sverige är det
en gammal tradition att
sjunga Hosianna på första advent. Hovkompositören Georg Joseph
Voglers hymn framfördes första gången i Stockholm redan år
1795. Den uppfördes i
Åbo möjligen redan 1797.
Hosiannahymnen
var ursprungligen folkskolelevernas adventstradition. För att
sjunga hymnen Hosianna grundades i slutet
av 1800-talet speciella
Hosiannakörer. På vissa orter blev de gnistan
som tände kyrkokörsverksamheten.
Källa: evl.fi

Grattis Åbo
församling
90 år!
Födelsedagsfest i
samband med den
traditionella julgröten
27.11.

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

KALENDERN
25.11-1.12
Domprosteriet
¶¶ Borgå
Sö 27.11 kl. 10: Gudstjänst i Kullo
bykyrka af Hällström, Tollander.
kl. 12: Familjemässa i domkyrkan,
S Lindgård, Ekholm, Helenelund,
Söderström, Tollander, Domkyrkokören, Diskanten och Cornicines Borgoensis
kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans
pensionärsbostäder, af Hällström
26.11 kl. 18: Adventsmusik på orgel i domkyrkan Tollander
¶¶ Lappträsk
To 24 kl 13: Adventsandakt på
Servicehuset och kl 15 på Tallmogården, CÅ, VT
Fr 25 kl 10.15: Barnens adventsandakt
Sö 27 kl 10: Mässa i kyrkan, ”Hosianna”, CÅ, VT, Cantando. Taxi.
Efter mässan Missionens adventskaffe på Kycklings (Obs! platsen),
Heidi Tyni från FMS som gäst.
On 30 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
Tack till er alla som deltog i höststädningen på gravgårdarna!
¶¶ Liljendal
Högmässa: Sö 27.11 kl 12 i Sävträsk kapell. Håkan Djupsjöbacka,
Antti Jokinen
Vuxen-Barngruppen: Ti 29.11 kl
10-12 på Kantorsgården
¶¶ Lovisa
Födelsedagsfest för de inbjudna
gäster: to 24.11. kl 15 i Församlingsgården
Barnens adventkyrka: fre 25.11. kl
9 i Lovisa kyrka
Församlingens julbasar: lö 26.11.
kl 9-12 i Tikva
Advenstsgudstjänst: sö 27.11. kl
10 i Lovisa kyrka, T Carlström, P
Jokinen, Lovisakören
Dagskriftskola, första lektionerna
för nya skriban: sö 27.11. efter
gudstjänst i Församlingsgården,
mat
Adventskonsert: sö kl 18 i Lovisa
kyrka, Loviisan suomalaisen
seurakunnan kirkkokuoro
Pensionärerna: ti 29.11. kl 13 i Församlingsgården, Födelsedagsfest
Morgonkaffe: to 1.12. kl 8.30 i
Tikva
¶¶ Pernå
Högmässa: 1. advent, sö 27.11
kl. 12.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Minna Silfvergrén, Camilla
Wiksten-Rönnbacka.
Ensammas julmiddag: sö 11.12
kl. 11.00 i Sockenstugan. Anmälningar 28-30.11 kl. 9-12 till diakonissan Vivica Bruce-Andersson
tel. 040-523 6906.
Lotterivinster till missionslotteriet: 11.12 tas emot på pastorskansliet ända fram till v. 49.
Vuxen-barngruppernas lillajulsfest: fr. 2.12 kl. 10-12 i Prästgården. Knytkalas, men ingen namnlös julklapp.

I år kan du ge en julgåva
som förändrar liv.
Finska Missionssällskapets
julinsamling hjälper
utsatta familjer runtom i världen.

www.mission.fi/julinsamling

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

¶¶ Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa
Katja Korpi, Helene Liljeström,
Anders Ekberg, Lauri Palin. Kör
för alla. Konfirmandernas första
kyrksöndag, information efteråt
i kyrkan. Föräldrarnas närvaro
önskvärd.
Kör för alla övar för första advent: To kl 18-19.30 24.11 i Kyrkoby församl.hem, och Lö kl 10-13 i
Sibbo kyrka, Ekberg, Palin.
Missionsauktion: Fr kl 19 25.11 i
Bykyrkan Tabor i Box. Inledn Fjalar
Lundell.
Adventsutfärden: 30.11, busstidtabell för anmälda. Buss 1 N Paipis Haléns kl 8.10, S Paipis 8.15,
Matkahuolto 8.20, Nickbyvägen,
Kyrkoby församl.hem 8.30. Buss 2
Brobölevägen kl 8.00, Boxvägen,
Gesterby branddepå 8.10, Söderkulla gård 8.20, Linda 8.30. Pris
20 €, ingår resa, förmiddagskaffe,
lunch med efterrätt och kaffe.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 25.11:
kl. 8.15 Adventsgudstjänst: med
Drumsö lågstadium i S:t Jacobs
kyrka.
kl. 10-11.30 Familjeklubb i S:t
Jacob: Kvarnbergsbrinken 1. Lökström
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb: Hörnan: Högbergsgatan 10.
Ollberg
kl. 12-13.30 Veckolunch: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D
2 vån. Vi bjuder på veckolunch.
Frivillig avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Lö 26.11:
kl. 11-13 Basar: Lauttasaaren
kirkko. Missionsgruppen i Johannes församling deltar med egna
produkter till förmån för missionen.
Sö 27.11 första söndagen i advent:
kl. 12 Kyrkfest: Johanneskyrkan.
Ahonen, Djupsjöbacka. Johannes
kantori. Församlingens körer.
Transport från Drumsö: Tila-taxi
1: från S:t Jacobs kyrkas parkeringsplats (Kvarnbergsbrinken 1)
– Drumsövägen –Johanneskyrkan. Start kl. 11.15 med retur efter
kyrkkaffet kl. 14.30. Tila-taxi 2 :
från De gamlas hus (Norrsvängen
1-3) till Johanneskyrkan. Start kl.
11.15 med retur efter kyrkkaffet
kl. 14.30.
Må 28.11:
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb:
Tomas kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen 16. Ingång från
gården. Frände
kl. 11-12.30 Cellträff: Andliga
samtal och förbön i S:t Jacobs
kyrka. Lindström.
Ti 29.11:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan.
Tiina Ilonen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och
daglediga: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 vån. Brita Pawli:
”Glimtar från Det heliga landet”.
Ahonen, Löfman.
kl. 18 Gräv djupare, där du står:

Djupsjöbacka. Vad behövs kyrkan
till? Diskussion och samtal kring
kristen vuxentro i Johannessalen,
Högbergsgatan 10 D 2 vån.
On 30.11:
kl. 10-11.30 Familjeträff: S:t
Jacob, Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 14-15.30 Diakoniträff: S:t Jacobs kyrka. Salenius.
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas
kyrkas församlingssal. Frände.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. Lindström, Enlund.
To 1.12
kl. 19-21 Regnbågscafé: Hörnan i
Högbergsgården. Ray.
Pilgrimsvandring på Gotland
24.6-1.7: Johannes församling
och Sibbo svenska församling gör
en pilgrimsvandring på Gotland i
sommar. Vandringsledare; Helene Liljeström och Stefan Djupsjöbacka . Reseledare, Fjalar Lundell.
Buss följer hela veckan. Vänligen
observera! Info och anmälan till
Sibbo församlings kansli (09) 239
1005, kl. 9-12 eller per e-post:
sibbo.svenska.forsamling@evl.
fi. De anmälda får närmare uppgifter.
Johannes adventsretreat på
Snoan 9-11.12: ”Förväntan”
Ledare: Anna Maria Böckerman
och Stefan Djupsjöbacka. Under
retreaten möjlighet till massage.
Pris: 80 €. Anmälningar senast
1.12 till församlingens kansli tfn
(09) 23407770 eller per e-post:
johannes.fors@evl.fi.
¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet: är öppet må, ti,
to, fr kl. 9-14, samt on kl. 12-18
tfn (09) 2340 7300
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 27.11 kl. 12: festmässa, Forsén,
Malmgren, Lankinen, Matteus
kyrkokör. Kantor Kira Lankinen
välsignas till tjänst. Glöggservering.
On 30.11 ”Vägen till Betlehem”:
Julvandring för barnfamiljer och
andra intresserade. Vandrarna
möts av änglar, herdar, de vise
männen, Maria och Josef och
Jesusbarnet i krubban. Start kl.
17.45, 18.15, 18.45, 19.15. Ingen
förhandsanmälan. Ingång via
kyrkan.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
Fr 25.11:
- kl. 10 Musiklek för barn och
föräldrar: i Lukascentret (Vespervägen 12 A). Sussi.
- kl. 13 Sopplunch: i Månsas kyrka. Anmäl gärna till Tove Monnberg, 050 358 9310
Sö 27.11: första söndagen i advent
- kl. 10 Festhögmässa med procession (N): i Munksnäs kyrka.
Lassus, Bonde, Björk, Söderström, Varho, Petruskören medv.
Konfirmanderna på Lekholmenlägret 2011 deltar. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Gudstjänst med procession: i Malms kyrka. Kass, Thylin,
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RADIO & TV

Tv-gudstjänst på första advent

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.20

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 25.11 Ingmar Lindqvist, Esbo Lö
26.11 8.54 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga Hund
himlen. Må 28.11 Björn Walllén, Ingå
Ti 29.11 Fred Wilén, Helsingfors Ons
30.11 Hilkka Olkinuora, Ingå To 1.12
Gösta Söderström, Esbo.

Fre 25.11 Musikandakt, Claus Terlinden, Karis Lö 26.11 17.58 Ett ord inför
helgen, Pörtoms kyrka Sö 27.11 Gustav Björkstrand, Åbo Må 28.11 Catarina Olin, Sundom Ti 29.11 Tommy Nyman, Esse Ons 30.11 Leif Erikson läser texter av F G Hedberg To
1.12.Erik och Kerstin Vikström läser ur
boken Min bön.

Sö 27.11 Gudstjänst med Pörtoms
församling. Se rutan till höger. Psalmer: 9 (Gå Sion din konung att möta), 1 (Hosianna Davids son), 2 (Gläd
dig Kristi brud), 7 (Dotter Sion fröjda dig).
Gudstjänsten sänds även i FST5 sö
kl. 14.00 och i repris ti 29.11 kl. 11.

Hilli. GUF-kören. Skriftskolstart
för konfirmander på Björkebo
2012. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (N): i Kårböle
kapell. Lassus, Bonde, Varho.
Ti 29.11:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka. Ulla-Christina Sjöman, Ulf Emeleus, Söderström,
Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
¶¶ Helsingfors prosteri
Tomasmässa firas i Tomas kyrka,
Rönnvägen 16, onsdag 30.11.2011
kl.19. Tema: Din konung kommer
i ödmjukhet. Liturg: Kim Lück.
Predikan: Teol.stud. Fred Wilén.
Speaker: Maria Lindberg. Musikledare: Sven Nygård, Jannike
Sandström. Möjlighet till bikt och
förbön kl.18.30. Efteråt téstund.
Specialskriftskola: ordnas den 1217.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i
Karis. Konfirmanden bör vara född
år 1997 eller tidigare. Ansvariga
ledare är omsorgspastor Nalle
Öhman och diakonissan för handikapparbetet Kristina JanssonSaarela. Ytterligare uppgifter ger,
K Jansson-Saarela, tfn
09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)
varje kväll kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen
http://evl.fi/natjour. Användaren
behöver inte uppge namn, epostadress eller andra uppgifter
som kan leda till identifiering utan
väljer själv en signatur och ett lösenord. Ring eller skriv när Du
behöver stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt från
kyrka och församling. Lyssna:
www.pod.fi/svenska
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 27.11. 11.00 Uhr: Familiengottesdienst zum 1. Advent (Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Tro på ljuset – konsert: med
församlingens alla barn- och vuxenkörer: Esbo domkyrka fre 25.11
kl. 19. Barnkörerna Tonsökarna
& Stämsökarna, Kråksången,
kyrkokören EsVoces och kammarkören Novena. Dir. Eeva-Liisa
Malmgren, Pia Bengts och Nina
Kronlund. Hellberg, Mozart m.m.
Konserten är en del av Esbo kyrkomusikvecka, www.espoonkirkkomusiikkiviikko.fi/
Högmässor sö 27.11. 1. sö.
i advent:
Esbo domkyrka: Kyrkparken 5,
kl. 12.15. Jäntti, Ahlbeck, Bengts,
Malmgren, EsVoces. Julgröt och
kyrkkaffe i församlingsgården.
Symamsellernas försäljning.
Olars kyrka: Olarsbäcken 4,
svenska sidan, kl. 10.30 mässa
med små och stora. Lindqvist,
Rönnberg, Wikman. Kyrkan tas i
bruk på nytt efter renoveringen.
Julgröt.
Karabacka kapell: Karabackav.
12, kl. 10. Kanckos, Karhuluoma.
Kyrkkaffe.
Mataskärs kapell: Mataskärv. 3,
kl. 16 gudstj. med små och stora.
Ahlbeck, Malmgren, Tonsökarna &
Stämsökarna. Julgröt.
Adventsfest med julgröt: Södrik
kapell, Kirstigården 3, lö 26.11 kl.
10 -11.30. von Martens, Karhuluoma. Symamsellernas försäljning.

Tisdagsgruppen: Hagalunds kyrka
ti 29.11 kl. 18 -19.30.
Samtalsgruppen: Hagalunds
kyrka to 1.12 kl. 16 -17.30.
Öppet hus m. lunch: Hagalunds
kyrka varje ti kl. 12-14 t.o.m. 13.12,
Karlemo.
Kretsar för pens. & daglediga kl.
13-15: Adventsfest för pens.kretsen och Träffdax i Köklax kapell
ti 29.11, Södrik kapell on 30.11,
Karabacka kapell to 1.12.
¶¶ Grankulla
To 24.11 kl 10: Samtal kring tro i
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Lö 26.11 kl 11-13: Adventsbasar
till förmån för diakoni och mission. Fina handarbeten, julpynt,
handstöpta ljus, bakverk – salt
och sött, lotterier mm. I caféet
serveras julgröt och kaffe. Arr.
Grankulla Svenska Kyrkoförening
och Grankulla svenska församling
Sö 27.11 kl 12: Familjegudstjänst,
Sandell, Peitsalo, Smeds, Fransman, Granlund. Damkören och
barnkören. Albinus Borg, trumpet.
Aulaglögg och pepparkaka.
Må 28.11 kl 13-15: Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 29.11 kl 9.30-12: Familjelyktan i
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik
och rörelse, Peitsalo, Fransman.
Kort morgonandakt i kapellet.
Kaffeservering och fri samvaro.
On 30.11 kl 13.30: Syföreningen i
övre brasrummet.
- kl 19: Taizéandakt i adventstid,
Arla Nykvist, Tonberg-Skogström,
Peitsalo. Välkommen med och
öva sångerna i Taizékören kl 18.
¶¶ Kyrkslätt
Adventsbasar: lö 26.11 kl. 10-13
i församlingshemmet i centrum.
Privatpersoner, föreningar och
församlingens grupper säljer
hantverk, hembakat, handarbeten, pyssel m.m. Lotteri. Försäljning av soppa och kaffe. Korvgrillning ute. Basaren arrangeras som
ett samarbete mellan svenska
och finska församlingarnas diakoniverksamhet. Måndags- och
tisdagsgruppen gör sin insats för
missionen och diakonin. Hjärtligt
välkomna!
Första söndagen i advent. Högmässa: sö 27.11 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Heikel-Nyberg, Lovén, Joki,
Stewen. Mikaelikören medv.
Sång och bön: må 28.11 kl. 18.30 i
koret i Kyrkslätts kyrka, Höglund.
Vingslagtalko: ti 29.11 kl. 10 i församlingshemmet.
¶¶ Tammerfors
Lö 26.11. Gemensamma missionsbasaren: (Lähetys- myyjäiset) kl 11-13 i Näsi salen, Näsilinnan-katu 26
Sö 27.11. Gudstjänst för stora och
små: 1. söndagen i advent kl 10.30
Gamla kyrkan, K Rantala, P Sirén,
Anne-Riitta Sola
Må 28.11. Orgel med blockflöjt:
i Pispala kyrka kl 18, Scaramella
och Ville Karhula, orgel
Ti 29.11. Mammor, pappor o barn:
kl 10 SvG
Ti 29.11. Tisdagsklubben: SvG
grupp I kl 13.30 - 14.30 och grupp
II kl 14.30-15.30.
Ti 29.11. Julkonsert: i Gamla kyrkan kl 19, Sampolan Laulajat och
P Sirén
Ons 30.11. Diakonikretsen: kl 13
SvH, kompositör Jean Sibelius,
Marianne Hesthammer berättar
Ons 30.11. A-män: männens bas-

tukväll kl 18.30 Ilkko. Juha Mattila
inleder bl.a. om jobb som arbetsplats präst. Skjuts från Gamla
kyrkan kl 18.
Ons 30.11. Orgel med dans: i
Pispala kyrka kl 18, Riikka Viljakainen, orgel och Hanna-Maarit
Kohtamäki-Pentikäinen, dans
OBS! Församlingens JULFEST:
lördagen den 3.12. kl 14-16.
Anmäl dig senast den 29.11. till
tel. 2190298 eller e-post paula.
hendry@evl.fi eller sms till 050
433373.
¶¶ Vanda
Högmässa: 1. Advent sö 27.11 kl.
10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Fagerudd, Paavola, Fogelberg. Efter
högmässan kyrkkaffe på Helsinge
Hem och Skolas advenstbasar i
Helsinge skola.
Foibekretsen: må 28.11 kl. 14 på
Foibe. Rea Anner medverkar.
ViAndakören: övar ti 29.11 kl.
13.30 i Dickursby kyrka.
Dib-kväll: ti 29.11 kl.15-19 i Bagarstugan. Kom och chilla med Kaj
efter skolan.
Har du visor min vän?: On 30.11
kl. 14 på Folkhälsanhuset, Gunnar
Weckström, Kaarina Saari.
Missionskväll-Hosianna: on 30.11
kl. 18.30 i S:t Martins kapell. Kaj
Andersson, Nina Fogelberg leder
allsången.
Församlingens julfest: är på
Prostgården den 4.12 kl. 11 efter
avslutad högmässa i Helsinge
kyrka S:t Lars. Vi bjuder på julmat
och sjunger tillsammans De Vackraste Julsångerna, musikprogram
m.m. Anmäl dig till Annakatri
Aho tfn 050 4645068 eller Carita Dahlberg ( må-on) tfn 050
3301828 senast 28.11 kl. 13 eller
per e-post vandasvenska@evl.fi.
Välkommen!

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
1 sönd i advent 27.11 kl. 13: Familjegudstjänst. Uolevi Salminen, Per
Lindgård, kyrkokören.
Må 28.11.kl.18.30: Ordets och bönens kväll i kyrkan, Salminen
On 30.11 kl. 13.30: Andakt med
HHN på Bromarfhemmet. Salminen, Lindroos.
On 30.11 kl. 15.15: Skriftskolan i
församlingshemmet.
¶¶ Ekenäs
Obs!: Pastorskansliet stängt fr
25.11 p.g.a. personalskolning.
”Långtorsdag” i Missionsboden:
24.11 kl.15-20. Denna dag tar
boden emot varor för förmedling
till behövande i Lettland (Järnvägsg.15, gårdssidan).
Gemensam bön: lö 26.11 kl. 9.30
i förs.h.
Kenya-missionskretsens basar:
lö 26.11 kl. 14 i församlingshemmet. Försäljning av bakverk, lotteri och kaffe.
Konsert: lö 26.11 kl. 18 i kyrkan,
Vox Coloris – de färgglada sångarna. Fri entré, program 5€.
Familjemässa för stora och
små: 1 adventssöndagen 27.11
kl. 10. A.Lindström, T.Wilman,
M.Danielsson, N.Burgmann, kyrkokören.
Adventsmusik: sö 27.11 kl.
18 i kyrkan, M.Danielsson,
N.Burgmann, kvartett, Österby
barnkör. Fri entré.
Ung gudstjänst: on 30.11 kl. 18 i
kyrkan.
Info om övr. verks.: www.ekenasforsamling.fi

¶¶ Hangö
Sö 27.11 Hosiannagudstjänst i
Lappvik kyrka kl. 10: H. Helander,
R. Näse. Efteråt gröt.
Sö 27.11 Adventsmässa i Hangö
kyrka kl. 12: lit. A. Laxell, pred. H.
Helander, kantor R. Näse. Efteråt
gröt i församlingshemmet.
¶¶ Ingå
To 25.11 kl 9.30: Skolornas adventskyrka i Ingå kyrka. Torsten
Sandell, Marianne Gustafsson
Burgmann.
Lö 26.11 kl 18.00: En julgran vid
Ingå kyrkas parkeringsplats uppsätts enligt tradition av Ingå Lions
Club. Julgransljusen tänds efter
helgmålsringningen.
Lö 26.11. kl 18.15: Körernas adventskonsert i Ingå kyrka. Dir.
Marianne Gustafsson Burgmann.
Sö 27.11, 1. söndagen i advent,
kl 10.00: högmässa i Ingå kyrka.
Skriftskolan inleds. Torsten Sandell, Marianne Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Må 28.11 kl 18.00: Bibelkretsen
träffas i Prästgården.
Ons 30.11 kl 13.00-15.00: Församlingsträff för pensionärer och
daglediga i församlingshemmet.
Verksamhet på finska:
Pe 25.11 klo 17.30: sählyä Merituulen koululla.
Su 27.11 klo 12.00: 1. adventtisunnuntai, eläkeläisten kirkkopyhä,
Adventtimessu Inkoon kirkossa.
Torsten Sandell, Marianne Gustafsson Burgmann, Gaudetekuoro. Kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Ke 30.11 klo 18.00: raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri
¶¶ Karis
Adventsandakt: Fr 25.11 kl. 9.00
i S:ta Katarina kyrka för alla
småbarn i Karis. Raunio; Bonacci;
Ahlblad
Adventsandakt : Fr 25.11 kl. 9.00 i
Katarina skola för lågstadieelever.
Terlinden; Råstedt.
Adventsandakt : Fr 25.11 kl. 10.15
i Svartå kyrka för alla småbarn i
Svartå.Raunio; Bonacci; Ahlblad.
Högmässa: Sö 27.11 kl. 10 i S:ta
Katarina kyrka. Terlinden. Bonacci. Kyrktaxi från centrum.
Högmässa: Sö 27.11 kl. 12 i
Svartå kyrka. Terlinden; Bonacci.
Kyrktaxi från periferin. Lämna din
beställning till pastorskansliet tfn
279 3000, senast torsdag 24.11
kl. 14.00.
Tisdagens mission: Ti 29.11 kl. 1315 på Köpmansgatan 20.
Karis minnesklubb : On 30.11
kl. 14-16 på Köpmansgatan 20 i
samarbete med föreningen Stöd
för de äldre i Karis o. Pojo och
Minneslots.
Andakt i servicehuset: To 1.12 kl.
14. Raunio; Bonacci.
Inför Självständighetsbasaren:
6.12 tar vi emot bidrag till lotterierna samt försäljningen (t.ex.
bakverk o. handarbeten) måndagen 5.12 kl. 10-14 samt tisdagen
6.12. kl. 10-12.
¶¶ Pojo
Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i förs.hemmet.
Fr 25.11: Kl 10 Barnens adventsandakt i kyrkan. Servering. Kl
13.45 Pensionärskören i förs.
hemmet.
Sö 27.11: 1 Advent kl 12 Högmässa
i kyrkan. JW, HL, TN, dagklubben
och församlingskören.
Ti 29.11: Kl 14 Terminsavslutning
för missionsklubben och diakonisyföreningen.

Hosianna med Pörtomborna

Söndagen den 27.11 börjar det nya kyrkoåret. Söndagens
texter berättar om hur Jesus rider in i Jerusalem, att Gud inte är långt ifrån oss, att Gud vill komma oss nära. Via radion
och televisionen får vi tillsammans med Pörtoms församling stämma in i Hosianna-hymnen. Lars-Erik Björkstrand
är liturg och predikant. Vid orgeln sitter Jan-Erik Nyholm.
Benita Lidman är körledare. Med sång medverkar sångare från Pörtoms skola, kyrkokören samt kören Good News.
Från musikskolan Legato kommer en brassgrupp under
ledning av Peter Roos. FST5 sö kl 14, repris ti 29.11 kl.11.

On 30.11: Kl 13 Postilla tema,
julpyssel. Kl 17.30 Musiklek för
barnfamiljer Kl 19 Förbönsandakt
i kyrkan.
To 01.12: Kl 12.45 Andakt i Mariahemmet.
¶¶ Sjundeå
Diakonikretsen: fr 25.11 kl.13 i förs.
hemmet, Gun Venäläinen.
Mässa: sö 27.11 kl. 12 i kyrkan,
Kaiku Mäenpää, Hanna Noro.
Marthornas kyrkogångsdag, kyrkkaffe i församlingssalen.
Tvåspråkiga gruppen för mental
hälsa: ti 29.11 kl. 15 i Capella, Gun
Venäläinen 040 533 6946.
Bönegrupp: to 1.12 kl. 18 i Capella,
Gun Venäläinen.
¶¶ Snappertuna
To 24.11 kl 16: Skribalektion i
Langansböle
To 24.11 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
Sö 27.11 kl 13: Adventsgudstjänst
med Markus Andersson och Pia
Nygård. Skolan medverkar med
lucia.
Sö 27.11 kl 14-16: Julmarknad i
byn. Prästgården är öppen med
kyrkkaffe och lite försäljning.
Välkomna!
Må 28.11 kl 19: snappertuna kören
övar i prästgården
Ti 29.11 kl 9.30-11: Familjekafé i
Langansböle
Ti 29.11 kl 16.30: Barnklubb i
Langansböle
On 30.11 kl 15.30: Barnklubb i
Snappertuna
¶¶ Tenala
Lö 26.11 kl. 18: orgelmusik vid
helgmålsringningen, Henry Jakobsson.
1 sönd i advent 27.11 kl. 10: Familjemässa. Staffan Söderlund,
Sofia Lindroos, Daniela Piipponen:
Tvärflöjt , kyrkokören, juniorerna
m.fl. Kyrkskjutsar.
Ti 29.11 kl. 18-20: Studiegruppen i
församlingshemmet.
On 23.11 kl. 18: Ungdomsgudstjänst i kyrkan.

Esbo stift
¶¶ Lojo
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.
¶¶ Tusby
De vackraste julsången: 25.11.2011
kl 18.30. Adventsresa till Klövskog
(Klaukkala), gratis buss avgår
från Hyrylä församlingscentrum
kl.17.15. Välkommen med!
Högmässa: 27.11.2011 kl 13 i Tusby
kyrka Nya kyrkoåret börjar, 1. Advent. Klemetskog Kyrkosångare.
Kyrkkaffe.

Region 2
Åbolands prosteri
Kimitoön

Kimito:
Sö 27.11 kl 10: Gudstjänst. Björkgren,
Sundroos. St. Andreaskören
Fr 2.12 kl 14.00: Diskussionsgruppen i
ungdomsgården.
Dragsfjärd:
Sö 27.11 kl 12: Familjehögmässa I Dfjärds
kyrka. Backström, Södergård, Lindgren.
Scouter o barnkören medverkar.
Sö 27.11 kl 15: Tvåspråkig familjegudstjänst i Dbruks kyrka. Backström,
Södergård, Lindgren. Kvintoli+ o scouter
medverkar.
Västanfjärd:

On 30.11 kl 8: Veckomässa. Donner,
Noponen
Hitis:
Sö 27.11 kl 13: Gudstjänst. Kuokkanen,
Noponen

Åbo

tors 24.11: 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 040-341
76 28. Ta med eget mellanmål och egna
inneskor! Verksamheten är gratis.
kl. 13-15: Torsdagsträffen i S:t Karins
kyrka.
kl. 19: Mässa i Skarpskyttekapellet,
Sepponen
fre 25.11: kl.18-23 Café aderton i Aurelia
(2 vån.)
lö 26.11: kl. 11.30-13 Kyrkans barntimme
i Aurelia (2 vån.)
sö 27.11: kl. 12.00 Högmässa i Domkyrkan, Mullo (pred) Sepponen (lit), Forsman. Skild barnpredikan, Bäck. ÅSFs
barnkör, Kyrkokören, Kammarkören Tolvan samt kammarensemble medverkar.
kl. 14.00: Åbo svenska församlings 90
års fest i Aurelia. ÅSFs barnkör, Kyrkokören, Kammarkören Tolvan samt
kammarensemble medverkar.
må 28.11: kl. 14 Missionskretsen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 17.30: Äktenskapskurs i Aurelia
kl.17.30-19.45: Träffpunkt för ensamstående föräldrar. En plats där du kan
träffa andra föräldrar i samma livssituation över en kopp te. Möjlighet
till barnpassning finns. Anmälningar till
barnpassning och förfrågningar, Katja
Laaksonen 040-341 74 73 eller katja.
laaksonen@evl.fi.
tis 29.11: kl.18-19 Lovsångskören, övning
i Aurelia (1 vån.).
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia (1
vån.) John Vikström: Gud undervisar
ons 30.11: 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) Eero Sepponen: Kyrkan som mötesplats
kl. 13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 vån.)
kl. 17: Gudstjänstgrupp nr. 2, möte i
Aurelia (3 vån.)

Ålands prosteri
Hammarland

Sö 27.11 kl 12: Första söndagen i advent  Högmässa, Mårten Andersson,
Carl Micael Dan, körsång.
Fre 2.12 kl 19: Konsert med Hans Martin i Hammarlands kyrka. ”Din egen
ängel…”Andlig musik.Förköp Mattssons i
Godby. Biljettpris 15 euro.

Jomala

Fred. 25.11 kl. 19: Ungdomskväll i klubbrummet med ungdomsarbetsledare
Sonja Winé.
Sönd 27.11 kl. 11: Advent ”Din konung
kommer i ödmjukhet” högmässa med
Roger Syrén, St Olofs kyrkokör, Laudamus, trumpet. Kollekt för Finska Missionssällskapet.
OBS!: Den planerade konserten med
BelCanto första Advent flyttas fram till
Maria Bebådelsedag 25 mars 2012 kl.
18.00.
Onsd. 30.11 kl. 18: Samtalsgrupp om aktuella frågor med kaplan Bertil Erickson
och diakoniarbetare Annika Hedlund.

Sund-Vårdö

Sö 27.12 Gudstjänst: i Sunds kyrka kl.
11.00. Juanita Fagerholm-Urch, Katrin
Gwardak.
Gudstjänst: i Vårdö kyrka kl 11.00. Mathias Junell, Emmanuel Ferrari. Kyrkkaffe
på prästgården efteråt.

Närpes prosteri
Korsnäs

To 24/11 13.00: Silvergruppen i Församlingshemmet. Gäst: sjukhuspräst RoseMaj Friman.
To 24/11 19.00: Auktion i Molpe bykyrka
till förmån för dess underhåll och verksamhet. Gåvor till försäljning tas emot
med tacksamhet.
Fre 25/11 9.30: Skolornas adventandakt
i kyrkan.
Sö 27/11 11.00: Adventgudstjänst för hela familjen i kyrkan. Sång av Kyrkokören,
Söndagskolan och Kyrkans Barntimme.
Må 28/11 18.00: Bibelstudie- och bönegrupp i Församlingshemmet.
Ti 29/11 13.00: Harrström sjömansmissionssyförening hos Alice Juthans
On 30/11 13.00: Vänstuga/träff för
daglediga.
To 1/12 19.00: Cafékväll i Molpe bykyrka.
Gäster: Lisa och Håkan Enqvist, Ralf
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himlaliv med emma audas

Prästutbildning i kafferummet

Kan man vara teolog utan att vara kristen? Kan man tro på
Gud utan att bry sig om vart man hamnar efter döden? Det
är frågor som Emma Audas snabbt fick ta itu med när hon
började studera teologi. På teologernas kaffepauser var
jargongen ofta rå, men så ledde diskussionerna också ofta
in på det livsviktiga. När olika personligheter försöker komma underfund med samma tro lär man sig respektera andras åsikter och öppna ögonen för nya sätt att tänka. Därför tycker också Emma att den viktigaste delen av hennes
prästutbildning skett just där, i kafferummet.

Nylund. Ebba Carling, Guy Kronqvist.
Servering, lotteri m.m.
Fre 2/12 19.00: Karasamling i Församlingshemmet, gäst Tom Ingvesgård, värd
Sture Södergran.

Lappfjärd-Kristinestad

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Café Magasinets adventsgudstjänst: fr
25.11 kl 19.30 i L.fjärds kyrksal, ungdomar och vuxna välkomna!
Konsert med Viktor Klimenko: lö 26.11 kl
19 i K.stads kyrka
Kristinestad
Familjegudstjänst: sö 27.11 kl 12, Nisula,
Nilsson, kyrkokören, barn och ungdomar. Efteråt gröt i förs.hemmet till förmån för Kyrkans Utlandshjälp, pris
5 € vuxna, 3 € barn
Scouternas ljutåg: sö 27.11 kl 17.30 i kyrkan, Nisula, Nilsson
Lappfjärd
De Vackraste Julsångerna: lö 26.11 kl 19 i
Korsbäck uf-lokal, Eklöf, J Martikainen,
Nådehjonen
Gudstjänst: sö 27.11 kl 10, Eklöf, Martikainen, dam- mans- och kyrkokören
Ljusmässa: sö 27.11 kl 19 i kyrkan, gymnastikföreningen, Eklöf, Martikainen
Kenyasyföreningens julauktion: ti 29.11
kl 19 i förs.hemmet
Sideby
Gudstjänst: sö 27.11 kl 10, Saarinen,
Nilsson

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 1 sö i advent 27.11 kl 10 Familjegudstjänst. Sö 27.11 kl 12 Finskspråkig
högmässa. Lö 26.11 kl 10 Julfest med
Kåtnäs skola.
Böle bystuga: to 24.11 kl 13 Samling.
Församlingshemmet: lö 26.11 kl 12.30
DUV:s julgröt.
Töjby skola: fr 25.11 kl 18.30 Julauktion
för bykyrkan.
Luthergården: sö 27.11 kl 18 Sång i
advent.
Arken: må 28.11 kl 19 Bibelsamtal ”Guds
kallelse och ledning”.

Pörtom

1.sönd. i advent kl 12: Adventsgudstjänst, Sandin, Wikstedt. –kl 14: TVgudstjänst från Pörtom kyrka i FST5.
Måndag kl 12.45: Minior. –kl 17: Nattvard
i Pörtehemmet, Björkstrand.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, Enlund.
Torsdag kl 15: Pensionärskören o. kl 19:
Kyrkokören.

Övermark

Sö 27.11 kl. 10: Högmässa, Sandin, Wikstedt, kyrkokören.
Sö 27.11 kl. 18: Adventsfest i bönehuset
Bengt Forsblom, Sandin, miniorer, juniorer, Kyrkans barntimme, m.fl.
Må 28.11 kl. 13: Symöte i förs.h., Räfsbäck syförening inbjuden, gäst: Bengt
Forsblom.
Ti 29.11 kl. 13: Symöte i Frönäs hos Vivi
Hall, Norrgård.
To 1.12 kl. 10: Bön i förs.h.

Korsholms prosteri
Bergö

To kl 19: Completorium (tidegärdens lilla
aftonbön) i kyrkan
Fr kl 9.45: Lågstadiets adventsgudstjänst i kyrkan, Englund
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera information på Facebook!
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshemmet
Sö kl 14: Gudstjänst på Första söndagen
i advent, Englund, Kahlos, kyrkokören.
Efter gudstjänsten avtäckning av det
nya haverimonumentet
Ti kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet
Ti kl 10-12 och 18-20: Julloppis i församlingshemmet
Ti kl 16: Junior i församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes i advent i kyrkan
(tidegärdens morgonbön)
On kl 18: Alpha-kurs på Strandhyddan
i Molpe. Middag, föredrag, kaffe. Tema:
”Vad ska vi ha Kyrkan till?” Arrangörer:
Korsnäs, Petalax och Bergö församlingar
To kl 10-12: Föräldra-barn i församlingshemmet

Korsholm

Gudstjänst för hela familjen första
advent: kl 10 i kyrkan, Holmberg, Holmgård, Nordqvist-Källström, kyrkokören,
barnkören, körskolorna sjunger, sommarens lägerkonfirmander inleder sin
kyrkogång. Kyrktaxin trafikerar.
Kvällsmässa: sö kl 18 i Smedsby förs.
gård, Holmberg, Nordqvist-Källström.
Missionssyföreningens julauktion: må
28.11. kl 18 i Smedsby förs.gård, gåvor
mottas med tacksamhet!
Julsånger och musik för anhörigvårdare:

ti 29.11. kl 13 i Smedsby förs.gård, Febe
Westerlund, A-C Nordqvist-Källström,
arr Folkhälsan och församlingen.
Morgonfrukost på Hotell Vallonia: lö
3.12. kl 9.30, Elisabeth Nylund berättar
om Santiago de Compostela, anm senast 29.11. till Febe Westerlund 044-322
6707 eller pastorskansliet 356 0500.

Kvevlax

Julcafé med hantverks- o. missionsförsäljning: fr kl 14-18 i fh.
Familjemässa: sö kl 10, Särs, Andrén.
Barnkören, dagklubbsbarnen, söndagsk.
barn från Kuni.

Malax

www.malaxforsamling.fi
Köpings skolas julandakt: fre 25.11 kl 9
i kyrkan.
Daghemmens och Dagmammornas julandakt: fre 25.11 kl 9.45 i kyrkan.
Träffpunkt Socken: öppen on 10-14, lö
10-13. Loppis, kaffeservering. Välkomna!
På onsdagar aktiviteter, samvaro och
soppa för daglediga.
Familjegudstjänst: sö 27.11 kl 12 i kyrkan.
Körsång. Kyrktaxi. Norrback, Brunell.
Missionsauktion: ti 29.11 kl 18.30 i KH.
Mäklare Folke Forsberg.
Sångarna: on 30.11 kl 12.15 i FH.
Vi över 60: on 30.11 kl 13 i FH.

Petalax

Alpha-kurs: on 23 11 kl vid Strandhyddan
Adventskyrka: fre 25 11 kl 9
Gudstjänst: sö 27 11 kl 11 I Advent, Englund, Kahlos, kyrkokören
Syföreningen: on 30 11 kl 13 i församlingshemmet
Samling för pensionärer och daglediga:
fre 2 12 kl 12.30 Björklund, Kahlos, Kontakten, servering, taxi

Replot

Första advent, familjegudstjänst: i Replot kl. 10. Glenn Kaski, Michael Wargh,
barnkören och församlingskören. Lägerskriftskolan börjar sin kyrkogång.
Första advent, familjegudstjänst: i
Björkö kl. 12.30. Glenn Kaski, Michael
Wargh, barn från Björkö skola medverkar med sång. Lägerskriftskolan börjar
sin kyrkogång.
Projektkör: Kom med och sjung i ”projektkören” för de vackraste julsångerna,
som blir den 17.12 kl.18 i Replot kyrka
och 18.12 kl.15 i Björkö kyrka. Projektkören övar söndagar 27.11 och 11.12 kl.16,
samt torsdagar: 1.12, 8.12, 15.12 kl.19.
Övningarna hålls i församlingshemmet.
Välkommen med!

Solf

Skriftskola: lö kl. 9.30.
Familjegudstjänst: sö kl. 10, A-M Audas-Willman, E-S Beukelman, P Brunell,
procession med ungdomar och barn,
sång av Glada Toner med kompband.
Konsert: sö kl. 18 i kyrkan, SilverQuinns,
dir. Noomi Elfving.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Gudstjänst: sö kl. 13, Tia-Maria Nord,
Dan Andersson, Ungdomsorkestern, dir.
Monica Heikius, Trefaldighetskyrkans
kör, dir Mikael Heikius.
GloriaDei-mässa: sö kl. 17 på Efö, Leif
Erikson, Max-Olav Lassila.
Sommarens vigslar: kan bokas fr. o. m
1.12 kl. 8-16 tfn 06-3261 309.
Morgonbön: to 1.12 kl. 9, Heidi Mäkelä,
Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Adventskonsert: sö 27.11 kl. 18. Brändö
kyrkokör, Trefaldighetskyrkans kör,
Sundomkören, Dan Andersson, Mikael o
Monica Heikius. Andakt: Tia-Maria Nord.
Programblad 5€, fritt inträde.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Adventsmässa: sö kl. 10, Janne Hänninen, Dan Andersson, Wasa sångargilles
seniorkör, dir. Reigin Ingo.
SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern,
Sundomkören , Sundom skolkör, dir.
Monica Heikius, dagklubbsbarnen,
trumpet Stefan Sjöholm. Efteråt lunch o
julpyssel i prästgården.

Vörå

De vackraste julsångerna på finska:
sjungs i Oravais kyrka on kl. 19.
Vörå
Adventsandakt: i kyrkan to kl. 9.30 för
daghemmen i Vörå.
Skolgudstjänst: fre kl. 9 för Tegengrenskolan och gymnasiet.
Familjegudstjänst: sö kl. 11. T Klemets,
Granholm, Notdragarna, barngrupperna,
kyrkokören, Lenis sånggrupp. Utdelning
av konfirmandernas biblar. Glögg och
pepparkakor i kyrkan efteråt.
Filmkväll: i fh sö kl. 18 för ungdomar.

Traditionell julkonsert

Lediga tjänster

Tänd dina vita ljus

Petrus församling söker

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

en
- en deltidstjänst från 1.2.2012
- med ansvar för information
För mer information se www.petrusforsamling.net.

Östersundom Sångkörs traditionella julkonsert söndagen den 4 december klockan 17 i Östersundom kyrka,
Östersundom. Kören uppträder med kända och älskade julsånger under ledning av sin dirigent Kira Lankinen. Medverkande solister är Viktor Salenius cello, Eva Hibáy – flöjt och Anne Pekkarinen - piano, orgel.
Publiken får också sjunga med i ett flertal julsånger.
Programblad à 8 euro vid dörren.

Oravais
Missionsauktion: i fh fre 25.11 kl.18.30.
Andakt I Klemets. Gåvor mottages
tacksamt.
Adventsgudstjänst för hela familjen: sö
kl. 12. I Klemets, Streng, barnkören. Utdelning av konfirmandernas biblar.
Maxmo
Adventsgudstjänst för hela familjen:
sö kl. 12. Berg, A Bäck, kyrkokören,
barngrupperna. Utdelning av konfirmandernas biblar. Efteråt servering i fh
samt utdelning av tidningar och julpåsar
åt barnen.

Lördagssamling i församlingshemmet:
lö 26.11 kl. 19 Tommy Johansson m.fl.
medverkar. Servering. Barnpassning.
Festgudstjänst på första advent: sö
27.11 kl. 10, Sjöblom, Lassila, Wiklund,
Församlingskören, saxofon Michael
Ford. Kyrkvärd: Kaptens.
Syföreningarnas gemensamma adventskaffe: ons 30.11 kl. 13.30 i församlingshemmet, med Christine Björkskog, Mary
Frantz och Marko Sjöblom.
Bibelkväll i församlingshemmet: to 1.12
kl. 19. ”Kristendomen möter nyandligheten i Apostlagärningarna”, Sjöblom.

Munsala

Pedersöre prosteri
Esse

To 19: Karagrupp i församlingsstugan, T.
Forsblom.
Fr 9.30: Småbarnens adventsandakt i
kyrkan, Sundqvist, Johansson.
-20: Ungdomssamling i församlingsstugan, Wikblad.
Sö 10: Familjegudstjänst, Portin, Johansson. Barnkören. Textläsare Gunilla Eriksson, ansvar konfirmandgr 2.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Per-Erik Häggman.
-18: Mer-kväll i Bäckby skola, Tore
Jungerstam.
Ti 13: Symöte i Ytteresse bönehus.
-19: Äldstemöte i Punsar bönehus.
On 17.30: Pensionärskören övar i Henriksborg, Klemets.
-18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.
-19: Blandade kören övar i Henriksborg,
Klemets.

Jakobstad

To 10: Dagvårdens adventsandakt i kyrkan, Turpeinen, Östman.
Sö 12: Festmässa 1. Advent i kyrkan,
Åstrand, Krokfors, Södö, Östman, Kyrkokören, Primen & Sekunden, kören
Sköna Människor. ”After church” kyrkkaffe i FC ungd.utr.
14: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Timo Kontio, Sture Wargh.
18: Fokus i FC. 2. Moseboken, Krokfors.
Barnpassning.
19: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Timo Kontio.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Markus Ventin.
Tyst retreat: på Merilä lägergård 2.12
kl. 18 – 3.12 kl. 18. Retreatledare Boris
och Vivian Salo. Pris 70 €. Anmälan till
jsv@evl.fi eller tfn 0403 100 410. Sista
anm. 28.11.

Jeppo

To 24.11. kl 13: Missionssymöte i klubblokalen.
Fr 25.11. kl 8.45: Adventsandakt i kyrkan, förskolan - åk 6.
- Kl 10-15: Källans försäljningsdag i
klubblokalen.
- Kl 19-23: Ungdomscafé Bönan i bönehuset.
Sö 27.11 ( 1 advent) kl 10: Festgudstjänst
i kyrkan, khden, kantorn. Sång av kyrkokören och barnen. Trumpetmusik.
- Kl 12: Adventtijumalanpalvelus, Klingenberg, Lönnqvist, lauluohjelma.
Ti 29.11 kl 18.30: Finska kvinnogruppen i
församlingshemmet.
On. 30.11 kl 13: Nattvardsandakt i pensionärsbostädernas matsal. Obs tiden!
To 1.12 kl 13: Missionssymöte i klubblokalen.

Karleby

Sö kl 10: Festgudstjänst för stora och
små i sockenkyrkan, procession, Paletten, kyrkokörsångare, barnkören.
Kl 12: Festgudstjänst för stora och små
i stadskyrkan, procession, kyrkokörsångare, sång av barn, saxofon Göran
Hägg, sång Simon Granlund. Rad. 105,9
MHz. Efteråt hela församlingens adventsfest i Mikaelsalen med julgröt och
luciaprogram.

Kronoby

Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet Hus: fr 19.30 Lyktan
Skriftskola: lö 9-12 i fh
Ungdomssamling: lö 19.30 i fh
Festgudstjänst för stora och små: sö
11.00 (obs tiden), Ventin, A. Ahlskog,
Kyrkokören, dir. Ing-Maj Krook, Barnkören.
Församlingsafton: sö 19.00 ”Mission”,
Anna och Magnus Dahlbacka, Öst.
Församlingshemssymöte: må 19.00
Margareta Norrgård ” Adventstiden”

Larsmo

Nattvard vid Sandlunden: to 24.11 kl. 18,
Sjöblom, Wiklund.
Kvinnocafé vid Bjärgas: to 24.11 kl.
18.30. Annett Häggblom från Karleby
m.fl. medverkar.
Ledarsamling vid Inremissionshemmet:
fre 25.11 kl. 19.30. Ralf Salo medverkar.

Café Kongo fre kl. 19 i fh: musikprogram, servering 5 euro, till förmån för
Kyrkans Utlandshjälps Kongo-projekt.
Välkomna!
Familjegudstjänst sö kl 10: i kyrkan,
khden, kantorn, sång dagklubbsbarnen
mm.
Adventskonsert sö kl 15: i kyrkan, Nykarlebynejdens Sång- o Musikförbund.
Små o stora on 9.30: i prästg.
Symöte on kl 13.30: i prästg. Knytkalas.
Sorgegrupp on kl 17: i prästg.
Gåvor till julbasaren 6.12: bakverk,
hantverk mm till försäljningen samt
lotterivinster tas tacksamt emot vid
prästg.

Nedervetil

Önskepsalmafton: ikväll 19 i fh.
Familjegudstjänst: sö 10, Store, Smedjebacka, kyrkokören, en blåsgrupp,
procession och sång av barn.
Sång och vittnesbördskväll: sö 19 i fh,
Nina Plogman, Brita Vikström.
Träff för besöksvänner: ti 10 i fh, Nya
vänner välkomna med!
Symöte: on kl 13, Anna Dahlbacka,
Smedjebacka.

Nykarleby

Fr kl 8.30: Skolgudstjänst, högstadiet,
gymnasiet
-kl 9.30: Barnens adventskyrka, för
barn under skolåldern
-kl 10: Koulujumalanpalvelus, Metsäkulman koulu
-kl 11.45: Skolgudstjänst, lågstadierna
Sö kl 10: Festgudstjänst, Sandvik, Ed-

Diakonitjänsten

i Saltviks församling lediganslås att sökas. Tillträde enligt överenskommelse. Instruktion för tjänsten finns. Behörighetskrav enligt
biskopsmötets beslut. Lönegrupp 501. Vill du veta mer? Ring Ingemar Johansson, 018-432621. Skriftlig ansökan skall vara församlingen tillhanda senast 10.12.2011 och riktas till Saltviks församling,
Kvarnbo-Kyrkvägen 52, 22430 Saltvik.
man, Ringwall, sång av barn, kyrkokören
-kl 18: Toivelauluilta s-kodissa, Sandvik,
Ringwall
Må kl 19: Kenyamission i fh, Max-Olav
Lassila
Ti kl 8.30- 20.30: Syföreningarnas försäljning av yllesockor i fh
-kl 19: FMS julauktion i fh
-kl 19: Ekumenisk lovsång och bön i
Missionskyrkan
To kl 13: Samtalsgrupp för män i fh

Pedersöre

Festgudstjänst: Sö 10 i kyrkan, församlingens körer, lit, Erikson, pred.
Häggblom, Sandstedt-Granvik, D.
Häggblom, textläsare Benita Finne,
dörrvärdar Edsevö nya, efteråt grötfest
i förs.hemmet, vuxen 6 €, 4-12 år 4 €,
0-3 år gratis
Adventsandakter: Fr 8.30 för Bennäs
by med Bennäs skola i Kyrkhemmet,
Häggblom, Sandstedt-Granvik. Fr 10.15
för daghem i kyrkan, Snellman, Erikson,
Sandstedt-Granvik. Må 10.30 för föräldrar och barn i kyrkan, efteråt gröt i förs.
hemmet, Annika Snellman, Häggblom,
D. Häggblom
Adventskonsert: Sö 19 i kyrkan, Musikhuset, fritt inträde
Helgmålsbön: Lö 18 i Kyrkhemmet
Andakt: On 14 i Pedersheim, Erikson, D.
Häggblom
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Julbasar: Ti 18 med program, snabblotteri, servering och auktion i Forsby
bykyrka, alla välkomna!
Symöten: Ti 13 i Bennäs kyrkhem, Emet.
Ti 13.30 med basar i Bulderbackagården

Purmo

To 19.30: Jubileumskonsert i kyrkan med
Viktor Klimenko (programblad á 15€ kan
köpas). Efteråt servering i Kyrkhemmet
Sö 11: Familjegudstjänst i kyrkan, khden,
kantorn, sång av barnen. Efteråt Häftisklubbens, sönd.skolornas o Musikaldax
adventsfest i Kyrkhemmet.
Må 13: Missionssamling i Sisbacka pensionärsbostäder
19.30: Missionssamling i Lillby förs.h.
med Anna Dahlbacka

Aktuellt i media
”I väntan på julen” är temat för
två andaktserier i advent. Fredagar
håller Ingmar Lindqvist Andrum
med variationer på temat att vänta. Väntan kan vara något lustfyllt
och positivt men också något passiverande och rentav destruktivt.
Biskop em Gustav Björkstrand håller fyra söndagsandakter där han
utgår från de olika söndagarnas
evangelietexter och frågar vad de
har att säga oss i våra förberedelser inför julens stora högtid.
Ti 13: Missionssamling i Lillby pensionärshem
On 19: Talko i Drängstugan
To 14: Andakt i Purmohemmet

Terjärv

Finsk bibel- o. samtalsgrupp: to 24.11 kl
18 Småbönders skola, O. Åivo.
Bibelstudium: to 24.11 kl 19 förs.h, khden, servering.
Ungdomssamling: fr 25.11 kl 19 förs.h.
Familjegudstjänst: sö 27.11 1.sönd. i
advent kl 11 khden, kantorn, barn- och
kyrkokörerna. Bernt Sandvik och Stig
Dahlvik, trumpeter. Konfirmanderna
deltar. Efter gudstjänsten serveras risgrynsgröt i förs.h.
Kvinnobankens Adventsbasar: sö 27.11
kl 12-15 i förs.h.
Missionscafé, adventsfest: ti 29.11 kl 19
(obs tiden) Ann-Lis o. Åke Lillas, khden,
A. Lönnquist, kantorn, Tereskvartetten,
Terjärv strängband med B. Forsblom,
sångprogram, dikter. Alla är varmt
välkomna!

http://sanktjohannes.info
27.11 kl 11 gudstjänst i Biblion, kl 18 i Lepplax bykyrka.

Advent i Vanda svenska församling
Högmässa I advent sö 27.11

kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars,
efter högmässan kyrkkaffe
på Helsinge Hem och Skolas
adventsbasar i Helsinge skola

Missionskväll-Hosianna on 30.11
kl. 18.30 i S:t Martins kapell

Veckomässa-Hosianna fre 2.12
kl. 14 på Folkhälsanhuset

Högmässa II advent sö 4.12
kl. 10 i Helsinge kyrka St:Lars,
samtidigt söndagsskola
i Bagarstugan
Efter högmässan julfest
på Prostgården.
Anmäln. till kansliet tfn 830 6262
Tvåspråkig gudstjänst

på självständighetsdagen ti 6.12
kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars
uppvaktning vid hjältegravarna

Tvåspråkig mässa

på självständighetsdagen ti 6.12
kl. 10 i Myrbacka kyrka
Efter mässan Vanda västra
diakoniförenings basar med lunch
och kaffe

Julpyssel och barnens Vackraste Julsånger
lö 10.12 kl. 10-13 i Bagarstugan

Välkommen!

18 I MIN FÖRSAMLING
PÅ GÅNG
Anglican Church in Finland Annual
Christmas Bazaar, lördag 26.11 i
Helsingfors i Mikael Agricola kyrkas
krypta kl. 11-15.
Adventskalender på BarnOas’
hemsida Praise Club öppnar i december en adventskalender på
hemsidan www.barnoas.fi. Där
publiceras varje dag en historia om
Fåret Frans och Ruben Ren samt en
bibelfråga. Man kan sedan skicka in
svaret på frågan och för varje rätt
svar får man en lott. Efter jul lottas priser ut bland dem som svarat
rätt. Praise Club är Oasrörelsens
barnarbete och består av ett team
som reser runt och håller barnmöten på olika håll i Svenskfinland.
Praise Club har också annan verksamhet, till exempel TV-program.
Stora hjärtkonserten ordnas i
Tempelplatsens kyrka i Helsingfors
tisdag 29. 11 kl. 19.00 av Helsingin
Sydäntoipilaat ry – Helsingfors
Hjärtkonvalescenter rf. Konser-

terna ordnas helt på frivillig bas och
avkastningen används för hjärtpatienternas rehabilitering. Medverkande är högklassiga soloartister
samt Helsingin Poliisisoittokunta
och Vaskivuoren lukion kuoro. Biljetten à 10 € säljs en timme före
konserten.
SilverQuinns från Vasa inleder
advents- och julfirandet med att
ge en konsert i Solf kyrka på 1 advent kl. 18. Konserten inleds med
Hovlands Hosianna och avslutas
med Topelius/Runebergs Julsång.
Däremellan ryms bl.a. sånger av
Kodály, Ellington, Schubert och
Hokkanen. Som gästsolister medverkar bygdens egna sångare Kerstin Weckstöm och Pekka Palola.
Peter Brunell ackompanjerar på
orgel. Dirigent för SilverQuinns är
Noomi Elfving. Inträdet är fritt. Programblad à 5€ säljs vid ingången.

JULENS GÅVA
till Mellanöstern
Finska Bibelsällskapet:
FI58 8000 1800 0557 83
Märk: 7431 jul
Insamlingstillstånd:
2020/2011/2231 och 949K12
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Babycafé är avkoppling för småbarnsföräldrar
Vasa svenska församlings
satsning på småbarnsföräldrar kallad Babycafé är uppskattad och föräldrarna njuter av en stunds avkoppling.
För tillfället finns en grupp i
Sundom och till våren planeras en grupp i Dragnäsbäck.
– Det är lyxigt att komma
hit. Vi dricker kaffe och barnledarna sköter småttingarna,
skrattar Mira Raukko.
Hon deltar i Babycafé med
sin dotter Isa som är sju månader gammal. Hemma finns
också storebror Rasmus som
är tre år gammal. Idag får han
vara med pappa men oftast
är det mormor som sköterhonom medan Mira och lillasyster är på Babycafé.
Från början var det tänkt
att Babycafé skulle rikta sig
till föräldrar med förstfödda barn men med tiden har
idén utvecklats och nu är alla som har barn under ett år
välkomna oberoende av om
det är första eller fjärde barnet. Församlingen har också
verksamhet kallad Små och
Stora dit föräldrar och barn
under skolåldern är välkomna.
– Det här är tredje året som
Babycafé ordnas och vi tycker det är lyckat. Vi märkte på
Små och Stora att där fanns

Leena Ivars-luomaoja med dottern Eva och Mira Raukko med dottern Isa kommer
gärna till Babycafé. Barnledare Britt-Marie Kvist-Grönroos sköter Jonas, tre månader,
medan mamma dricker kaffe.
många små och tänkte att lings vik. barnarbetsledare Camilla Särs på plats.
det kan finnas ett behov av
Efter den inledande
det här, säger barnledasångstunden håller
re Marita Borg.
hon en kort andakt
När jag besöker BaLING
som handlar om att
bycafé en torsdag i sluFÖRSAM
hitta sin självkänstet av oktober är det tre
la – att vi mammor
mammor med barn på
är bra som vi är, inte geplats. Pappor hör till ovanligheten, men ibland del- nom det vi gör.
Efter samlingen är det dags
tar någon. Den här dagen är
också Vasa svenska försam- för kaffe och fri samvaro.

I MIN

Samtalet flödar fritt kring
bordet och kretsar kring vardagsbekymmer och glädjeämnen. Sådant som berör
småbarnsföräldrar.
– Det är avkoppling att
komma hit, sammanfattar
Mira Raukko.
¶¶text och FOTO:
JOhanna Backholm

Marknad
Önskas hyra

tjänster

Finska Bibelsällskapet
www.bible.fi/sve

Vi söker pålitlig och barnkär äldre,
svenskspråkig dam för att t.ex.
läsa, diskutera och kanske t.o.m.
baka med vår 4-åriga dotter och
1,5-åriga son (ej hushållsarbete).
Vi bor i Ulrikasborg, Helsingfors.
Christian 050-3779728.

Rökfri studerande söker etta i
Vasa centrum gärna från 1/12
Therese 050-9254232.
Fritidsstuga vid havet. Långtidsuthyrning, sovplatser för minst
4 personer och bastu. Tfn 0405569286 A. Borgström.

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

HÄR IGEN!

FOLKHÄLSANS KALENDER finns i välförsedda
bokhandlar, affärer och i Luckorna runt om i landet.
Du kan också köpa den via Folkhälsans förbund i
Nyland, Åboland och Österbotten. Ålandskalendern
kan du köpa via Landskapsföreningen Folkhälsan
på Åland. Se närmare på www.folkhalsan.fi.

10 €

I MIN
FÖ

Välkommen med på vår resa till



 
 


 
  
   



Almuñécar
14–22.1.2012

En perfekt start på det nya året med spanska
solkustens värme, gemenskap, upplevelser,
boende på högklassigt hotell, god mat, vila
och glädje. Möjlighet att delta i utfärder varje
dag, bland annat till Alhambra, Gibraltar,
Nerja, Malaga och Ronda.
I priset på 880 € ingår flyg, logi på 4-stjärnigt hotell 8 nätter i dubbelrum, frukost och
middagsbuffé varje dag.
Mera information och anmälningar: Kalle Sällström, tfn 050-3562 475,
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi.
Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist – Travelpartner
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INKAST björn vikström

Radbytet Torsten Sandell

Kan omsorg
köpas?

Dags att ta betalt för jordfästningar?

Under de senaste veckorna har de
privata vårdföretagens verksamhet
granskats i medierna. Kritik har riktats mot att utgifter minimeras på bekostnad av vårdens kvalitet. Användningen av inhyrda läkare på sjukhus
och tillfälliga inhoppare i hemvården
skapar otrygghet. Samtidigt lyfter chefer och delägare i vissa företag ersättningar som känns orättvisa i en tid då många drabbas av att grundservicen försvagas.
Men varför blir vi egentligen förvånade och upprörda? Tror någon på allvar att vi kan få kapitalismens fördelar utan dess oönskade bieffekter?
Under tiotals år har vi fått lära oss att köptjänster och privatisering är lösningen på den offentliga ekonomins svårigheter. Fri konkurrens kan
pressa priserna, men detta förverkligas bara om
nya inbesparingar tillåts försämra servicen. Att
offentligt producerade tjänster automatiskt skulle vara dyrare än privata finns det inga belägg för.
Privata aktörer vill naturligtvis maximera vinsten
och de begränsas inte av långsiktigt ansvar, eftersom något annat företag kanske vinner nästa offertrunda.
Journalister och anhöriga till drabbade ropar på
strängare kontroll av företagen. Det är viktigt, men
vi behöver också våga ifrågasätta tron på privatiseringens välsignelser. Konkurrensutsättning leder inte alltid till att tjänster produceras billigare,
effektivare och med högre kvalitet. Vad vi behöver inom den offentliga vårdsektorn är inte kortsiktigt vinsttänkande, utan långsiktiga avtal som
möjliggör uppkomsten av ömsesidigt förtroende.
När Jesus tömde templet på kommers visade han
att det är fel att förvandla gudslängtan till en handelsvara. Det samma gäller för omsorg. Uppgiften att förverkliga medmänsklighet och barmhärtighet bör ledas och övervakas av samhällets folkvalda representanter, och inte
godtroget överlåtas åt marknadskrafterna. Annars sätter vi omedvetet de hjälpbehövande i samma situation som fattighjonen, som
förr årligen placerades hos
den bonde som gav den lägsta offerten.

”Tror någon på
allvar att vi kan
få kapitalismens
fördelar utan
dess oönskade
bieffekter?”

Björn Vikström är biskop
i Borgå stift.

Senaste år jordfästes nästan
5 000 personer
som inte var
medlemmar i
den evangelisk-lutherska
eller ortodoxa
kyrkan i enlighet med kyrkans jordfästningsformulär.
De utgjorde tio procent av alla jordfästningar. Drygt 1 000
personer begrovs utan kyrkliga ritualer. Siffrorna ger vid
handen att människor i vårt
land, också de som inte hör till
kyrkan, sätter värde på församlingarnas sätt att arrangera tillfällen där de anhöriga kan ta farväl av sina kära.
Församlingarna sköter
jordfästningar gratis av gammal god vana. Men denna
hedersbevisning är i grunden avsedd för kyrkans egna medlemmar. I takt med
ett ökat antal utskrivningar ur kyrkan har emellertid antalet jordfästningar
för icke-medlemmar ökat.
Det är kanske dags att ställa
frågan: när ska församling-

arna börja ta betalt för att
man jordfäster icke-medlemmar?
En jordfästning innebär
för en församling kostnader i
form av arbetstid för en präst
för sorgesamtal, skrivande av
ett personligt griftetal, själva jordfästningen och deltagande i minnesstunden efteråt. En kantor behöver öva
musikstycken, uppföra musik vid själva förrättningen
samt ofta också vid minnesstunden. Kyrkvaktmästaren
behöver arbetstid för att ställa kyrkan i ordning både före och efter jordfästningen.
Han ordnar också med gravsättning av kistan eller urnan. Församlingssekreteraren sköter bokningar, kontaktar olika personer och
ordnar med gravplats. Därtill måste församlingen räkna med kostnader för kyrkans uppvärmning, belysning och städning.
Av gammalt har församlingarna inte brukat ta betalt. Alla bör ju vara välkomna till Guds hus. Man

vill inte göra det svårt för någon att komma inom hörhåll
för Guds Ord eller få själavård. Den avlidne har kanske innan han skrev ut sig ur
kyrkan, bidragit till församlingens verksamhet med sin
kyrkoskatt i årtionden, har
man resonerat. Länge har
också antalet jordfästningar av icke-medlemmar varit försumbart. Det är också
medmänskligt att inte belasta de anhöriga i sin sorg med
ytterligare utgifter. De måste
ju ändå räkna med kostnader
för begravningsbyrån, kistan, blommor, gravplatsen
och serveringen vid minnesstunden. Det är inte billigt att
dö i Finland.
I mitt arbete har jag mött
en positiv förvåning hos anhöriga, då de får höra att en
jordfästning är kostnadsfri
också för deras avlidna som
inte hörde till kyrkan. Människor räknar med att få bara sådant som de varit med
om att bekosta. Stamkundskort och medlemskap mm.
ger förmåner enbart åt med-

lägergård pellinge

postludium

Värdet kan inte
mätas i pengar!

Tack!

Pellinge lägergård har under åren betytt mycket för
de barn och unga som varit på läger där. Lägergården
som ligger mitt i den sköna och unika Östnyländska
skärgården har under alla
årstider erbjudit barn och
ungdomar en möjlighet att
njuta av skärgårdens natur
och tystnad.
Vi önskar att Pellinge lägergård inte skulle säljas,
den behövs! Det unika läget, havet, St Olofs kapell,
naturen och friden bildar
en helhet för välmående.
Otaliga är de konfirmander som ute på Pellinge,
avskilda från den hektiska
vardagen, har hittat sig själva och sin väg genom livet.
Ska barn och unga verkligen fråntas denna oas av
glädje och sorglöshet?
Pellinge lägergårds värde
kan inte på något sätt mätas i pengar, om lägergården
säljs mister alltför många
en säker plats som erbju-
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Kajsa Karlsson,
Ida-Maria Sola
Borgå

Jag vill på detta sätt framföra ett varmt tack till de präster i Borgå stift, som under
många år gett mig förtroendet att vara prästerligt ombud
i kyrkomötet. Tack också alla
svenska ombud under åren!
Åren i kyrkomötet har varit tunga och givande. De har
gett mig goda kontakter och
framför allt många vänner i
alla läger.
Jag säger tack med både förtröstan och oro i mitt
hjärta. Jag litar på att allt är
i Guds hand, på att Gud är
god, men har en oro för att
vår kyrka skall hamna på sidan om ”spåret”.
Jag ser med oro på att kyrkomötet (!) börjat rösta om sådant, som hör till läran. Jag sörjer också över att kyrkan, enligt min mening , i några stora
frågor valt ett spår som inte är
den apostoliska kyrkans.
För många i den yngre generationen är inte banden
till kyrkan lika starka som
för mig. Säkert är att de inte
i det oändliga sitter och väntar på att dörrar, som nu är

mänskligt liv

KLIPP kp-bloggen

dit värme och kärlek oberoende om man är stark eller
svag, rik eller fattig.
Pellinge är en satsning på
långsikt! Om församlingen
nu gör sig av med tomten på
Pellinge finns inte en sådan
att få i framtiden. En liknande insjömiljö som Karijärvi erbjuder finns det ännu av. Men att församlingen
äger en stor tomt vid havsbandet är något så värdefullt att vi aldrig skulle få
valuta för pengarna vid en
försäljning.
Om församlingen bestämmer sig för att sälja Pellinge lägergård säljer
också församlingen sin själ!
Lägergården bland tallarna
är så mycket mer än några
sedlar på kontot.

”Människor ställs
inför livets grundfrågor på ett sätt
som inga andra
varelser, även om
man inte får några
svar som alla kan
enas om.”

Per Beskow i Signum
om dolt religionsförakt

Sista veckan
med Anna

”Jag har lärt mig att humma, nicka på huvudet
och se väldigt intresserad
ut när någon pratar med
mig. Med jämna mellanrum skrattar jag dessutom lite grann och stundvis ser jag bekymrad ut.

lemmar. Att skriva ut sig ur
kyrkan är ett medvetet val
och de som gör det räknar
med att det får vissa konsekvenser. Är det rätt att kyrkans medlemmar i längden
bekostar icke-medlemmars
jordfästningar med sina kyrkoskattemedel?
Kyrkan kan i princip välja mellan tre framtidsalternativ. Antingen fortsätta
som förut, vilket i allt högre
grad kommer att tära på församlingarnas resurser. Eller
så går man in för att erbjuda jordfästningar som köptjänster och beräknar ett pris
som motsvarar de verkliga
kostnaderna. Det tredje alternativet är att införa en frivillig avgift. Man berättar då
för de anhöriga till en ickemedlem vad en jordfästning
kostar församlingen och ger
dem en möjlighet att betala
in en valfri summa på församlingens konto.

Torsten Sandell
kyrkoherde i Ingå.

stängda, skall öppnas. Här
måste något ske innan det är
för sent. Förhandlingar mellan representanter för olika
väckelserörelser inom rikskyrkan och andra – präster
och lekmän i församlingar –
pågår redan.
Jag ber – och många med
mig – om en väckelse och
förnyelse av vår kyrka. Den
förnyelsen börjar sannolikt
nerifrån. Och jag hoppas att
förnyelsen också ska nå kyrkans högre strukturer. Och
att den skall omfatta både
lära och liv med en ny förtröstan på Guds Ord, en ny
omsorg om människor och
en synligare inbördes kärlek
mellan alla kristna.
”Och Kristus dog för alla, för att de som lever inte
längre skall leva för sig själva utan för honom som har
dött och uppstått för dem.”
2 Kor. 5:15
Tack – och förlåt! Gud välsignelse oss alla!

Henrik Perret

Det fungerar ganska bra.
Alla tror att jag kan franska. Alla utom Henriette. Hon spänner blicken
i mig när jag hummar lite för mycket, och då vet
jag att hon vet.”
Anna Tikum bloggar sista veckan
om livet på missionsfältet. Läs
mer på kyrkpressen.fi

NÄSTA VECKA presenterar vi en ny bloggare på kyrkpressen.fi
– direkt från Yttre Hebriderna och med assyrianism som hobby.

Hanna Sandberg har tagit
adventsbilden på KP:s
pärmsida. Så här tänkte
hon när hon tog fotot.
Text: Nina österholm		
Foto: Hanna sandberg

Hur tar man en bra bild?
– Gå så nära du vågar och sedan ännu
lite närmare. Försök med olika vinklar, böj dig ner eller ställ dig på en stol.
Försök också fånga huvudmotivet från
lite olika håll, det blir oftast en ganska
tråkig bild om huvudmotivet är placerat i mitten.
Hur fotograferar du människor?
– Bilden brukar bli bäst om den som
ska fotograferas är avslappnad. Jag försöker få dem att glömma bort att de
står framför en kamera.
Kan man ta bra bilder med en telefonkamera?
– Ja, absolut kan du få en vettig bild
också med en telefonkamera. Det är
inte kameran som gör bilden utan fotografen.
Du har också en blogg. Hur många bilder
laddar du upp på den?
– Det blir nog flera bilder i veckan och
antagligen ännu flera i december. Min
kamera har varit sönder en tid men nu
har jag fått en ny och så det är extra roligt att ta bilder igen.
Varför startade du en blogg med bilder?
– Från början var det mest för att mamma och mormor skulle kunna följa med
vad jag gjorde när jag flyttade hemifrån. Nu har jag ungefär hundra läsare per dag.
Vad skriver du om?
– Jag försöker skriva om vardagliga situationer ur ett skämtsamt perspektiv.
Hur ser din vardag ut?
– Jag går tredje året i gymnasiet och
studerar parallellt till ungdoms- och
fritidsinstruktör. Förutom att blogga
och fota tycker jag om att gå på loppis.
Jag försöker också umgås så mycket jag
hinner med mina vänner, min pojkvän och min familj.
Varifrån kommer ditt fotointresse?
– Man kan säga att jag har det i blodet, båda mina föräldrar har varit och
är fortfarande mer eller mindre intresserade av fotografering. Mitt eget intresse började i högstadiet när jag och
min kompis hela tiden hade nya fotoprojekt på gång - hon framför och jag
bakom kameran.
Vad betyder advent för dig?
– Utan julen skulle december nog vara
en jättejobbig månad för mig eftersom
det är så mörkt. Advent handlar om att
bygga upp stämningen inför jul, något
att se fram emot i mörkret.
Hur skulle du fotografera en bild på
temat advent?
– Jag skulle först associera fritt kring temat. Vanligen kommer man på en massa saker som är rätt svåra att fånga på
bild, som förväntan till exempel. Men
då har man i alla fall något att utgå ifrån.

Hanna sandberg
kan också ta bilder på sig själv.
Det är särskilt
praktiskt när hon
fotobloggar om
sin vardag.

Du har fotograferat paradbilden på denna tidning. Hur tänkte du när du fotograferade den?
– När jag skulle associera till ordet advent kom jag först på alldeles för många
ord. Så jag bestämde mig för att tänka
tvärtom – vad skulle jag inte klara mig
utan i december? Vad skulle advent vara utan färgen rött och varma drycker?
Besök Hanna Sandbergs blogg på adressen
www.hajjasfoton.blogspot.com

Fånga ett ögonblick
mitt i advent
Hur ser din advent ut? Vad är det som
tänder förväntan inom dig? Fånga ett
ögonblick mitt i advent och dela med
dig till Kyrkpressens läsare! Du behöver inte ha en fin kamera eller vara fotograf för att sända in en bild.
Knäpp ett foto med en telefon eller
pocketkamera!

Skicka in bilden på adressen
webred@kyrkpressen.fi eller per telefon till numret 046 878 2664 . Bilderna publiceras i läsarnas eget bildgalleri på adressen kyrkpressen.fi.
Bland alla inskickade bilder lottar vi ut
tre adventsklappar.

Upprop i församlingen: ”Åtta nya körkåpor behövs på grund av nya medlemmar och kraftigt slitage av de gamla.”

Med foto i skinnet

