Valtorg. KP har öppnat specialbloggar inför stiftsfullmäktigevalet.
Nu får de sjuttio kandidaterna berätta vad de går för.
Nyheter, sidan 5
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Helig enfald i
kulturtappning
Det stormar än en gång kring den akademiska
utbildningen i Svenskfinland. Akademilektor
Barbro Schaumans regionpolitiska brandfackla
i radionyheterna i början av veckan fick raggen
att resa sig inte bara på österbottningarna
utan också på många andra kulturfolk. Hon
vill – för utbildningskvalitetens skull – hålla
fast vid den så kallade trepunktsmodellen i
den akademiska utbildningen på svenska i
Finland och skapa starka utbildningscentrum.
Kort sagt: koncentrera resurserna till Vasa, Åbo
och Helsingfors och inte fördela utbildningen
i regionerna. Det väckte omedelbart
diskussion. Inte minst för att hon i samma
veva frankt förkunnade att det splitternya
Allegrokampuset i Jakobstad inte i grund
och botten är högskolans problem ifall det
nu ändras kurs och nybygget blir tomt.
MEST HISNANDE var nog ändå hennes slutkläm om
varför just Jakobstad är ett sällsynt negativt exempel: ”Jag har nog från första början förundrat mig
över att man valt att placera konst och kulturkampus i
lilla Jakobstad, som dessutom är huvudorten för bibelbältet i Österbotten. Jag kan nog inte tänka mig någon
annan ort som skulle vara mindre lämpad för en konstoch kulturhelhet än vad Jakobstad är.”
Vi är många som med gapande mun undrar hur
man ens kan säga så.
Kyrkan och religionen anklagas ofta för att vara
kulturfientlig. Schaumans uttalande är en praktfull groda som visar det rakt motsatta, när någon
som ser sig som representant för kulturen kategoriskt sopar ut ”det religiösa” från det man ser
som sitt revir. Så här enkelt och svartvitt är det
inte. Har vi verkligen inte kommit längre än så år
2012? Eller är det ett krampaktigt försök att hålla kvar någon slags vattentäta skott mellan kultur
och religion som egentligen inte finns?

”Saxar man bort
alla kultur- och
utbildningsprofiler som stigit
och stiger fram
ur den här regionen så är det en
ganska maläten
brynja kvar. ”

HÄR KUNDE man fortsätta med
en lång uppräkning av kulturpersonligheter och insatser för kultur och utbildning
med navelsträngen direkt till
detta ”bibelbälte” (förövrigt
också det en term som vi vid
det här laget kanske kunde
lägga åt sidan). Men det känns
så hopplöst att ens behöva vara tvungen att göra det. Man
suckar bara matt: ”Topelius,
Chydenius, Ågren, Huldén.”
Saxar man bort alla kulturoch utbildningsprofiler som stigit och stiger fram
ur den här regionen så är det en ganska maläten
brynja kvar. Ska man verkligen behöva säga det!
På åttiotalet steg det in en ny generation musikartister på finkulturens scener i Helsingfors.
De hette bland annat Wingren och Lillkung i efternamn, hade vuxit i och med sina församlingar, och var med om att ge scenkonsten ett musikaliskt lyft som den hade väntat på. En enda kantor, Rainer Holmgård, har fostrat närmare tjugotalet klassiska musiker och sångare som från
Korsholm tagit steget ut i stora världen.
Om Schaumans utspel faktiskt var på fullaste
allvar känns kampen för ett enat och starkt svenskt
kulturliv ganska hopplös. Om hon verkligen menar det hon säger har vi redan förlorat.

PROFILEN: CARIN GÖTHELID
”Resonerande livsåskådningsprogram är ett område som vi kunde
utveckla. Men det finns inte några
konkreta planer.”

Prata tro
är tabu
hos oss

I Sverige och Norge finns det en tradition av att prata
också offentligt om tro. I Finland är det fortfarande
svårt. Det finns ett behov av fler resonerande livsåskådningsprogram på vårt svenska YLE.
TexT OCH Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Religion är ingen stor bit på rundradiobolaget YLE så det tar några ögonblick
innan Carin Göthelid hittar rätt på organisationsschemat.
– På sätt och vis har vi en religionsredaktion, säger hon och pekar ut
innehållsgruppen för religion och livsåskådning, stationerad i Vasa. Ingen stor
grupp, en ansvarig producent plus en
redaktör för tv-programmet Himlaliv.
I höstas blev Carin Göthelid chef för
Fakta och Fiktion inom svenska YLE,
det vill säga för allt utom nyheter och
sport. Just nu är hon tf. chef för hela
den svenska enheten och har dubbelt
upp med folk att se efter jämfört med
det ordinarie jobbet.
Hon säger ”på sätt och vis” eftersom
arrangemanget bakom andaktsutbudet
i den samhällsägda radion och tv:n är
mycket speciellt. Producenten i Vasa är
anställd av YLE men alla andakter och
gudstjänster sköts av en annan institution, Kyrkans central för det svenska arbetet på Skatudden i Helsingfors.
– Det är ett samarbete som har funnits länge och som grundar sig på den
evangelisk-lutherska kyrkans starka
ställning som institution.
Det principiella i arrangemanget
kan alltid diskuteras, säger Göthelid
och tillägger att samarbetspartnern
noggrant taget är ett ekumeniskt konsortium där alla de kristna samfunden ingår, inte ett enskilt samfund.
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Med de som blir utanför? Till exempel den ökande andelen muslimer i vårt
land? Som chef har hon inte fått frågan
om muslimska andakter och den gäller
ju inte heller specifikt det svenska YLE.
– Personligen tror jag att det bara är
en tidsfråga innan vi på allvar diskuterar
till exempel muslimska program, säger
hon. Det är fråga om mycket små grupper som står utanför.
Göthelid vet själv hur det känns att vara minoritet i minoriteten. Hon är uppvuxen inom Missionsförbundet, ett av
våra fyra frikyrkliga samfund där pappa Olof var samfundsledare. Hon är född
i Sverige och har gått i skola på Åland
och i Borgå.
– Borgå var väldigt lutherskt, med biskopen och allt, säger hon.

Polariserat utbud

Göthelid har jobbat som journalist både i Finland och i Sverige. Trots att kyrkan som institution kanske är starkare
på den här sidan viken är religion mera tabubelagt i Finland.
– Tro och icke-tro är mera offentligt
i Sverige, säger hon och det återspeglas i medierna. Hos oss är de specifika
livsåskådningsprogrammen få.
– Radioprogrammet Svängrum är ett
svar på behovet av ett ifrågasättande och
icke-konfessionellt livsåskådningsprogram, säger hon.
Precis under veckan för intervjun

sänder FST serien Ares andliga resa, ett
program som producerats av det norska
rundradiobolaget NRK. Are Sende Osen
är en ateist som tillbringar en vecka tillsammans med norrmän från sex olika
religioner, bland annat judar, mormoner och muslimer. Pingströrelsen får representera kristendomen i NRK-serien
på sex avsnitt.
Göthelid ställer sig positiv till fler
resonerande livsåskådningsprogram i
området mellan andakterna och Svängrum. FST har tyvärr ingen egen produktion i det här ”mittemellanområdet”. Sverige och Norge har en längre tradition av att behandla livsåskådningsfrågor och tro.
– Ett område som vi kunde utveckla.
Men det finns inte några konkreta planer.
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Bara dåliga nyheter

Göthelid säger att man inte kan särbehandla trosfrågor, samma yrkesetik gäller alla program. En journalist ska vara
kunnig och skriver man om religion ska
man förstås vara så insatt som möjligt.
Det går mycket lätt för en journalist att späda på fördomar. Till exempel buntas allt som inte är institution
ihop och kallas sekt. Bevakningen av
religionen kan bli mycket onyanserad.
– Nyhetsjournalister har en tendens
att ta upp det negativa, säger Göthelid
som större delen av sin karriär jobbat
som nyhetsreporter och som nyhetschef.
Men man kan vända på steken utan
att släppa den kritiska granskningen. Inom stora bolag som Danmarks Radio och
brittiska BBC finns en medveten strävan

Det är en politisk
viljeyttring att
det ska finnas
ett public service
rundradiobolag,
säger svenska
YLE:s t.f. direktör
Carin Göthelid.
YLE ska i framtiden finansieras
genom en särskild skatt som
tas ut av alla.

Svenskspråkiga psalmvinnare
Psalmtävling. Virsi 2012
(Psalm 2012) lockade 180
bidrag. Bland dem utsågs
tre vinnare, varav två har
starka kopplingar till Borgå
stift.
Eviga ord har komponerats av Kaj-Erik Gustafsson och texten är skriven
av Maj-Britt Palmgren. Näinkö lähestyt etsijän kaipausta har tonsatts av Anna Brummer och skrivits av

Jouko Ikola. Det tredje vinnarbidraget Herra, Herra
hädässäni har komponereats av Taru Hämäläinen och
har också den text av Jouko
Ikola.
Virsi 2012-tävlingen ordnas av Kyrkans musikfest,
tidningen Kotimaa och förlaget Kirjapaja. De tre psalmerna publiceras i boken
Uusia virsiä 2012.

efter att inte bara ta fram det negativa.
Som exempel tar hon ett program om
arbetslöshet. Ska en redaktör behandla
fenomenet ser man efter var arbetslösheten är hög och gör ett reportage. Det
brukar handla om misär och elände.
Men samma statisktiska fakta kan läsas också på ett positivare sätt.
– Man kan välja att belysa ett område med låg arbetslöshet och berätta
om vilka faktorer som påverkar just
den branschen. Det här tillvägagångssättet gäller alla ämnen.
Men hon medger att det här att vända på steken fortfarande är kontroversiellt inom journalistiken.

Ett kreativt grepp

Svenskan i YLE kan kännas pressad,

Kyrkpressen
har flyttat!

men är man på defensiven hela tiden är
det inte bra, menar Göthelid. Vad som
behövs är en positiv försvarsstrategi.
– Vi måste visa på att vi är bra och
att vi är kreativa, säger hon.
Strömsö är för all del inget nytt numera men ...
– Det var en banbrytande grej, säger hon om programmet som fortfarande är ett slags flaggskepp för FST.
Strömsö är inte den enda innovationen. FST:s valvakor har varit annorlunda och det finns många exempel på den rätta sortens påhittighet som
gör att man kan förnya sig.
Hon nämner inte andaktsprogrammet Salt, men det får väl räknas till
samma innovativa kategori.
Det är den vägen det ska gå.

Vår nya adress är:
Kyrkpressen
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
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är oförändrade:
Redaktionen: 09-612 615 49
Annonser och prenumerationer:
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din församling som sedan meddelar Kyrkpressen.
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Ida-Maria Sola och Kajsa Karlsson samlade in över 1600 namn för Pellingealternativet. Listan överräcktes till förvaltningsdirektör Sari Mankinen i tisdags.

Vi vill ha kvar vår lägergård

pellingelistan. Församlingarna i
Borgå måste sälja sin ena lägergård för
att ha råd att rusta upp den andra. Ida
Maria Sola och Kajsa Karlsson kämpar
för att Pellingegården är den som ska bli
kvar. I beredningen inför avgörandet föll
rösterna fem mot fem.
Text OCH Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Det kostar mellan tre och fyra miljoner euro att renovera lägergårdar från
70-talet, säger fastighetschef Dan Tallberg. Borgåsamfällighetens pengar räcker bara till en renovering.
Valet står mellan Karijärvi som ligger
vid en insjö nära stan och Pellinge som
ligger 36 km från centrum ute i skärgården, i gammal svenskbygd.
Fastighetsteknik och ekonomi talar för Karijärvi, säger Marcus Henricson, viceordförande i fastighetsdirektionen. Direktionen förordar på basen av en konsultutredning att Pellinge
säljs och Karijärvi byggs ut.

”Det ligger ett
värde i att åka
36 kilometer
till ett läger genom naturskön
miljö.”
Jari Oksanen

Prästvigning

Fyra nya präster till stiftet
Borgå stift
fick på trettondagen fyra
nya präster.
Här är de (från
vänster): Niina
Mura, Fred
Wilén, Daniel
Norrback och
Monica Cleve.

Under sommarmånaderna är det full
rulle på lägergårdarna. Men ser man på
dem ur ett hotellperspektiv är deras årsbeläggning bara 25 procent. I Karijärvi som ligger bara sex kilometer från
stadskärnan skulle det vara lättare för
församlingarna att öka vardagsanvändningen.
Men både Henricson och Tallberg
tillägger att skärgårdsmiljön i Pellinge
är unik.
Ida-Maria Sola och Kajsa Karlsson har otaliga lägerdagar i Pellinge
i sitt bagage. I november insåg de att
deras sommarparadis kan hamna på
”till salu”-listan när kyrkofullmäktige
tar sitt avgörande beslut den 26 januari. Så de startade en ”Bevara Pellinge”namninsamling: via nätet skrev kring
tusen personer på, med vanliga papperslistor har de samlat över sex hundra namn.
Pellinge är unikt. Sommarstämningen vid havet är oslagbar och personalen satsar på att man känner sig välkommen, säger de.
– Och det är fint att kunna gå till ett
riktigt kapell.
S:t Olofskapellet strax intill lägergår-

den ägs av den lokala kapellföreningen.
När de pratat med tjänstemän i församlingen har de fått uppfattningen att
Karijärvi är 200 000 euro förmånligare att renovera. Det kompenserar inte
den unika miljön i Pellinge, tycker de.
Dessutom har Pellingeområdet i tiden
donerats för en ganska formell summa.
Också anställda i den finska församlingen har skrivit på adressen. Finska
församlingens ledande ungdomsarbetsledare Jari Oksanen hör till dem
som ställer Pellinge lägergård framom
Karijärvi. Karijärvi ligger sex kilometer från Borgå centrum.
– Staden växer och i framtiden hamnar kursgården mitt i bebyggelsen. Det
ligger ett värde i att åka 36 kilometer
till ett läger genom en naturskön miljö.
Avsikten är att den kvarvarande lägergården ska få ökad kapacitet. Så som
Karijärvi är byggt är det mycket svårt
att bygga om så att man kan driva två
läger samtidigt. I Pellinge är det betydligt enklare, anser Oksanen.
I det gemensamma kyrkorådet föll
rösterna fem för Pellinge och fem för
Karijärvi.
Förvaltningschef Sari Mankinen sä-

Kyrkligt medlemskap

3 av 4 hör till kyrkan

De viktigaste orsakerna till att finländare är medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan är dess arbete
bland äldre, handikappade samt fattiga och utslagna.
Enligt Befolkningsregistercentralens förhandsuppgifter
hörde 77,3 procent av finländarna till kyrkan 29.12.2011.
Under de senaste två åren har många skrivit ut sig
av besvikelse över kyrkans beslut och ställningstaganden eller för att kyrkan upplevts intolerant mot sexuella minoriteter. Uppgifterna framgår ur en undersökning
av Kyrkans forskningscentral och TNS-Gallup.

ger att när allt beaktas är Karijärvis renoveringsfördel betydligt större. Och
ska man ut med en pensionärsgrupp
och åka färja i novembermörkret känns
Pellinge inte lika fint. Men bland de förtroendevalda väger det jämnt.
– Beslutet kan gå hur som helst, säger hon.
Sola och Karlsson är förvånade över
att ingen utom de själva brytt sig om att
skapa opinion i frågan.
– Ute på Pellinge är det fråga om arbetsplatser i skärgården, säger de.

SÄLJA EGENDOM KRÄVER
KVALIFICERAD MAJORITET
Borgåförsamlingarna ska enligt sin
strategi minska på sitt fastighetsinnehav med nästan en tredjedel. Enligt
strategin ska den ena av de två lägergårdarna säljas. I dag används lägergårdarna lika mycket av den svenska
och finska församlingen.
Beslutet om vilken lägergård som ska
säljas tas med enkel majoritet. Att
sälja en fastighet kräver 2/3 majoritet.

Nattvard alkohol

Risikko kritiserar
nattvardsutdelning till unga

Det finns en motstridighet mellan alkohollagen och
kyrkans servering av nattvardsvin, anser social- och
hälsovårdsminister Paula Risikko enligt Seinäjoen Sanomat. Risikko vill att församlingar ska diskutera
serveringen av nattvardsvin. Hon hänvisar till att alkohol inte får utskänkas till personer under 18 år.
Risikko litar ändå på kyrkans ansvarskänsla i frågan
och kräver inte en omedelbar förändring.
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Antingen
sekretessbelagt
eller så inte
KYRKOJURIDIK. Kan man
fatta beslut som inte är
hemligstämplade men
ändå inte avsedda för offentligheten?
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Församlingsrådet i Vanda svenska har beslutat att
protokollet från visitationen
av förvaltning och ekonomi från oktober är ”en offentlig handling för internt
bruk, inte för offentligheten och pressen, dock inte
sekretessbelagt”. I praktiken betyder det att man får
läsa visitationsprotokollet på
pastorskansliet i Dickursby
men någon protokollskopia
ges inte ut.
Lagfarne assessorn vid Borgå
domkapitel Kasten Österholm,
finns det olika grader av sekretssbeläggning av kyrkliga
handlingar?
- En handling är antingen sekretessbelagd eller så

är den offentlig. I en offentlig handling kan det finnas
uppgifter som är sekretessbelagda. Dem får man inte
ge ut.
Vad innehåller protokollet och
har domkapitlet sekretessbelagt någon del?
– Protokollet avslutas
med fyra punkter med förslag till åtgärder. Tre gäller förvaltningen, en gäller
samarbetsklimatet i församlingen.
– Avsikten med protokollet är att vara till vägledning
för församlingen och delvis
också för personalen. Den
saken blir inte bättre av att
stötas och blötas i offentligheten. Domkapitlet har inte sekretessbelagt någon del.
Hur skulle det gå om någon
skulle besvärade sig till en förvaltningsdomstol och bad att
få ut protokollet?
– Juridiskt sett är ett
protokoll som inte är sekretessbelagt en offentlig
handling.

Svalt intresse
för valwebb

kyrkomöte. Kandidaterna i kyrkomötesvalet ska presenteras på
webben men hittills har
få kandidater från Borgå
stift skrivit sina presentationer.
Text: Nina österholm

Ännu förra veckan hade bara
en tredjedel av alla uppställda kandidater i kyrkomötesvalet skrivit sina presentationer på kyrkans valsidor. Allra
minst svar har kommit in från
Borgå och Lappo stift, meddelade Kyrklig tidningstjänst.
– Nej, jag har inte fyllt i
frågeformuläret men jag har
nog hela tiden tänkt göra det,
säger Göran Stenlund som är
uppställd på lekmannalistan
i Österbotten.
Han tycker inte att det lama intresset ännu är något
att oroa sig över.

– Det har ju varit jul och
nyår. Webbenkäter och olika
former av valmaskiner hör
till de flesta val i dag och det
hör utan vidare till att fylla i dem.
Stenlund har redan bekantat sig med frågorna som
alla kandidater ska ta ställning till. Bland annat ombeds
kandidaterna prioritera olika lagstiftningsprojekt och
utvecklingsområden inom
kyrkan.
– Jag tycker frågorna verkade sakliga och bra, säger
Stenlund.
Kandidatpresentationerna
inför kyrkomötesvalet öppnas i mitten av månaden. På
sidorna finns en kort presentation av varje kandidat.
Också adressen till kandidatens egna webbsidor och
bloggar finns här. Sidorna
upprätthålls av Kyrkans informationscentral och Kyrkans central för det svenska arbetet.

Kyrkpressens
valtorg har öppnat
Kyrkliga val. I februari
väljs medlemmarna i nya
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I går öppnade
Kyrkpressen ett valtorg
där stiftsfullmäktigekandidaterna kan blogga om
sina visioner.
Text och foto: Sofia
Torvalds
– Valtorget blir en plattform
där de som röstar och de som
ställer upp kan mötas, säger
Marina Wiik som är webbredaktör på Kyrkpressen
och ansvarar för bloggarna
på kyrkpressen.fi.
Varje lista som ställer upp
kandidater i stiftsfullmäktige får en egen blogg där kandidaterna kan presentera sig
själva och sina visioner. Det
är möjligt att kommentera
bloggarna.
Den här gången valde
Kyrkpressen att särskilt lyfta fram stiftsfulmäktigevalet och lita på att kyrkomöteskandidaterna får fram sitt
budskap på andra håll.
– Det är ett viktigt val för
att stiftsfullmäktige är ett nytt
organ i kyrkan där lekmännen kommer till tals. Risken
är att det hamnar i skymundan för kyrkomötesvalet,
säger KP:s chefredaktör May
Wikström.
Hon påpekar att det är en
utmaning att presentera sjuttio kandidater på ett hanterligt sätt.
– Det här är ett sätt att låta
dem göra det själva.
Med ett presidentval som
ligger för dörren finns risken
att det blir ganska tyst kring
de kyrkliga valen.
– Vi vill ge diskussionen
ett energitillskott, säger Wiik.
– Att samla alla kandidater på ett och samma ställe
ger dessutom mer synlighet
för alla.

Finns på facebook

En del listor har redan aktiverat sig på nätet. Listan Tillsammans för en modig och öppen kyrka har dels en webbsida med kandidatpresentationer, dels en facebook-sida
där man inbjuder allmänheten till diskussion.

kyrkodagar anmälning

Mellan 26–29 januari samlas Borgå stift till
kyrkodagar i Vasa. Enligt
branschsekreterare Simon
Lampenius har det kommit in många anmälningar.
– Ungefär 200 är på väg
till Ungdomens kyrkodagar

(UK) som ordnas samtidigt
som kyrkodagarna. Sammanlagt blir vi över 500.
Även om anmälningstiden gått ut menar Lampenius att det kan finnas
plats för fler deltagare.
– Man kan alltid kontrollera med projektsekreterare Ida Erikson om man
ännu ryms med.

– På facebook publicerar vi
också nya aspekter kring vår
listas programförklaring, säger Bo-Göran Åstrand som
själv är uppställd på listan
till kyrkomötet.
Enligt Åstrand var det svårt
att få ihop en lista kandidater
till stiftsfullmäktige.
– Stiftsfullmäktige söker
fortfarande sin roll och identitet och alla vet inte hur organet arbetar.

ombud för fyra år
Den 13 februari röstar Borgå stift fram ombuden i det nya
kyrkomötet och stiftsfullmäktige.
Röstberättigade är förtroendevalda i församlingarna och
alla stiftets präster.
Kyrkpressens valtorg håller öppet fram till den 13 februari då valet är avslutat.

missionärer välsignades i matteus
Under helgen ordnas
också en gemenskapskväll och två gudstjänster
som är öppna för allmänheten. Det öppna programmet sker i Trefaldighetskyrkan i Vasa.
Mer info om kyrkodagarna och UK finns på adressen kcsa.fi/kyrkodagar/

”Nu far vi!”

På trettondagen välsignade Matteus församling sina missionärer Tomas och
Riika-Maria Kolkka tillsammans med sonen Matias. Familjen har tidigare arbetat på Papua Nya
Guinea men flyger nu till
Bangkok i Thailand den 18
januari. De börjar med in-

Foto: Leif Pietilä

550 på väg 		
till Vasa

Kyrkpressen satsar på att presentera stiftsfullmäktigekandidaterna på ett hanterligt
sätt på webben. Nu får de blogga på kyrkpressen.fi, visar webbredaktör Marina Wiik.

tensiva språkstudier i thai
innan de reser norrut till
det område där ska jobba
bland lua-stammen.
”Gud går alltid före
oss”, sa kyrkoherde Stefan Forsén när familjemedlemmarna välsignades. ”Nyt lähdetään – nu
far vi!” replikerade Matias
Kolkka vid altarringen.
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språkrör förenar. I länder med större enklaver finländare finns det egna tidningar. De är ibland skrivna både på finska/svenska och det lokala språket.

Kyrkan åker med i bagaget

NÄSTAN EN KVARTS MILJON. Passet
och språket förenar utlandsfinländarna,
men miljö och vardag är väsensskilda.
Kyrkan försöker nå dem ändå.
Text och foto: may wikström
Det bor fler finländska medborgare utomlands än det bor invandrare i Finland.
Totalt är de 220 000 och tar man med
dem som har finländska rötter är antalet uppskattningsvis 1,3 miljoner.
Många av dem har packat och åkt iväg
av olika orsaker, under olika tidsperioder. Det ligger mer än en geografisk
värld emellan den åldrande emigranten som åkte till Australien på femtiotalet och fyrtioårigen som tar time-out
på spanska solkusten.
I kyrkans ögon är båda ändå medlemmar som omfattas av kyrkans arbete bland finländare utomlands.

Splittras över hela världen

– De stora utmaningarna för vårt arbete
är det blir allt mer splittrat, säger pro-

sten Ilkka Mäkelä som är sekreterare
för arbetet vid Kyrkostyrelsen.
Finländare flyttar inte i stora grupper till samma plats, som under emigrationsdecennierna från 50- till 70-talen. Nu är det individer och enskilda familjer som sänds ut av sina arbetsgivare till avlägsna platser. De är upptagna
människor och kyrkan tävlar om deras knappa fritid – i värsta fall med deras egen familj.
– Det vill vi inte göra. Tvärtom borde vi hitta ett sätt där kyrkan kan stöda utlandsfinländarnas familjer så bra
som möjligt, säger Mäkelä.
En annan stor utmaning är att de nya
länder som nu är destinationen för utlandsfinländare inte har någon naturlig samarbetspart för kyrkan. Det här
gäller både Kina och hela arabvärlden.

Svårt med både gammalt och nytt
”På en del platser finns det
gammal och ny
emigration sida
vid sida.”
Ilkka Mäkelä

Norsk Bibelöversättning

Bibeln mest sålda boken

Norge fick i oktober sin första nya bibelöversättning på
30 år. Den har redan hunnit sälja i över 100 000 exemplar och blev fjolårets mest sålda bok i Norge.
Bara en vecka var det en annan bok som toppade listan över de mest sålda böckerna, och det var när
Karl Ove Knausgård utkom med sin senaste roman,
skriver Kristeligt dagblad. Men Knausgård hade sitt
finger med i spelet också i bibelöversättningen. Han
var nämligen en av tolv författare som hade i uppdrag
att göra bibeltexten mer läsarvänlig.

Utmaningarna gäller också att ta hand
om enklaverna med åldrande utlandsfinländare som inte längre orkar upprätthålla en lokal finsk församling –
samtidigt som det uppstår nya behov.
Då blir frågan om man ska hålla kvar
närvaron av en finsk församling med

basfunktioner, trots att få orkar gå där.
Och när är det dags att lägga ner och
rikta blickarna åt andra håll?
– På en del platser finns det gammal
och ny emigration sida vid sida, till exempel i Amerika där det finns fjärde eller femte generationens finländare jämsides med datanördar som slagit sig ner
i Kalifornien.
Bryr de senare sig alls om kyrkan?
– Jovisst! I Dallas växte det upp en livlig församling som började med att diplomingenjörer och Nokiafolk ville ha en
söndagsskola för sina barn. I kölvattnet
blev det körverksamhet och annat i en
liten enklav på cirka hundra personer.

Sociala utmaningar i solen

Ett nytt kapitel för utlandsarbetet handlar också om den nya långtidsturismen.
Den syns tydligt i Spanien, där mellan
fem och tiotusen finländare bosätter
sig på solkusten under vinterhalvåret.
Det handlar inte bara om pensionärer,
även barnfamiljer flyttar dit, och det är
också här man hittar den enda skolan
där barn kan gå hela vägen från dagis
till student på finska. Men för prästerna

Bråk Kvinnoprästmotståndare

Gräl kring utbildningsdagar

I Visby stift i Sverige pågår ett infekterat bråk efter att
en kvinnoprästmotståndare bjudits in som huvudtalare till stiftets obligatoriska utbildningsdagar i mitten av
januari, rapporterar Kyrkans tidning.
Två präster skickade förra veckan ut ett upprop till
stiftets alla präster och diakoner med en uppmaning
att avstå från att närvara när den brittiska biskopen
Lindsay Urwin ska tala under utbildningsdagarna.
Biskop Sven-Bernhard Fast har skickat ett svarsmejl
där han säger att ingen tvingas närvara vid seminariet.

på orterna har det diakonala och sociala arbetet varit stort. Det förekommer
en hel del sociala problem, alkoholmissbruk, rån och ensamhet. I familjer som plötsligt ska umgås tätt tillsammans ”på ett års semester”kan vardagen också bli problematisk.
– Malaga har nyligen fått en finsk socialarbetare. Det är en stor lättnad också
för turistprästen där, säger Ilkka Mäkelä.

HÄR BOR FLEST
uTLANDSFINLÄNDARE
Sverige		
USA		
Tyskland		
Canada		

104 341
16 685
12 963
11 779

Totalt bor det 136 935 finländska
kvinnor och 90 909 män över 18 år
utomlands. 82 procent av dem tillhör
den evangelisk-lutherska kyrkan.
Källa: Kyrkostyrelsen

Ryssland förrättningar

Putin hemligt döpt som liten

Rysslands premiärminister Vladimir Putin döptes i
hemlighet när han var en och en halv månad gammal,
skriver signum.se med referens till Kathpress.
Dopet skedde på initiativ av Putins mor och mot
hans fars vilja. Fadern var medlem i kommunistpartiet
och avvisade varje form av religion.
Vladimir Putin berättade själv om dopet vid ett besök i sin dopkyrka, Kristi Förklaringskyrkan i Sankt Petersburg, som ligger nära föräldrahemmet.

VI VAR DAG 7

Kyrkpressen torsdag 12.1.2012 • nr 2
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Hur ska vi hinna
hålla ihop?

relationer. Småbarnsföräldrar har lite
tid för varandra. Familjer där barnen har
särskilda behov ställer
nya krav på föräldrarnas relation.

Mikrostunder

Relations- och äktenskapskurser med betoning på diskussion arrangeras sedan en
tid tillbaka av många församlingar. Det som FDUV nu startar, i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland, är
en relationskurs särskilt för
föräldrar till barn med specialbehov.
– I sådana familjer ligger fokus ofta på barnet. Vi
vill ge utrymme för paret att
fundera över sin egen relation, berättar Pia Graniitti-

Om skrock och spindlar
Det lär finnas flera legender som
handlar om spindlar och Jesusbarnet. Poängen med berättelserna om
spindlar och Jesus är att det leder
till otur om man slår ihjäl en spindel.
Hur ska kristna förhålla sig till ”religiöst skrock”?
De flesta har säkert någon gång fått
höra att man inte får slå ihjäl spindlar. Utan att ens försöka vara heltäckande i resonemanget kan jag enkelt
konstatera att spindlar dyker upp i ett
par legender som anknyter till Julen
och Jesusbarnet. I den ena legenden
har spindlar kommit för att beskåda husets färdigprydda
julgran. Glada över allt det vackra klättrar de runt och ser
på alla detaljerna, utan att tänka på att de samtidigt väver
spindelväv runt hela granen. Slutligen är den alldeles grå.
När Jesusbarnet kommer för att välsigna huset upptäcker han det som skett. Han gläds över spindlarna, som ju är
en del av Guds skapelse, men förstår att det de gjort kommer att göra människorna i huset ledsna. Därför vidrör han
spindelväven och den förvandlas till skinande trådar av silver och guld. I den andra legenden är Jungfru Maria med Jesusbarnet på flykt undan Herodes. Hon gömmer sig i en
grotta och en spindel kommer och väver en väv för ingången så att soldaterna inte kan se att någon finns där inne.
För de gamla grekerna var spindeln ett olycksdjur men
genom spindellegenderna kom många kristna att betrakta
spindlarna som välvilliga varelser som i sin glädje inte alltid
insåg konsekvenserna av sitt handlande. I den senare blir
spindeln rent av en hjälpare i nöden. Ur den legenden har
man sedan som biprodukt i folktron fått uppfattningen att
man slår sönder lyckan om man dödar en spindel.

¶¶jan-erik Nyman
är prost och
pensionerad
kyrkoherde från
Jakobstad.

Text: Nina österholm
När ett barn med behov av
särskilt stöd kommer till familjen ställs nya och kanske
oväntade krav på föräldrarna.
– Vi är alla olika utrustade när det gäller att hantera svårigheter i livet. Det
som inte rubbar den enas
vardag nämnvärt kanske tar
länge att bearbeta och vänja sig vid för en annan, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare vid Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl FDUV.
Hon har lång erfarenhet av
stödjande verksamhet för familjer av olika slag men påpekar att alla familjer och relationer är olika.
– För tio år sedan höll man
mycket kurser och gav råd. I
dag är olika former av samtals- och stödgrupper vanliga. Och visst är det viktigt att
få bli hörd. Att få berätta hur
man har det och diskutera sin
situation med människor i ett
liknande skede av livet.
När livet inte blir som man
tänkte sig kan obearbetad sorg
förvandlas till besvikelse.
– Kan vi acceptera situationen just nu? Mitt liv är inte slut fastän det känns som
om jag satt fast i vardagen.
Allt har sin tid.

Våga Fråga

I en jobbig vardag kan det vara svårt att bryta invanda mönster. En relationskurs kan ge
behövlig tid att diskutera livet med sin partner. Foto: Istock
aho som jobbar vid Familjelinjen som hör till Barnavårdsförreningen.
Varför blev det just vi en
gång och vilka är våra styrkor och resurser är frågor

som kommer att behandlas
i gruppen.
– Mycket handlar om hur
man kommunicerar med
varandra. Ofta är man betydligt vänligare mot sina

Lisbeth Hemgard, Maria Balk och Pia Graniittiaho.
Foto: Nina Österholm

bekanta än mot sin partner,
säger Graniittiaho.
Att ha tid för varandra är
en utmaning i alla småbarnfamiljer.
– Det gäller att ta de där
mikrostunderna till vara. Säga ”hej vad trevligt att du är
hemma” när den andra stiger
in genom dörren. Att bekräfta
varandra som partner fastän
det känns som om man aldrig
hinner med varandra.
Relationskursen startar den
17.1.2012 i Helsingfors. Mera info på
adressen www.bvif.fi/kalendern.
Info och anmälningar: jon.jakobsson@fduv.fi / 050-594 8987.

Legenderna i sig är många gånger, rätt förstådda och rätt
använda, en skatt att ta vara på. Substansen i skrocket (eller övertron) kan man däremot ta med ett leende. Man råkar nog inte ut för olyckor om man slår ihjäl en spindel men
ibland kan det ändå finnas anledning att ta det en smula varligt med spindlarna. Under ett besök i Östafrika lärde
jag mig att ödlorna som kilade runt på väggarna och spindlarna, som kunde vara handflatsstora, egentligen var ens
bästa vänner. De åt nämligen allehanda kräk, bland annat mygg som kunde sprida malaria. Därför skulle man låta dem vara ifred. I det rådet låg inte en tillstymmelse till
skrock. Rådet var helt praktiskt betingat.
Som kristna kan vi betrakta skrocket som just skrock
och ta det med en axelryckning. Enligt vår tro leds och beskyddas vi av himmelens Gud och därför kan vi tryggt lämna svarta katter och liknande ”fenomen” i fred även om de
råkar korsa vår väg.
Jan-Erik Nyman träder in som ersättare för dem av Kyrkpressens experter som ställer upp i de kyrkliga valen i februari. De återkommer efter att valen är över.

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

Hunden i himlen
Riffes liv är som en askungasaga. Eller snarare
kanske som den om Ronja
Rövardotter.
Hennes föräldrar var riktiga modellexemplar men
själv hade hon
inte samma

förfinade egenskaper: hon
var lite blyg till sättet och
öronen låg lite för mycket
på sned för att hålla måt�tet.
Sina första levnadsår tillbringade Riffe med begränsad rörelsefrihet i en trång
höghuslägenhet. Småningom adopterades hon av en

ny familj och hamnade på
en gård på landet. Där levde
hon ett naturnära liv, något
oborstad men fri att komma och gå som hon ville.
Hon gillade att valla hästar,
som tackade för omsorgen
genom att sparka ut en del
av hennes framtänder.
För mig kommer collien

Riffe alltid att vara idealtypen för en hund. Hon hoppade aldrig upp på folk,
dräglade eller åt upp saker.
Hon var klok som få och
försvann aldrig från gården,
utom när hon sprang till farmor för att berätta att hästarna rymt.
Riffe fanns där under

nästan hela min uppväxt.
Mot slutet av sitt liv blev
hon döv och blind och en
vinterdag försvann hon bara. Jag saknar henne fortfarande.
Mina föräldrar har aldrig
skaffat en ny hund. Kanske
tycker de att det skulle vara
illojalt? Men skulle den öm-

het som de kände för Riffes
eftertädare göra deras kärlek för henne mindre värd?
En ny hund skulle aldrig bli en ny Riffe, men den
kunde ändå vara viktig och
dyrbar. Ingen av oss – hund
eller människa – är oersättlig, vi har bara olika tomrum
att fylla så länge vi är här.

8 LIV & TRO

Kyrkpressen torsdag 12.1.2012 • nr 2
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Idrott. Hon började springa som sällskap åt grannen
som gett nyårslöftet att gå ner i vikt. Redan samma år
stod Pedersörebördiga Malin Liljestedt högst på prispallen efter 10 000 metersloppet i friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige, men iklädd blågult.

Sprang rakt
in i svenska
landslaget
Text och Foto: Johan Sandberg
– Ingen räknade med att jag skulle vinna 10 000-metersloppet i Finnkampen,
säger Malin Liljestedt. Inte ens jag. Jag
kallades årets komet.
Året var 2009 och de svenska damerna tog en trippelseger i Finnkampen. Det är så man kallar landskampen i Sverige.
– Jag hade inte sprungit den sträckan
tidigare i tävling. Jag hade testat hemma
på Nynäsbanan och tyckte att 25 varv
var långt. I taktikplaneringen före loppet sa jag att jag inte har någon aning
om vilka tider jag ligger på. Då bestämde
vi att de andra skulle dra och jag hänga
på om jag orkar. Den som orkade bäst
fick springa i mål som etta och det visade sig vara jag.
Året därpå vann Liljestedt 5 000-metersloppet i samma landskamp. Men
ifjol gick det sämre.
– Jag tror min tränare var stressad av
min ålder och ville att det skulle gå bra
genast. Han bestämde att vi skulle gå in
i en hårdträningsperiod i juli och augus-

ti. Det blev för mycket för min kropp.
Jag orkade inte. Efter Finnkampen brakade jag ihop.
Men före det tog hon silver i svenska mästerskapen på 5 000 meter och
i terräng.
– Jag förlorade guldet i båda SM-tävlingarna ifjol. Hundradelssekunderna
var inte på min sida.
Efter landskampen tog hon två månaders paus i träningen, bytte tränare
och återupptog träningen för en månad
sedan. Under julen hälsade hon på föräldrar och syskon i Jakobstad.

Bott i Sverige sen nian

Som ung i Lövö, Pedersöre, tränade
Malin som då hette Ekman löpning inom IF Falken. Efter högstadiet tog hon
ensam båten över till Umeå för att gå i
gymnasiet. Där lade hon snart av med
löpningen och övergick till sporadiskt
motionerande. Hon utbildade sig först
till hjälpsköterska och därefter till diakon. Hon gifte sig och i maj 2008 fick
hon sonen Emanuel.
Malin Liljestedt tog svenskt medborgarskap när hon gifte sig. Det fin-

ska medborgarskapet har hon fortfarande kvar. Hon kunde lika gärna representera Finland.
– Men det är ingen som frågat mig,
säger hon. Det är nog det som mitt
idrottande handlar om. Jag har bara hamnat där. Jag är mest chockad
själv över hur det gått.
Malin Liljestedt ser ingen gräns mellan Finland och Sverige.
– Jag känner lika mycket samhörighet med finländarna som med svenskarna.
Hon kommer bra överens med österbottningarna Karin Storbacka samt
Heidi och Zandra Eriksson som hon
träffar på landslagsuppdrag.
– De är ändå så pass mycket yngre än jag att jag inte minns dem från
Falkentiden.
– Men i friidrott vill du ändå stå högst
på prispallen, oavsett vem du möter.
Det är ju det som gör tävlandet så tufft.
Ingen minns vem som blev femma. Det
är hårda bud.
Eftersom Sverige har fler invånare än
Finland tror Liljestedt att det är svårare att bli uttagen till landslaget där. Att

Hindren är till
för att övervinnas. Den springande diakonen
Malin Liljestedt,
31, har fått
nytändning i höst
efter att hon bytt
tränare.

dra på sig landslagsdressen är ett hedersuppdrag.
– Det är jättekul att får representera
Sverige. Speciellt kul är det att få vara
med i Finnkampen då man vet att släkten är där och hejar på mig. Det gör de
fast jag springer för Sverige. Men i övrigt hejar de nog på Finland.

Inte många har Bibeln med

Malin Liljestedt har märkt att hon är
annorlunda i landslaget.
– Man bor ofta tillsammans med någon under landskampsuppdragen och
det är inte många som har Bibeln med
sig. Det väcker frågor och jag får berätta om varför jag läser Bibeln och om
min tro. På det sättet blir jag en liten
missionär.
Men hon ber inte om Guds hjälp att
vinna tävlingarna.
– Nej, det känns för egoistiskt och
som om mitt liv och min tro hängde
på det. Men jag kan nog be om kraft
att komma igenom loppet.
Utan Guds hjälp tror hon inte att
hon hade uppnått den nivå hon befinner sig på.
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– När jag ser tillbaka på hur snabbt
det gått inser jag att Gud har haft sitt
finger med i spelet, säger hon. Man kan
ju inte bara trilla in i ett landslag som
jag gjort. En del kämpar i många år för
att få delta i SM. Jag har inte ens förstått vilka krav det ställs på att få delta. I somras tröttnade jag på att springa
släta sträckor och ville prova på något annat. En kompis i klubben skulle springa ett 3 000-meters hinderlopp och jag lovade dra henne till en
tid på 3:30 per kilometer. Jag gjorde
det men hon hängde inte med utan jag
vann loppet. Där ser jag hur Gud hjälper utan att man själv inser det.
Så länge Gud ger henne motivation
kommer Malin Liljestedt att fortsätta springa.
– Han behöver nog backa upp mig
för det är inte alltid kul att ge sig ut
och träna.
Fortfarande har hon en avslappnad
inställning till löpningen. Något medaljskåp har hon inte utan medaljerna
ligger lite här och där, i en skrivbordslåda, i bilen, i en väska …
– Jag springer för att det är roligt.

”Jag inser att
Gud haft sitt
finger med i
spelet. Man kan
ju inte bara trilla
in i ett landslag
som jag gjort.”
Malin Liljestedt

Jag har aldrig haft några mål. Jag kom
till tävlingen med familjen, sprang och
åkte hem. Jag tror ju att Gud ger alla
en gåva och att man ska göra det bästa av den.
Men nu har hon en ny roll på löparbanan. Hon är inte längre överraskningen utan det ställs förväntningar
på henne.
– Nu vet jag var alla ligger tidsmässigt. Det var roligare förr när man inte
behövde känna pressen. Det var en bekymmerslöshet som jag saknar. Samtidigt måste jag hålla mig alert så att jag
inte slappnar av helt. Man måste vara
lagom nervös. Men oavsett hur det går
är det här inte min biljett till himlen.

Fått nytändning

Tränarbytet har i alla fall gett Malin
Liljestedt en nytändning.
– Han har bra funderingar och det
känns jättespännande. Målet för nästa säsong är att förbättra mina tider.
Jag gör mitt bästa och ser hur långt
det räcker. Jag kan inte ha fokus på
mina konkurrenter utan på mig själv.
När hon ska tävla nästa gång kom-

mer hon att diskutera om med tränaren efter nästa träningsläger, en vecka
i Fuerteventura i januari. Längre än så
vill hon inte vara från familjen.
Sedan hösten jobbar Malin Liljestedt som diakon i hemstaden Nynäshamns församling. Tidigare arbetade hon i den finska församlingen i Stockholm.
– Eftersom jag tränade i Stockholm efter jobbet blev dagarna oskäligt långa och Emanuel behövde mig
hemma, säger hon. Jag sa upp mig och
fick nytt jobb med konfirmanderna i
Nynäshamn. Ungdomarna tycker det
är kul att se mig springa på teve. Jag
kallas den springande diakonen.
Det behövdes ett ingripande från
Gud innan hon började diakonutbildningen.
– Jag jobbade på sjukhus i Gävle och
sa till Gud att jag vill göra något annat. Jag fick idén att söka till diakonutbildningen. Men det ville jag inte
utan fortsatte be om att få göra något annat. Svaret var alltid detsamma, diakon. Jag var som Jona, så motvillig man bara kan vara. Men när jag

Malin Liljestedt tränade i Jakobstad
under julmellandagarna.
väl kom till skolan 2005 tyckte jag det
var jätteroligt.
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prg band. Det började som skrammel i församlingens bandrum. Nu är PRG Band från
Sibbo en fungerande orkester med både kapellkonsert och scenshow på repertoaren.

På Höstdagarnas minifestival uppträdde PRG Band från Sibbo som ett av kvällens stora band. Det tretton personer starka bandet leds av ungdomsarbetsledare Patrik Frisk som själv
spelar piano. Solist är Paulina Biström och i kören står Fanny Wikström, Lina Frisk, Matilda Wikström, Emilia Granqvist och Alexandra Gustafsson. Foto: Elias Forsman

Sibbo ute ur
bandkällaren
Text: Nina österholm
En fullsatt sporthall som klappar takten.
Bländande strålkastarljus och en dansande publik framme vid scenkanten.
PRG Band från Sibbo visade framfötterna rejält när de skakade loss publiken
på Höstdagarna i november.
– Det är bästa spelningen vi gjort,
tycker Paulina Biström, 20 år och solist i PRG Band.
Sammanlagt tretton personer stod på
scenen i Lempäälä, både blåssektion
och kör hör till.
– Bandet är som en levande organism,
den utvecklas hela tiden. Det är också
det som gör att PRG förblir intressant,
säger Biström.

Rytm i kyrkan

Allting började som skrammel i församlingens bandrum. Alla som besöker ungdomsverksamheten i Sibbo prästgård får
spela på de instrument som finns där.
Plötsligt märkte ungdomsarbetsledare
Patrik Frisk att det fanns många duktiga musiker bland ungdomarna.
– Jag märkte till exempel att Zacke
Holmkvist var en riktigt duktig basist.

”Bandet är som
en levande organism, den utvecklas hela tiden.”
Paulina Biström

Det var inte längre bara skrammel, säger
Frisk som genast grabbade tag i chansen att göra mera rytmmusik i kyrkan,
också i gudstjänsten.
Frisk började själv öva tillsammans
med ungdomarna och ett helt band med
yngre och äldre musiker tog sakta form.
Hans egen son Robin Frisk spelar trumpet i bandet.
PRG Band uppträdde senast i julbönen i Sibbo kyrka, de spelade Carolas
I denna natt blir världen ny.
– Det är kanske inte den sortens musik som man vanligen förväntar sig i
församlingens julbön. För mig är det en
stor sak att få in rytmmusiken i kyrkan,
säger Patrik Frisk.
Han tycker inte om ordet ”ungdomsmusik” som benämning för pop och
rock.
– Allting som vi spelar har ett mål
och en mening, det ska passa i sammanhanget och vi är aldrig ute för att
chockera.
På PRG Bands låtlista finns allt från
Christina Aguilera till Uno Svenningson.
– Värsta trashmetallen skulle också
kunna fungera i gudstjänsten, kanske
vid syndabekännelsen. Den handlar ju
om vår synd, funderar Frisk.

Församlingsidol

Den största utmaningen för Sibbobandet är tiden. Många av PRG Bands medlemmar studerar redan på annan ort eller är i armén.
– Vi övar när vi kan. Mitt i natten,
strax innan vi ska uppträda, säger Patrik Frisk.
Han försöker att inte kräva för mycket av ungdomarna.
– Å andra sidan utvecklas man inte
ifall ingen kräver något, funderar Paulina Biström.

Hur håller man en lämplig kravnivå
på ett församlingsband när det plötsligt börjar växa?

– Att spela i band sitter jättebra i församlingens ungdomsverksamhet. Man
får bejaka sig själv konstnärligt och pro-

va på nya saker. Många har stått på scenen med PRG för allra första gången.
Om och när konsertframträdandena blir större är det däremot viktigt att
inte sätta någon i en situation som han
eller hon inte klarar av. Där är det kanske min uppgift att välja de som håller
för trycket, säger Patrik Frisk.

Blir det inte en tävling då? Församlingens egen Idol?

– Klart att det kan uppstå konkurrens, vi är alla bara människor. Men genom att visa varandra uppskattning och
låta alla prova på så gör vi vårt bästa för
att det inte ska bli en tävling

Bästa publiken

Nästa spelning blir någon gång under
våren. Det har också varit tal om en
Österbottenturné.
– Det blir inte så mycket större än Höstdagarna på svenska. Nästa steg skulle nästan vara Kirkon nuorisopäivät, spekulerar Paulina Biström.
Fast egentligen spelar inte publikens
storlek någon roll, hon gör sitt bästa varje gång.
– På en stor konsert är det kanske
bättre stämning men i kyrkan känns
det verkligen som om man lyssnade på
musiken. Och det känns fint.

PRg Band

Paulina Biström, Oskar Pullinen,
Zacharias Holmkvist, Alexander Ingves och Robin Frisk hör till kärntruppen i PRG Band. Foto: Nina Österholm

Bildades någon gång på 2000-talet
i Sibbo prästgård där församlingens
ungdomsverksamhet håller till.
Förkortningen PRG syftar på prästgården.
Videoklipp från konserter finns på
Youtube och bandets facebooksida.
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Alla
tror på
något
Forskning. Trosbekännelser behöver inte vara religiösa utan finns också inom
såväl politik som naturvetenskap.
Text och foto: Marina Wiik
– Är vi faktiskt så där genomskinliga?
Den frågan har Minna Näsman ställt sig
upprepade gånger under de senaste åren.
Under arbetet med sin doktorsavhandling Livsåskådningars roll i miljökonflikter har hon märkt att de normer
som styr oss framgår öppet av vad vi
gör och hur vi talar.
När hon intervjuade olika parter i
miljökonflikter uppstod det ibland
mycket laddade ögonblick i kommunikationen.
– Senare sökte jag efter gemensamma nämnare för det som hände. Jag hittade flera kategorier: förstärkande ord,
uppmjukande ord, metaforer, laddade ord ...
Näsman undersökte om till exempel
uttrycket ”Jag tror på en marknadsekonomi men inte på ett samhälle som
saknar regler” fungerar som en trosbekännelse på samma sätt som ”Jag tror
på Gud Fader”.
– Intervjupersonens tillit till marknadsekonomin såg ut att vara en central
del av hans tänkande och hängde också ihop med hans miljöpolitiska ståndpunkt. Därför kan uttrycket kallas hans
trosbekännelse.
De 21 forskningsintervjuerna ger enligt
Näsman uttryck för olika världsbilder.
– Många intervjupersoner bygger sin
livssyn på den fysiska verkligheten. Andra poängterar att de i svåra livssituationer främst får andligt stöd från sina
medmänniskor.
Gud är levande verklighet för endast
ett fåtal intervjupersoner.
– En person för bland annat fram att
vår uppgift inte är att samla möjligast
mycket pengar, makt och upplevelser
för oss själva. Han ser sitt miljöengagemang som en följd av de kristna värderingar som han fått hemifrån.

Livshistorien avgörande

De främsta förklaringarna till vilken position de intervjuade antog i miljöfrågor finns i deras livshistorier.
– En intervjuperson berättade om när
en närstående till honom dog då han var
liten. Intervjupersonen sa till sin mamma att det kanske var Guds vilja men
mamman svarade: Det finns ingen Gud.
Sedan dess har han haft ett behov av att
förklara allt på vetenskaplig bas, förklarar Näsman.
Enligt henne tror alla människor på
något, också de som säger att de inte
tror utan vet.
– De som inte kallade sig troende an-

”Också de som
inte kallade sig
troende använde emotioner
och värderingar
i sitt tal som de
inte motiverade
rationellt.”
Minna Näsman

Enligt teologie doktor Minna Näsman nedvärderas moraliska och känslomässiga aspekter ofta inom till exempel
politiken. Samtidigt odlas de flitigt eftersom budskap som innehåller både fakta och emotioner ofta är mest slagkraftiga
och lättast att ta till sig av en utomstående.
vände emotioner och värderingar i sitt
tal som de inte motiverade rationellt. En
som inte föreställde sig Gud som en aktiv kraft sa bland annat att ”allt vilar på
andra, människan ensam är ingenting”.
Det var en viktig värdering som han inte
hade behov av att motivera fastän han
annars var mycket kunskapsorienterad.
Religionen bidrar ändå med en särskild aspekt i konfliktsituationer.
– Både miljökonflikter och trostvister kan till exempel förstöra en vänskap, men i det senare fallet tror man
på en personlig Gud som påverkar det
som sker och som man står i relation
till, säger hon.
Det finns inga garantier för att det som
en människa säger sig tro på eller uttalar
som en norm motsvarar hennes verkliga
handlingar. Därför sökte Näsman spontana och omotiverade tecken på talarens
övertygelser.

– Känslan av att sådana uttalanden
var den personens “riktiga” trosbekännelser förstärktes av att de gick logiskt
ihop med talarens handling i konflikten, säger Näsman.
Forskningsresultatet har också haft
stor inverkan på hennes bild av sig själv
som trosutövare.
– Jag blev tvungen att rannsaka mig
själv. Hur gick det till exempel ihop att
jag tror på Gud som en kärleksfull fader men samtidigt talade om min kommande disputation genom uttryck som
att ”gå till giljotinen”? Litar jag inte på
Gud och mina medmänniskor?
Betyder det att man borde ge upp och sluta kalla sig själv troende?
– Tvärtom! Det gäller att utmana sig
själv och fundera över vilken verklighet man lever i och skapar. Sprider
man Guds rike genom sina ord och
handlingar eller inte?

om undersökningen
Materialet utgörs av 21 intervjuer som
tolkats genom närläsning. Intervjuerna gjordes 2007–2008.
De intervjuade representerade olika
parter i två miljökonflikter i Åbolands
skärgård: tvisten kring Korpo Långvikens Natura-status och bygget av
vindkraftverk på Högsåra.
Målet var att beskriva livsåskådningarnas roll i miljökonflikter. Avhandlingen ingår i ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt kring främjandet av
hållbar utveckling i skärgården.
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Döden och
värdigheten

I Karl Ove Knausgårds
omtalade självbiografiska romanserie Min kamp
(del 1) finns en scen
där Karl Ove och brodern Yngve ska bestämma hur deras pappa, en
man som de fruktade
och som dog svårt alkoholiserad, ska begravas.
Kyrkligt eller icke-kyrkligt? Pappan ville inte ha med kyrkan att göra, men …
”Jag vill inte stå där
med några påhittade låtsasritualer och läsa någon jävla dikt alltså. Jag
vill att det ska vara ordentligt. Värdigt.”
Jag tänker på bröderna Knausgård då jag läser en svensk webbartikel om begravningar
utan några anhöriga eller vänner på plats. Prästen fyndar i den dödes
bostad och försöker hitta material för ett griftetal. Talet handlar ofta om
ensamhet. Vaktmästaren, organisten och begravningsentrepenören
sjunger högljutt för att
kompensera för att ingen är där.
Ceremonin ska vara
värdig, tycker den präst
som intervjuas.
Värdig, funderar jag.
Vad betyder det? Det
betyder att det ska vara A-versionen och inte
B. Hela köret. Man satsar fullt ut eller också inte alls. Och man gör det
därför att man vill visa
att den person som firas är tillräckligt värdefull
för att få en hel ceremoni
och inte bara en halv.
Det är meningslöst
och ohyfsat att börja rota i vad ritualer innebär
för olika människor och
hur stark ”tro” den som
dött – eller de anhöriga – uppvisar, som om
de skulle behöva förtjäna en kyrklig begravning.
Man kan låta orden rinna
genom kroppen som en
välsignelse: av jord har
du kommit, till jord ska
du återvända, Kristus ska
uppväcka dig på den yttersta dagen. Samma ord
har följt den dödas förfäder, i generation efter
generation.
Det är värdigt.

¶¶Sofia

Torvalds
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Oa vill
roa med
orden
Ordbruk. Plötsligt uppfylldes han av ord. Av orden
skrev han Korta noveller och några längre. Men även
om Oa Lönnbäck ibland titulerar sig författare är det
inte helt oproblematiskt för honom att göra det.
Foto och text: johan sandberg
– Det är som om författarna var placerade på en piedestal. Är man författare
när man lever på att skriva, är journalisterna författare? undrar han.
Oa Lönnbäck kallar sig ordbrukare. I det inkluderar han att skriva, vara
ståuppkomiker, att föreläsa, företagscoaching och att vara konferencier för
olika tillställningar.
Före jul kom hans fjärde bok Korta noveller och några längre ut. Tidigare
har han gett ut kolumner och kåserier i bokform.
– Jag har experimenterat friskt i den
nya boken. Eftersom jag gett ut den
på eget förlag får jag göra som jag vill.
Jag skrev noveller. En del av dem var
hundraordsnoveller varav ett tiotal börjar med orden ”plötsligt uppfylldes han
av …”. I slutet av boken har jag samlat
formuleringar som blivit över, som jag
inte fått att passa någonstans.
Han beskriver skrivandet som en fenomenal sysselsättning.
– Men det behöver inte vara så seriöst att man sitter och grubblar, bor
i koja och lever på strömming. Seriositet är inte en av andens gåvor. Saliga
äro de seriösa ty de skola hava rynkade pannor. Så står det inte i Bibeln. Jag
försöker få fram livsglädjen i berättelserna. Som kristna borde vi kunna bjuda på de vardagliga komiska historierna. Vi vet ju vart vi är på väg.
Lönnbäck har svårt att definiera vilken hans huvudsyssla är.
– Jag tycker om att göra lite av varje
och om att vara ute bland människor.
Jag har så många ben att stå på att när
jag räknar ihop det blir det sammanlagt 137 procent.

Profetior i samlingsvolym
BOK
Sant liv i Gud
Redaktör: Vassula Rydén
Förlag: Ödeshög 2011
Inga nutida profetior väcker
reaktioner som Sant Liv i
Gud (SLIG). Tolv böcker utgavs av grekisk-ortodoxa
Vassula Rydén under åren

1985–2003. Nu finns en
samlingsvolym på svenska.
Den litterära stilen är enkel
och vardaglig. Bibliska motiv utvecklas med en säregen och virtuos apologetik.
Alla med intresse för profetians gåva borde läsa den
här boken. I sin helhet. Den
som sträckläste Da Vincikoden kommer igen att slitas mellan läshörnan och
hushållsuppgifterna.

Han önskar att hans kristna grundsyn finns i allt han gör.
– Jag har ännu inte skrivit någon kristen bok, för jag vill inte skriva folk på
näsan. Jag vill inte heller hamna i facket
kristna författare. Men jag vill nå många
människor med det jag gör. Så får man
hoppas att anden i mig, om man får använda ett så fint ord, talar genom mig.

Skrattar mest åt sig själv

Även om många ståuppkomiker slår
under bältet faller inte Lönnbäck åt den
sortens humor. Men han ser ingen konflikt i att vara kristen och komiker.
– Artisten Sarah Kelley har sagt att
hon uppträder var som helst, för vem
som helst, och att hon alltid är kristen. Till det vill jag lägga till att jag inte gör vad som helst. Inte för att jag är
pryd utan för att det är min livssyn. Jag
skrattar mest åt mig själv och åt mina
tillkortakommanden.
Att få använda Karlebydialekten ser
Lönnbäck som en styrka.
– Det är en fördel att komma in på
scenen och säga att det är gårroolit ti va
jeer (väldigt roligt att vara här). Karlebyhumorn går nog hem överallt. Folk
frågar ibland om jag kan allmänsvenska. Jo, jag kan nog några ord, till exempel gymmistövel och snöpyrå. Jag ska nog
snart gå en kyrs i att lära mig rätt genus.
Mera humor i kyrkan skulle heller
inte skada.
– Så länge humorn är äkta går den
hem även i predikningarna, säger
Lönnbäck. Framkrystad humor är jättedålig, men det är också framkrystad
seriositet.
Utan att tveka säger Oa Lönnbäck sig

Dr Niels-Christian Hvidt
behandlade SLIG i sin prisbelönta avhandling Christi-

Vassula Rydén

Äkta humor går alltid hem,
även i kyrkan, anser Oa
Lönnbäck. Men krystad
humor är lika dålig som
krystad seriositet.

an Prophecy. The Post-Biblical Tradition (Oxford 2007).
Joseph Ratzinger fick läsa manuskriptet och skrev
sedan förordet strax innan
han valdes till påve. En katolsk ärkebiskop intygar att
SLIG följer en kristen moral
och lära. Men bara en egen
Emmausvandring kan ge läsaren svar på den övergripande frågan: Är det du, Jesus?
Att boken är profetisk är
bara förnamnet. Den förutsäger elfte september och

vara redo att predika i söndagens gudstjänst ifall han blev tillfrågad.
– Men det skulle inte bli någon prästerlig predikan utan en Oa-predikan.
Jag talade en gång i församlingen i Nådendal. Jag talade om att Gud gläds när
han ser dig. Det tog en stund innan församlingen förstod att de fick skratta. I
allt det jag gör vill jag få fram att Gud är
en god far som ler när han ser på oss.

Att sälja är en konst

Att ge ut böcker på eget förlag innebär förutom en frihet också en risk.
Man saknar stödet från en förlagsredaktör och hjälp med marknadsföring.
– Att skriva bok är jobb, att sälja den
är konst, säger Lönnbäck. Men det är
faktiskt en av de bästa bitarna att få
vara ute bland folk och sälja boken.
Jag ser mig som en hantverkare som
säljer one-off produkter.
För Oa Lönnbäck var utgivningen

Sovjetunionens fall. I alla fall
i backspegeln. På dagen. De
över ettusen sidorna talar
om omvändelse och helgelse. Vi har lärt oss att frukten
ska prövas. Men SLIG har
granskats sorgfälligt. Profetior smeker ingen medhårs
eller har lojaliteter. De ortodoxa upplever att kyrkan i
väst favoriseras. Protestanten söker stöd för sitt. Alla
har sin Jesus. För Herren kan
inte vara verksam på sätt
som inte motsvarar de egna
förväntningarna. Eller?

Vatikanens hållning beskriver läget bäst: Det kan
inte bevisas att budskapen kommer från Gud men
de kan också visa sig göra
det. Samlingsvolymens huvudperson, som heter Jesus, frågar oss: ”Har Jag inte sagt att Jag i era dagar
skall utgjuta Min Ande över
mänskligheten och att Jag
skall lägga Mina Lagar direkt
i era hjärtan och skriva dem
i era sinnen?”
¶¶Niklas

Bonde
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13 – 29.1.2012
Georgsgatan 18

Yrjönkatu 18

Dagligen
10.00 – 18.00
• UTSTÄLLNING I FESTSALEN

om C.L.Engels eget hem, som fanns på Bulevarden 20 i Helsingfors i
början av 1800-talet. Hans viktigaste ritningar presenteras i Galleriet.

• STUDIA GENERALIA I SFV-SALEN

om Engel som privatperson, om hans liv, verk och samtid. Föreläsare bl.a.
Matti Klinge, Björn Wahlroos, Laura Kolbe, Henrik Meinander, Kari-Paavo
Kokki, Eva Ruoff.

• PIANORECITAL

17.1. kl.19 med konsertpianisten, professor Henri Sigfridsson i Gamla kyrkan
i Helsingfors.

• NY BOK

specialutgåva om Engel utkommer i samband med utställningen i januari 2012.

• NÄRMARE UPPGIFTER:
www.engel.fi

Sportlovsresor
till Äkäslompolo
Kom med på Nykterhetsförbundets skidresa
till Ylläs. Start från Nyland 18 februari 2012.
Start från Österbotten 25 februari 2012.
Ungdomar över 13 år även utan föräldrar.

5 hela skiddagar!
Nylandsresan från 380€ /person, Österbottenresan från 360€ /person (innehåller kost, logi
och bussresor). Även familjepriser.

på ett eget förlag den enda utvägen.
– Min första bok gav jag ut år 2006
efter att folk frågat efter en bok med
mina samlade kolumner från Österbottningen. Förlagen jag hade kontakt
med svarade att de inte ger ut redan
publicerat material. Då antingen begraver man idén eller söker en annan
väg. Med god hjälp av vänner som kan
det jag inte kan gavs boken ut.
– Många dörrar är öppna bara man
vågar knacka på. Jag sticker heller inte
under stol med att det är ekonomiskt
mera lönsamt att ge ut en bok själv.
Men det är också mera arbete.
Någon stress för att böckerna ska

förbli osålda tar Oa Lönnbäck inte.
– Jag säljer några då och då. Det
finns heller inget bäst före datum på
dem.

Litar du på mig?

Det har gått sex år sedan Lönnbäck sa
upp sig från sitt jobb som speciallärare
för att bli ordbrukare på heltid.
– Jag hade inte en tanke på att bli
företagare, säger han. Jag var jättenöjd
med att gå till jobbet och få lön en gång
i månaden. Sen började något mala på
i huvudet. Jag tror att Gud leder oss genom att öppna och stänga dörrar när
vi ber och frågar.

”Saliga äro de seriösa ty de skola hava rynkade pannor. Så står det inte i Bibeln.”

Kopimismen väcker frågor
nytt samfund. Det Missionerande Kopimistsamfundet är senast i raden av
godkända trossamfund.
Sverige är första landet i
världen som erkänner kopimismen som religion.
Information är helig för
det nyligen erkända samfundet. De menar att information har ett värde och
att värdet ökar genom kopiering. Det har spekulerats

i om kopimisterna ville erkännas som trossamfund
för att polisen skulle lämna
medlemmar och deras servrar i fred i religionsfrihetens namn.
Svenska insändarskribenter frågar sig också om det
verkligen var tänkt att lagen
om trossamfund skulle användas på det här viset. Är
Kopimistsamfundet bara en
parodi på en kyrka?

Att stiga av lärarjobbet var ett radikalt beslut och ett trossteg.
– Jag hade varit kristen hela livet och
tror på allt som står i Bibeln och på att
Gud verkar än i dag. Men vågar jag tro
att Jesus är min herde och att han också har hand om familjen Lönnbäcks
ekonomi? Det var som om Gud frågade ”litar du på mig?”. Det var utmaningen för mig.
Även om han saknar sina kolleger
har han aldrig ångrat beslutet.
– Jag vill höra rätt och göra rätt men
även om jag gör fel så finns Gud där.
Han lämnar mig inte, säger Lönnbäck.
Men han har inte visat mig någon färdig plan utan jag måste ta mig tid att
umgås med Gud och fråga honom hur
jag ska göra.
Lönnbäck är tacksam för det han har.
– Det kommer rent vatten ur kranen och jag har värme i huset. I dag
får man också vara glad över att ha el.

Kotimaa distribuerar ny prästdräkt

Ämbetsdräkt. Förlagsaktiebolaget Kotimaa kommer att tillverka, sälja och
distribuera den nya prästämbetsdräkten för kvinnor.
Företaget vann anbudsgivningen som också Standa Oy och Image Wear Oy
deltog i.
Jämförelsen baserade sig
på avtalstidens pris, kvaliteten på arbetsprov samt
servicekonceptet.

Till den nya prästdräkten hör två olika jackor,
knälång eller lång kjol eller byxor och traditionella prästskjortor med olika
lång ärm. Till helheten hör
också ett kors som fästs i
prästjackan.
Kläderna har planerats
av kläddesigner Kirsimari
Kärkkäinen.

BergsvärmeBorrningar
• Välkommen och besök
vår nya hemsida!

www.porausassat.fi

• Miljövänlig, enkel och
bekymmersfri uppvärmning av ditt hus ännu
denna vinter

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi
En beställning av oss är ett Ess i ärmen!
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ENEBERGS

Bergvärme?

BEGRAVNINGSBYRÅ
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
����������������������������

Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

�����������������

En byrå med
komplett service
Forum
Hagnäs
Tölö
Malm
Östra
Centrum
Alberga
Hagalund
Dickursby
Myrbacka
Kervo
Hyvinge

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

tel.
tel.
tel.
tel.

010 76 66620
010 76 66500
010 76 66530
010 76 66630

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

010 76 66590
010 76 66610
010 76 66570
010 76 66560
010 76 66600
010 76 66550
010 76 66580
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Fullständig begravningsservice
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– med omtanke och mångårig erfarenhet
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(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

Optisk specialaffär

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ
Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Annonsera i
hok-elannonhautauspalvelu.fi
perunkirjoitustoimisto.fi
Telefonejour 24 h: 050 347 1555

www.kyrkpressen.fi

SUCCÉN FORTSÄTTER!

bOUblil &
SChöNbERg
Kungen av Ö är en nyskriven pjäs
om motsättningar mellan ung och
gammal, mellan stad och
skärgård, mellan vikten att bevara
och kraven att förändras.
Premiär 8.3.2012 på Stora Scenen!

DE SiSTa FöRESTÄllNiNgaRNa
13.1 - 11.2.2012
TExTaD Till SvENSka OCh FiNSka

Biljettkassan (02) 277 7377 Gruppförsäljning (02) 277 7378/79
biljetter@abosvenskateater.fi www.abosvenskateater.fi
Kyrkpressen_251x165.indd 1

5.1.2012 15:00:08
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UR Evangeliet
”När han öppnade
den, fann han det
ställe där det står
skrivet: Herrens
ande är över mig,
ty han har smort
mig till att frambära ett glädjebud
till de fattiga.”
Läs mera i Luk 4:16–21

OM Helgen

Runt Knuten

När skriften går i uppfyllelse

Under andra söndagen efter trettondagen förflyttas vi
i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. En av söndagens evangelietexter handlar nämligen om bröllopet i Kana. Den texten
var tidigare ett av trettondagens ämnen, men fick på
medeltiden maka på sig till den här söndagen då berättelsen om Österns vise blev trettondagstema i stället.
I stället träder Jesus nu fram som den som befriar,
helar och förkunnar nåd och glädje.

INSIDAN
Betraktelsen Jessica Bergström

#bönetwitter
”Gud, hjälp oss
att våga lyssna när du talar till
oss och att våga dela med oss
av vår tro till andra.”
Följ Kyrkpressens
bönetwitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
Jes 62:1–3

Att ändra riktning
Hur skulle du reagera ifall någon kom fram till dig och sa:
”Det är tid att du omvänder dig! Himmelriket är nämligen nära”? Skulle du bli generad? Skulle du låtsas som
om du inte hört? Utan att ta till dig den okändes ord?
Många tycker nog att en del kristna är pinsamma när
de vill omvända andra. Religionen är en privatsak, säger
vissa, och tycker att ingen utifrån borde tala om för dem
hur de ska tro. Man kan bli illa berörd när man möter någon som oväntat börjar dela med sig av Guds ord. Det är
som om det kristna budskapet ofta stöter emot en integritetsmur och rör vid något som anses vara alltför privat för att delas eller diskuteras med andra. Istället för
att tala om sin tro med vänner, släktingar eller arbetskamrater kanske man håller den för sig själv.
Ändå var det dialogen, delandet av budskapet, som födde
tron hos dem som Jesus mötte. Han som var den okände, kanske den konstige och pinsamme predikanten,
delade utan rädsla hoppets budskap och Faderns kärlek med alla han mötte. I det här skedet hade han inga
lärjungar, ingen uppbackning från människor och ingen erkänd religiös auktoritet. Hur reagerade de människor som hörde Jesus? Blev de rädda för hans direkta
budskap? Tyckte de att han gjorde intrång på deras privatliv, eller lyssnade de och bad honom berätta mer?
Det första som Jesus lät folket veta var att Guds rike
var nära, att det var tid för omvändelse. Inga småsaker
precis. Hur togs det här emot? Fick människor frid? Eller
blev de oroade? Säkerligen fanns båda typerna.
Liksom i dag! Kan vi ta emot budskapet, den hjälp som
bjuds alla och som alla behöver? Jesu ord gäller fortfarande. Himmelriket är fortfarande nära, ja det är redan
här på många sätt. I varje hjärta som omvänder sig får
himlen fotfäste och Guds frid ett rum på jorden.
Att omvända sig är att ändra riktning, att flytta fokus.
Att mer och mer rikta blicken mot det som Gud kan göra
och har lovat att göra och mindre mot det som vi skulle behöva prestera och förstå. Hör vi Guds meddelande
till oss? Genom enträgna människors böner, pinsamma
påminnelser på stan, en fängslande predikan på söndag
eller i det egna andaktslivet? På vilket sätt spelar inte så
stor roll, men att vi alls hör budskapet är förutsättningen för att tron ska födas, den tro som håller.

Jessica Bergström är församlingspastor i Korsholm.

Andra läsningen
Tit 1:1–3
Evangelium
Luk 4:16–21
eller Mark 1:14–15
Andra söndagen efter
trettondagen. Temat är
”Jesus uppenbarar sin
gudomliga kraft”.

Psalmförslag
544:1–3, 273,
187, 453, 227(N),
544:5.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Jessica Bergström
som är månadens betraktelseskribent är församlingspastor i Korsholms svenska församling. Hon blev prästvigd i
maj 2011.
Hon trivs med att jobba med människor i alla åldrar och sammanhang. Hon sjunger och
spelar gärna både på fritiden och i arbetet. Hennes instrument är violin,
piano och gitarr. Jessica
tycker om gamla saker
och möbler vilket syns
i inredningen hemma i
Sunnanvik.

Du sökte en kvinna och fann en
själ …
Poesigruppen i Kimito
träffas måndagen den
16 januari klockan 18
hos Darling Borg i diakonisshemmet.

Lust att

Platsen i högerkrysset ger
annonsören synlighet i hela
landet, fri utformning och
fyrfärg i storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive moms!

vara mitt i

smÖr
ÖGat

Bland alla Smörögats
annonsörer under ett år lottar
vi dessutom ut ett gratis
Smöröga att använda under
följande år. Platsen är unik i
varje nummer, så först till kvarn
vinner!

-fÖrsamLinG
när er
har

Gäller endast församlings- och
kyrkligt relaterade annonser!

nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤
Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
(09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen!

KALENDERN
13–19.1

Granholm m.fl. Efteråt kaffeservering i Församlingshemmet.

Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Kimito:
Tvåspråkig gudstjänst: sö 15.1 kl
10. Sundsten, Mura, Sundroos.
Kyrkkaffe
Poesigruppen: må 16.1 kl 18 hos
Darling Borg i diakonisshemmet.
Västanfjärd:
Högmässa: sö 15.1 kl 10. Donner,
Noponen
Hitis:
Högmässa: sö 15.1 kl 13. Kuokkanen, Noponen
¶¶ Åbo
tors 12.1 kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet, Mullo
fre 13.1 kl.18-23: Café aderton i
Aurelia (3 vån.)
sö 15.1 kl. 12: Högmässa i Domkyrkan Bäck (pred) Mullo (lit)
Forsman. Gudstjänstgrupp 5
medverkar Kyrkkaffe efter högmässan.
kl.16 Mässa: i S:t Karins kyrka.
Björkgren (pred) Mullo (lit) Forsman. Kyrkkaffe efter mässan
tis 17.1 kl.18: Lovsångskören övar i
Aurelia (1 vån.)
kl.19: Lovsång och förbön i Aurelia
(1 vån.). Bror Borgar: Jesus vårt
föredöme
ons 18.1 kl. 10-12: Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl.11: Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl.13-15 Café Orchidé: i Aurelia
(1 vån.)
kl.17 Gudstjänstgrupp 6 möte i
Aurelia (3 vån.)
Ingrid Weckströms utställning:
Corpus feminina till förmån för
Kvinnobanken är öppen mån-tors
kl.13-15 under tiden 5.1-31.1.2012 i
Aurelia (1vån.)

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
Sö 15.1 kl 12: Andra söndagen efter trettondagen.
Sammanlyst Gudstjänst i Eckerö
kyrka.Liisa Andersson, Emanuele
Ferrari.
¶¶ Sund-Vårdö
Sö 15.1 Högmässa: i Vårdö kyrka
kl 11.00. Mathias Junell, Katrin
Gwardak
Cafégudstjänst: i Sunds församlingshem kl 13.00. Mathias Junell,
Katrin Gwardak

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
Fre 13/1 19.00: Karasamling i
Församlingshemmet. Gäst: Peter
Riddar, värd: Sture Södergran.
Sö 15/1 11.00: Högmässa i Kyrkan,
Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Må 16/1 18.00: Bibelstudie- och
bönegrupp i Församlingshemmet.
On 18/1 18.00: Ekumenisk
gudstjänst i Kyrkan, fader Matti
Wallgren, Guy Kronqvist, Deseré

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

¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Föräldra-barngrupp: fr 13.1 kl 10 i
förs.hemmet
Gudstjänst: sö 15.1 kl 12 Terho Hämeenkorpi, Nisula, Nilsson
Pensionärssamling: on 18.1 kl
11.20 i förs.hemmet, Nisula, m.fl.
Bibelstudium: on 18.1 kl 19 i förs.
hemmet
Lappfjärd
Café Magasinet: fr 13.1 kl 19.30
Möte: lö 14.1 kl 19 i förs.hemmet,
Leif Erikson, J Martikainen
Högmässa: sö 15.1 kl 10, L Erikson,
J Martikainen
Möte: sö 15.1 kl 14 i Härkmeri bönehus, Erikson, J Martikainen
Pensionärssamling: on 18.1 kl
12.30 i förs.hemmet, Eklöf, m.fl.
Karagrupp startar: on 18.1 kl 19 i
förs.hemmet
Sideby
Gudstjänst: sö 15.1 kl 10, Saarinen,
Nilsson
Föräldra-barngrupp: ti 17.1 kl
10.30 i förs.stugan
Pensionärssamling: to 19.1 kl 12,
Saarinen, m.fl.
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan 2 sö e trettond. 15.1 kl 10:
Högmässa. Lö 14.1 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta Maria”.
Böle bystuga lö 14.1 kl 18: Samling
kring Ordet.
Töjby skola ti 17.1 kl 14: Symöte.
Luthergårdens missionsstuga:
börjar on 18.1 kl 12.
Församlingens dagklubb börjar:
Grupp 1 to 12.1 kl 9
Grupp 2 fr 13.1 kl 9
¶¶ Pörtom
Idag torsdag kl 19: Körstyrelsen.
Söndag kl 12: Gudstjänst Sandin,
Wikstedt.
Måndag kl 12.45-14.30: Minior för
åk 1-2, Enlund.
Tisdag kl 18: Sångfåglarna, Lidman.
Onsdag kl 9: Föräldrabarnträff,
Enlund. –kl 19: Finsk kväll, Björkstrands.
Torsdag 19.1: Pensionärskör kl
15 o. Kyrkokör kl 19. Nya välk.,
Lidman.
Måndag 23.1 kl 12.45-14.30: Junior för åk 3-4, Enlund.
¶¶ Övermark
Sö 15.1 kl. 10: Gudstjänst, Sandin,
Wikstedt.
Må 16.1 kl. 9: Föräldra- barngruppen i församlingsstugan.
Ti 17.1 kl. 13: Dagklubben i församlingsstugan.
On 18.1 kl. 12.45-14.30: Minior för
åk 1-2 startar i bönehuset.
On 18.1 kl. 13: Symöte och årsmöte för SLEF:s avdelning i Frönäs
hos Else-Maj och Levi Sjöblom,
Sandin.
To 19.1 kl. 13: Dagklubben i församlingsstugan.
On 25.1 kl 14.45-16.15: Junior för
åk 3-6 startar i bönehuset.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Sö kl 14: Högmässa, Englund,
Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 7.45: Laudes
To kl 10: Föräldra-barngruppen
¶¶ Korsholm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i
Smedsby förs.gård och
ons 18.1. kl 9.30 i Tölby Hembygdsgård.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan,
Bergström, Holmgård.
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Pensionärssamlingar:
må kl 14 i Karperö, Jakob Rautio
ti kl 13 i Jungsund, Natalia Storm
Diakonissan Febe Westerlund:
har semester 11-19.1.
¶¶ Kvevlax
Kyrkokören: övar to kl 19.
Högmässa: med kaplansinstallation sö kl 10, Östman, Lundström,
kontraktsprosten Berndt Berg,
Andrén, kyrkokören, Missionskyrkans kör, Solf stråkorkester.
Kyrkkaffe i fh.
Ekumenisk bön: börjar må kl 9 i
krubban.
Upptäckarklubben: to 19.1 kl 18.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Högmässa: sö 15.1 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Missionssyföreningen: startar ti
17.1 kl 13 i KH och to 19.1 kl 13 i FH.
¶¶ Petalax
Högmässa: sö 15 1 kl 11, Englund,
Kahlos
Syföreningen: i församlingshemmet 18 1 kl 13

KURS I
LÄKANDE FÖRBÖN
3-5.2. Enä-Seppä, Vihtis
Anmälan till Gunilla
Riska, 040-3591290,
gunilla.riska@evl.fi
senast 27.1,
Pris 160 €.
Medv: Jan Nygård, Ulf
Emeleus,Eva, Sven
Bäcksbacka, Gunilla
Riska, Inga Kontula
Arr.Helhet genom
Kristus.r.f i samarbete
Svenska Studiecentralen
Mer info: www.helhetgenomkristus.fi
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RADIO & TV

Aftonandakten

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 13.1 Peter Sundqvist, Purmo Lö 14.1
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur
sin bok Helga Hund i himlen. Må 16.1 Eva
Kleman, Stockholm Ti 17.1 Cecilia Forsén,
Helsingfors Ons 18.1 Minna Silfvergrén,
Valkom To 19.1 Peter Sundqvist, Purmo.

Fre 13.1 Johan Klingenberg läser ur Jesajas
bok. Lö 14.1 17.58 Ett ord inför helgen, S:t
Görans kyrka, Mariehamn. Sö 15.1 LarsErik Björkstrand, Pörtom Må 16.1 Margareta Puiras, Ekenäs Ti 17.1 Christine
Eriksson, Träskända. Ons 18.1 NilsGustav Blom, Ekenäs To 19.1 Okänd andaktshållare

Sö 15.1 Gudstjänst med Mariehamns församling. Predikant: Gunnevi Styrström.

¶¶ Replot
OBS! Sö 15.1. Kaplansinstallation
och högmässa i Kvevlax kyrka
kl. 10: tillsammans med Kvevlax
och Solf församlingar. (Inga gudstjänster i Replot och Björkö).
I dagklubben i Björköby: finns 1
plats till förfogande. Förfrågningar
och anmälan till Nicklas Hästbacka, tel. 040 7624190.
Körövningarna fortsätter 19.1:
Barnkören 17.30, församlingskören 19. Nya sångare välkomna
med.
Missionslunch: i Replot försh. to
19.1 kl. 13. Hemlig gäst. Anmäl för
maten senast ti 17.1. till pastorskansliet eller Bertel Lindvik tel.
050-5631523. Mat 7 €/pers.
¶¶ Solf
Skriftskola: lö kl. 9.30.
Gemensam högmässa: sö kl. 10 i
Kvevlax kyrka med installation av
kaplan Henrik Östman. Buss kl.
9.15 från fh och retur efter kyrkkaffet. Ingen gudstjänst i Solf.
Pensionärssamling: on kl. 13. ”På
vandring i Israel”, Sonja Backlund.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Babykyrka sö kl. 13: Siv Jern, Monica Heikius.
Morgonbön to 19.1 kl. 9: Gunnar
Särs, Dan Andersson.
SUNDOM KYRKA
Högmässa sö kl. 10: Anders Kronlund, Mikael Heikius.
¶¶ Vörå
Vörå
Högmässa: sö kl. 10. T. Klemets,
Bäck. Lovsång fr. kl. 9.40.
Missionsringen: on 18.1 kl. 13 hos
frk Linnea Klemets.
Notdragarna: startar 19.1 kl. 18
i fh.
Kyrkokören: startar 19.1 kl. 19 i fh.
Oravais
Andakt: Gullvivan kl. 13.30, Solrosen kl. 14.15.
Kvällsgudstjänst: sö kl. 18. CayHåkan Englund, Berg, Streng,
Bergö kyrkokör m.fl.
Kyrkosyföreningen: ti 17.1 kl. 13 i
fh. Obs! dagen.
Vi över 60: i Komossa skola to
19.1 kl. 14. I Klemets, Streng. Buss
fr. Stubbrösl kl.12.50 via Eljasus,
Seiplax 12.55, Tallåsen 13.00,
Karvat 13.10, Kyrkoby 13.20, Kimo

13.30.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 12. Granlund,
Bäck.
Söndagsskolan: startar sö kl.
10.30 i fh.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 19: Karagruppen i församlingsstugan, T. Forsblom.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Lind.
-14.15: Andakt i Essehemmet,
Lind.
-20: Ungdomssamling i församlingsstugan, Wikblad.
Lö 9: Skriftskola för alla konfirmander i Henriksborg.
-19: Sammankomst i Punsar bönehus, Staffan Snellman.
Sö 10: Högmässa, Portin. Ansvarsby Bäckby, Värnum, Humla.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Staffan Snellman, Jorma
Pesämaa.
-19: Sammankomst i Punsar bönehus, Staffan Snellman.
Körstarter i Henriksborg: On 15.30
Pensionärskören, Klemets o 19
Blandade kören, Klemets. To 19.1
kl 17 Barnkören, Johansson o 18
Kör för alla, Johansson.
Föräldra-barn grupperna startar
v 3.
Diakonimottagning: tisdagar kl
9-11 i Henriksborg.
¶¶ Jakobstad
Lö 19 Sammankomst: i Skutnäs
bönehus, Timo Orre.
Sö 12 Gudstjänst: i kyrkan, Krokfors, Södö, Östman.
14 Sammankomst: i Skutnäs
bönehus, Timo Orre, Olavi Forsbacka.
18 Fokus: i FC. 3. och 4. Mosebok,
Krokfors. Barnpassning.
19 Sammankomst: i Skutnäs bönehus, Timo Orre.
Må 13 Sjömanskyrkokretsen: i FC,
Krokfors.
19 Arbetskretsen: i Vestanlidgården, Salo.
Ti 13 Tisdagssamling: på Station
I, Åstrand.
On 19 Kvinnocafé i FC: Tema:
”Bön i vardagen”, Turpeinen,
Södö, Smeds.
19 Männens samtalsgrupp: i Bonäs förs.stuga, Åstrand.

ALPHA, kurs i kristen tro: 10
kvällar + en weekend. Torsdag kl.
18.30 i FC. Start 19.1.
Anm. till jsv@evl.fi eller tfn 0403
100 410.
Församlingsfadderkurs i FC: Onsdagar 1.2, 15.2, 14.3 kl. 18.30, söndag 19.2 kl. 15-18 (familjesamling
med Monica Vikström-Jokela),
lördag 10.3 kl. 13-17.30. Detaljerat
kursprogram finns på församlingens hemsida www.pedersoreprosteri.fi
Info och anm. senast 25.1 till Annette Tallgren tfn 040-3100418.
¶¶ Jeppo
Sö 15.1 kl 12: Högmässa, Mikael
Forslund, Thomas Enroth.
Må 16.1 kl 10: Föräldra-barngruppen i församlingshemmet.
On 18.1 kl 19.30: Kyrkokören startar sin vårtermin.
¶¶ Kronoby
Barnkören: fr 13.15 i fh
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet hus för åk 6-7: fr 19.30 vid
Lyktan
Gudstjänst: sö 10.00, Markus
Ventin, Maria Ellfolk-Lasén
Läsmöte: sö 15.00 i fh, TorgareSpikas-Harabacka läslag, värdar
Margareta & Sigurd Norrgård samt
Greta & Fredrik Biskop
Kenyamissionssymöte: ti 13.00 i
lilla salen
Finskt läsmöte: ti 19.00 i lilla salen
¶¶ Larsmo
Fre 13.1 kl. 19.30 Ungdomssamling: Xodus.
Sö 15.1 kl. 10 Högmässa (sk):
Sjöblom, Wiklund, sång av Jenny
Lindgren. Kyrkkaffe. Kyrkvärd
Sandvik, Hannula.
- kl. 11.30 Söndagsskolan i Holm:
inleder vårterminen.
Må 16.1 kl. 12 Syföreningen i Bosund: inleder vårens verksamhet.
Ti 17.1 kl. 13.30 Syföreningen i
Västerby: inleder vårens verksamhet.
To 19.1 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: Lassila, Wiklund.
kl. 19 Bibelkväll i församlingshemmet: Temat är ”Befriande nåd
i Galaterbrevet”, Sjöblom.
Föräldra-barngrupperna: start
vecka 3.
Körerna: start vecka 3.

RETREATGÅRDEN SNOAN
en oas för kropp och själ, bara
100 minuter från Helsingfors centrum
Endagsretreat

Retreat i Taizé-anda

Påskretreat

Lö 11.2.2012, kl.10–19
Tema: Smaka på retreat
Ledare: Prosten Elsa Tenhonen
och retreatvärd Åsa Westerlund
Pris: 40 €
Anmälan till Lärkkulla
senast 3.2.2012

Fre–sö 9–11.3.2012
Tema: Du ljus i mitt inre
Retreatledare: Kaplan
Claus Terlinden och
retreatvärd Åsa Westerlund
Pris: 180 €
Anmälan till Lärkkulla
senast 17.2.2012

To–sö 5–8.4.2012
Tema: Se, jag gör allting nytt
Retreatledare: Prosten
Elsa Tenhonen och
retreatvärd Åsa Westerlund
Pris: 250 €
Anmälan till Lärkkulla
senast 14.3.2012

Retreat inför fastan
Må–on 20–22.2.2012
Tema: Den enkla glädjen
Retreatledare:
Prosten Elsa Tenhonen
Pris: 180 €
Anmälan till Lärkkulla
senast 6.2.2012

Frälsarkransretreat
Fre–sö 16–18.3.2012
Retreatledare:
Kyrkoherde Stefan Forsén
Pris: 180 €
Anmälan till Lärkkulla
senast 24.2.2012

Gud50 FST5 sö 15.1 kl. 14.45

Ny sändningstid för
aftondakten

Från och med årsskiftet sänds aftonandakten i Radio Vega 19.15.

Fiskmässan med text av Lars Collmar och
musik av Georg Riedel från år 1996. Solister och barnkörer från Mariehamn och
Roger Syrén som profeten Jona. Repris
18.1 kl. 15:35.

¶¶ Munsala
Nätet fre kl 19: Spelkväll, ta gärna
med eget spel!
Gudstjänst sö kl 10: i kyrkan, khden, kantorn.
Små o stora on kl 9.30: i prästg.
Projektkören övar: on 17.30 i fh.
Nya o gamla sångare välkomna!
¶¶ Nedervetil
Andakt med HHN: fr 13 i servicecentret.
Högmässa: sö 10, khden, H Kronqvist, pensionärskören.
Dagklubben: börjar må 9.
Minior: börjar må 17.30 i fh.
Barnkören: nästa to 17.15 i fh.
Kyrkokören: nästa to 19.30 i fh.
¶¶ Nykarleby
To kl 19: Församlingsfaddersamling i fh
Lö kl 18: Familjeinnebandy i
Stjärnhallen, andakt, bastu, servering (KU)
Sö kl 10: Gudstjänst, Edman,
Klemets
Må kl 13: Missionssyförening i fh
-kl 13.30: Socklot missionskrets
i bönehuset, hålls i fortsättning
varannan vecka.
-kl 18: Tilkkuryhmä startar i fh
-kl 19: Kenyamission i fh, Terminsinledning, L-J Sandvik
Ti kl 18.30: Cellgrupp startar i fh.
Info H. Söderbacka 050-3254551.
On kl 15: Barnkören startar
-kl 19: Kyrkokören startar
To kl 13: Samtalsgrupp för män
i fh
¶¶ Pedersöre
Gudstjänst: Sö 11 (Obs tiden!)
med ljuständning för alla döpta
under 2011, kyrkan, Häggblom,
Sandstedt-Granvik, textläsare
Monica Holmgård, dörrvärdar
Kållby
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Erikson
Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet,
H. Häggblom undervisar
Helgmålsbön: Lö 18 i Kyrkhemmet
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Seppo Tupeli,
tolkning
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus, Kristian Nyman
Pensionärssamling: On 12 för
yngre och äldre i Kyrkostrands
förs.hem, Catharina Englund, mat
och kaffe 10 €, kyrktaxi kan be-

ställas via förs.kansliet tfn 0403100440
Symöte:
- Ti 13: i Kyrkhemmet, Bennäs
- Ti 13.30: Sundby-Karby hos
Ragni Sundvik
- To 19.1 kl. 13.30: i Kållby bönehus
Kyrkokören: To 12.1 kl. 18 sjunger
vid Ahlbäckhemmet
Körstarter:
- Manskören: må 9.1 kl. 19 i Kyrkostrands förs.hem
- Kyrkokören: to 19.1 kl. 19 i Kyrkostrands förs.hem
- Barnkören: to 26.1 kl. 18 i Bennäs kyrkhem
Nya och gamla sångare välkomna
med!
Övriga starter:
- Dagklubbarna v. 2
- Musikverkstad för barn 3-5 år
on 25.1 kl. 9.30 Bennäs kyrkhem
- Häftisklubbarna v. 3
- Föräldra-barngrupperna v. 3
- Söndagsskolorna 22.1
Nya och gamla deltagare välkomna med!: Till dagklubb och
musikverkstad anmäls till Annika Snellman tfn 040-3100448.
Grupperna samlas på samma
platser och tider som hösten, se
församlingens område på www.
pedersersoreprosteri.fi
¶¶ Purmo
Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, Ulf
Sundqvist, Rolf Blomqvist
Må 9.30-11.30: Familjeklubben
startar
13: Missionssamling i Sisbacka
pensionärsbostäder
19.30: SLEF:s Emaus-avdelnings
årsmöte i Lillby förs.h.
Ti 18: Drängstugans talko o personalmöte
On 19.30: Kyrkokören startar sina
övningar i Kyrkhemmet
To 12: Lunch i Kyrkhemmet. Anmäl senast 16.1 till 040-3100464
13: Intervju med Gunnar Norrlund
Resa: Välkommen med på
Drängstugans hjälpsändning till
St. Petersburg 13-16.4.2012. Pris:
ca.250€
Anmälan och info tel. 040-3100
463.
¶¶ Terjärv
Ungdomssamling: fr 13.1 kl 19
förs.h.
Söndagsskolan: startar sö 15.1 kl

10 i förs.h. Alla välkomna!
Högmässa: sö 15.1 kl 12 A. Store,
A. Ahlskog.
Barnkören: startar to 19.1 kl 18.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Sö 15.1 kl. 12: Högmässa i domkyrkan,
Puska, Wilén, Söderström. Kl. 18: Mässa
i Taizéstil i Mariagården, Gammelbacka,
Eisentraut-Söderström, Helenelund. 1922.1: Ekumenisk bönevecka i Borgå

Lappträsk

To 12 kl 18.30: Tjejgruppen i fh
Sö 15 kl 10: Mässa i kyrkan, CÅ, VT,
Anette Grevberg (viola), Jukka Saarinen
(zinka). Taxi.
Ti 17 kl 12.30: andakt i Korsmalm och kl
14 i Helmihemmet
On 18 kl 13.30: andakt i Marttahemmet
och kl 14 på Gyllene tiders hem
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 19 kl 18: Cantando i fh

Liljendal

Gudstjänst: Sö 15.1 kl 10 i Sävträsk kapell. H Djupsjöbacka, A Jokinen
Högmässa: Sö 15.1 kl 13 i Andreaskapellet med Pernå församling
Vuxen-Barngruppen: Ti 17.1 kl 10-12 på
Kantorsgården
Konfirmandsamling: To 19.1 kl 15-17 på
Mariagården

Lovisa

OBS! Ordets och bönens kväll: to 12.2.
inhiberad pga. sjukdom!
Högmässa: sö 15.1. kl 12 i Lovisa kyrka,
Eva-Lotta Blom
Morgonkaffe i Tikva: to 19.1. kl 8.30 i
Församlingsgården
Vecka 3 börjar följande grupper: ti 17.1.
kl 13-16.30 Club Tikva i Tikva (åk 5 -,
ti &ons)
fre 20.1. kl 18-21- Öppet hus i Tikva (åk
7 -, varannan fre)

Pernå

Högmässa: sö 15.1 kl. 10.00 i kyrkan,
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
Mässa: sö 15.1 kl. 13.00 i Andreaskapellet, Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
Tvåspråkig barnkör: on 18.1 kl. 16-17 i
Forsby, Mikaels stugan, Paula Jokinen.
Tvåspråkig kyrkokör: on 18.1 kl. 18-20 i
Sockenstugan, Paula Jokinen.

Sibbo

sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA Sö kl 12: mässa Helene
Liljeström, Anders Ekberg. Startdag för
skriftskolan Juni 2 kl (10.30) i Kyrkoby
församl.hem.
Kungens Klubb startar: Må kl 15 i Kyrkoby församl.hem.
Sexeuroslunch: On kl 12 i Kyrkoby församl.hem. Inledningsandakt.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 20.1 i Kyrkoby
församl.hem. Årsmöte.

unDvik vattenskaDor.
värDesäkra Ditt hus.
Problemet har funnits länge –
nu finns det också en lösning. Att
mötas av ett läckage i villan när
man kommer hem från semestern
är inte roligt. Inte heller att tvingas
konstatera att den där speciella
källardoften beror på en droppande röranslutning.
Med en vattenfelsbrytare kan du
helt enkelt sova gott om natten.

Anmälan till Lärkkulla
Tfn (019) 2757 200
info@larkkulla.net

www.larkkulla.net

rytare

b
vattenfels

Drip. Drop. stop!

Tel: +358-18-21 021 ı info@leakomatic.com ı www.leakomatic.com
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Matteus

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 13.1:
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb:
Hörnan, Högbergsgatan 10. Ingång från
gården. Ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch: Johannessalen,
Högbergsgatan 10 D 2 vån. Vi bjuder
på lunch. Frivillig avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 15.1:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka. Lindström, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. Lindström, Sundblom Lindberg, Böckerman,
Löfman, aTSo-kören. Kyrkkaffe.
kl. 15 Nattvardsgudstjänst: Folkhälsans
seniorhus. Sundblom Lindberg, Böckerman, Löfman.
Må 16.1:
kl. 10-11.30 Tomas familjeträff: Tomas
kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen
16. Frände.
kl. 10-12 Café Kardemumma: S:t Jacobs
kyrka. Heidi Pikkonen.
Kl. 14.45 Kronans barnkör: Terminen
börjar.
Ti 17.1:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Martti
Laitinen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och daglediga: Johannessalen, Högbergsgatan
10 D 2 vån. ”Hur får man en bättre
balans?” Fysioterapeut Jannica PåfsJacobsson, Ahonen, Löfman.
kl 14.45 S:t Jacobs barnkör. Terminen
börjar.
kl. 18 Andakt: De gamlas hus, Norrsvängen 1-3. Ahonen, Anhild Träskman,
Solveig Oldenburg.
kl. 18.30 S:t Jacobskören: Terminen
börjar.
On 18.1:
kl. 10-11.30 Familjeträff: S:t Jacob,
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas kyrkas församlingssal. Frände.
kl. 15-16.30 Diakoniträff: S:t Jacobs
kyrka. (Obs! Ny tid). Salenius.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Almqvist, Böckerman.
To 19.1:
Kl. 18.30 Roströsten: Terminen börjar.
kl. 19-21 Regnbågscafé: Hörnan i Högbergsgården. Ray.
Tvåspråkig ekumenisk afton: i S:t Jacobs kyrka onsdag 25.1 kl. 19.
Böneveckans tvåspråkiga ekumeniska
afton firas: i S:t Jacobs kyrka onsdag
25.1 kl. 19, Kvarnbergsbrinken 1. Kaffeservering från kl. 18.30. Medverkande
bl.a. överstelöjtnant, chefssekreteraren
för Frälsningsarmén i Finland och Estland, Arja Laukkanen; Kerstin och Viljo
Seliverstov, Frälsningsarmén i Finland;
kyrkoherde Juha Rintamäki, Lauttasaaren seurakunta; Päivikki Ahonen och
Eva Henricson, Johannes församling.

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 15.1 kl. 12: högm, Ahlfors, Malmgren.
Kyrkkaffe.
To 19.1 kl. 13: pensionärskrets, Hallvar
(2 vån).
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsvägen 13
Sö 15.1 kl. 10: högm, Rönnberg, Malmgren. Kyrkkaffe.
KÖRERNA STARTAR v. 3:
Matteus barnkör (åk 1-4):
Degerö lågstadieskola, onsdagar kl.
13.10-13.40 (åk1-2)
Onsdagar kl. 13.45-14.15 (åk3-4)Östersundom skola, torsdagar kl. 12.4513.15 (åk1-3)
Torsdagar kl. 13.35-14.05 (åk4)
Matteus kyrkokör:
Matteuskyrkan (2 vån) tisdagar kl.
18.30-20.30
Ledare: kantor Kira Lankinen, tfn 050414 7860.

Petrus

www.petrusforsamling.net
To 12.1:
- kl. 18 Tempeltjänarna: i Hagasalen.
Sjövall, Varho.
Sö 15.1:
- kl. 10 Högmässa (N) och terminstart: i Månsas kyrka. Kring temat: ”En
utåtriktad församling”. Lassus, Björk,
Benjamin Sandell, Hill, Söderström, m.fl.
Musikprogram. Kyrkkaffe.
Må 16.1:
- kl. 10 Bönegruppen: startar i Munksnäs församlingshem. Lassus.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka.
Sandell
Ti 17.1:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka. Pekka Reinikainen, Lassus,
Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna
öppnas kl 18.30.
On 18.1:
- kl. 18.30 Petruskören: övar i Lukascentret. Söderström.
To 18.1:
- kl 19 Vesper: Åggelby gamla kyrka.
Sandell, Hilli.
Retreat på Nilsas gård: i Sibbo 28 - 29.1.
Halvar Sandell m.fl. Anm. senast 16.1 till
Tove Monnberg 050-3589310.

Helsingfors prosteri

BRÖLLOPSMÄSSA: lördag och söndag 14-15.1.2012 kl.10-17 i Helsingfors
mässor Gamla Hamnen. Adress: Lilla
Hamngatan 3-5 på Skatudden. Allt om
vigsel och bröllop. Esbo-, Vanda- och
Helsingfors kyrkliga samfällighet.
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: dejour-

Mångsidigt
serviceutbud

erar 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,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Smeds.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen.
Kantor Heli Peitsalo talar om musik och
musicerar.
On 18.1 kl 13.30: Syföreningen i övre
brasrummet.
To 19.1 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.

Deutsche Gemeinde

Högmässa: sö 15.1 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Heikel-Nyberg, Stewen.
Missionsbasar: sö 22.1 kl. 14 på StorRaula i Lappböle. Sen närmare annonsering i följande Kyrkpress.
Grupperna börjar vecka 3.

So 15.1. 11.00 Uhr: Musikalischer Gottesdienst (Panzig), Kinderkirche

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

Högmässor sö 15.1:
Esbo domkyrka: Kyrkp. 5, kl. 12.15.
Kanckos, Malmgren.
Hagalunds kyrka: Kyrkst. 6, kl. 12.
Rönnberg, Karhuluoma. Kyrkkaffe,
Kalajärvi kapell: Höstgl.ängen 3, kl. 16
lovsångsmässa. Kanckos, Karhuluoma.
Mässa i Taizéstil: Olars kyrka, svenska
sidan, Olarsb. 4, on 18.1 kl. 19. v Martens,
Wikman. EsVoces.
Ny samtalsgrupp för kvinnor: Kalajärvi
kapell on 18.1 kl. 19-20.30. Följ. träffar
1,2, 22,2, 7,3, 21,3, 18.4, 9.5. Mer info:
Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@
evl.fi.
Ny sorgegrupp : Olars kyrka, svenska
sidan, må 16.1 kl. 18-19.30. Mer info:
Roger Rönnberg, 0400 425 257.
Bibelstudium: Karabacka kapell, Karabackav. 12, start on 18.1kl. 17-18.15,
Ertman.
Miniorklubbar för 7-12-åringar:
Kock-klubben: i Karabacka kapell, start
må 16.1 kl.17-18.30
Klubb Fisken: i Gäddviks kapell, Gammelgäddsv. 1, start to 19.1 kl.17.30-19.
Klubbarna är gratis. Mer info: Camilla
Dannholm, 040 709 9446
Kretsar för pens. & daglediga: kl. 13-15:
Kalajärvi kapell to 12.1.Karabacka kapell
to 12.1. Träffdax i Köklax kapell ti 17.1,
Sökö kapell ti 17.1, Södrik kapell on 18.1.
Öppet hus: Hagalunds kyrka varje ti
kl. 12-14.

Grankulla

To 12.1 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.
Sö 15.1 kl 12: Högmässa, Sandell, Peitsalo. Diakon Catherine Granlund välsignas till sin tjänst. Församlingssekreterare
Siv Dufvelins avskedskaffe.
Må 16.1 kl 13-15: Måndagscafé i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
- kl 15.15: Barnkören i övre salen,
Smeds.
Ti 17.1 kl 9.30-12: Familjelyktan i Sebastos. Musiklek, sång, rytmik och rörelse,
Peitsalo, Fransman. Kort morgonandakt i kapellet. Kaffeservering och fri
samvaro.
- kl 13: Pensionärskören i nedre salen,

Lohja/Lojo
Lojo

Pornainen/Borgnäs
Borgnäs

Kyrkslätt

Tammerfors

Sö 15.1. Högmässa: kl 10.30 Gamla
kyrkan, K Rantala, H-M KohtamäkiPentikäinen
Ti 17.1. Mammor, pappor o barn: kl 10
SvG
Ti 17.1. Tisdagsklubben: SvG grupp I kl
13.30 - 14.30 och grupp II kl 14.30-15.30.
Ons 18.1. Diakonikretsen: kl 13 SvH,
min hobby

Vanda

To 13.01.2012 kl. 14.00: Veckomässa i
Folkhälsans hus, Vallmovägen 28, Dickursby, Anu Paavola.
Sö 15.01.2012 kl. 10.00: Högmässa i
Helsinge kyrka S:t Lars, Kaj Andersson,
Nina Fogelberg.
Sö 15.01.2012 kl. 12.00: Högmässa i
S:t Martins kapell, Kaj Andersson, Nina
Fogelberg.
Ti 17.01.2012 kl. 18.00: Ungdomsmässa
i Helsinge kyrka S:t Lars, Kaj Andersson,
Nina Fogelberg. Daniela Hildén är med
oss första gången.
Ti 17.01.2012 kl. 13.30: ViAnda-kören
övar. ViAnda-kören startar upp vårterminen efter jullovet under ledning av
Nina Fogelberg.
Ti 17.01.2012 kl. 15.00: Bagarstugans
DiB-kvällar fortsätter efter julpausen.
Daniela Hildén, vår nya ungdomsarbetsledare är med.

Raseborgs prosteri
Bromarv

Sö 15.1. kl.10 högmässa: Söderlund,
Lindroos
Ti 17.1.kl.19: kyrkokören i församlingshemmet. Nya medlemmar välkomna
med!

Ekenäs

RESURSEN: Inspirationskväll to 12.1
kl.18.30 i förs.h. för församlingens alla
frivilliga medarbetare i alla åldrar; körer,
kretsar, gruppledare, klubbledare, kyrkvärdar, missionsbodsfolk m.fl., samt
för alla dem som ännu inte är aktiva
men som funderar på att engagera sig i
församlingens verksamhet. Välkommen
även om du inte hunnit anmäla dig.
Gemensam bön: lö 14.1 kl.9.30 i Meto-

Askola
Askola

distkyrkan.
Högmässa: sö 15.1 kl.10, A.Lindström,
M.Danielsson.
Österby barnkör: må 16.1 kl. 15.30-16.30
terminsstart i Österby förs.h.
Dagträff m. lunch (5€): ti 17.1 kl.12 i
förs.h. Gäst: Staffan Söderlund som visar sin naturfilm ”Jordens sång”. Om du
är rörelsehindrad eller av annat skäl har
svårt att ta dig till Dagträffen, ring Nina
Fabritius-Ylitalo (040-7223312, senast
fredag) för förmånlig skjuts.
Kyrkokören: ti 17.1 kl. 19.15-21 terminsstart i förs.h.
Solkransen: ti 17.1 kl.17.30. Mötesplats
i Kulan för yngre kvinnor och mammor
med barn under och i skolåldern. Info:
Cecilia Roms (044-7553621)
Ekumeniska böneveckan: kvällsgudstjänst on 18.1 kl. 19 i kyrkan.
På djupet: to 19.1 kl.19 i förs.h. Bibeldiskussion med K-G.Sandelin.
Övrig verksamhet: terminsstart v. 2 för
klubbarna (åk 1-6) och v.3 för kretsarna
för vuxna. Närmare info och kontaktuppgifter i infotidningen Mitt i livet eller
på webbplatsen www.ekenasforsamling.fi

kyrka. Raunio; Bonacci. Kyrktaxi från
centrum.
Bibelgruppen i Svartå: Må 16.1 kl. 1415.30 i kyrkstugan.

Hangö

to 12.1 kl 13.30: Dagträff i Prästgården.
Tema: Tankar om framtiden. Varmt
välkomna till samvaro och samtal
kring kaffebordet. vid behov av skjuts
kontakta diakon Kaj-Mikael Wredlund
040-5728075.
to 12.1 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
sö 15.1 kl 10: Gudstjänst Weckström/
Nygård
ti 17.1 kl 9.30-11: Familjekafé i Langansböle

Sö 15.1 Högmässa: i kyrkan kl. 12, T. Sjöblom, R. Näse.
Ti 17.1 Syföreningarna startar igen: kl.
13-15 i församlingshemmet, Parkg. 7.
On 18.1 Gospelkören South Point Gospel
övar igen: kl. 19-21 i församlingshemmet, Parkg. 7.

Ingå

Fre 13.1. kl 18.00: Israeliska danser i
församlingshemmets källare.
Sö 15.1, 2 sön. e. trettond., kl 10.00:
högmässa i Ingå kyrka. Eeva Makweri,
Marianne Gustafsson Burgmann.
Må 16.1 kl 18.00: bibelgruppen träffas i
Prästgården.
Ons. 18.1. kl 14.00: syföreningen möts i
Prästgården.
Verksamhet på finska:
To 12.1 klo 19.00: Äijäsauna Rantatie
11:ssa.
Pe 13.1 klo 17.30-19.00: sählyä pelataan
Merituulen koululla.
Maa 16.1 klo 17.30: Puuhakerho Päivölässä.
Tii 17.1 klo 18.00: Etsijät ja löytäjät kokoontuvat Pappilassa.
Ke 18.1 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa.
To 19.1 klo 10.00-12.00: Perhekerho
Rantatie 11:ssa.
To 19.1 klo 19.00: Iltamessu Inkoon
kirkossa.

Karis

Pensionärskören övar: Fr 13.1 kl. 16.15 i
Församlingshemmet under ledning av
Tommy Lundström.
Konsert: Lö 14.1 kl. 19 i S:ta Katarina
kyrka. Noora Karhuluoma, sång, Pauliina
Almonkari, traverso, Ville Voipio, gamba,
Marco Bonacci, orgel.
Högmässa: Sö 15.1 kl. 12 i S:ta Katarina

Pukkila
Pukkila

Pojo

Sö 15.01: Kl 10 Högmässa i kyrkan.
Ti 17.01: Kl 14 Missionsklubben i diakonikansliet.

Sjundeå

Mässa: sö 15.1 kl. 12 i kyrkan, Irene Erkko, Ismo Turunen, Pami Karvonen.
Sångstund: to 19.1 kl. 10 i Capella. Skjuts
kan ordnas vid behov, kontakta Gun
Venäläinen 040 533 6946.
Kyrkobröderna: to 19.1 kl. 19 i församlingshemmet
Gung och sjung-babyrytmik: (0-14
mån) varje tisdag kl. 10 i Postilla, Kati
Kvarnström.
Klapp och klang startar: 12.1 kl. 10 i Postilla. Varje torsdag för 1-3 åringar med
föräldrar. Vi sjunger bekanta och nya
sånger med rörelser. Välkommen!
Barnkörens övningar startar: 12.1 kl.
17.00 i församlingshemmet.

Snappertuna

Tenala

Sö 15.1., kl. 13: Högmässa, Staffan Söderlund/Sofia Lindroos.
Ti 17.1., kl. 13: Finsk samtalsgrupp i församlingshemmet.
Ti 17.1., kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
On 18.1., kl. 14: Pensionärsträff i församlingshemmet. Skjutsar som vanligt.
To 19.1., kl. 18.30: Bönekväll i församlingshemmet.

Domkapitlet
Kyrkoherdetjänsten i Väståbolands
svenska församling har inom utsatt
ansökningstid sökts av kaplanen i
Dragsfjärds kapellförsamling Harry
Backström.

Lapinjärvi/Lappträsk
Lappträsk

Raasepori/Raseborg
Raseborg
Pohja/Pojo
Pojo

Loviisa/Lovisa
Lovisa
Karjaa/Karis
Karis

Liljendal
Liljendal

Tammisaari/Ekenäs
Ekenäs

-

Ruotsinpyhtää/Strömfors
Strömfors
Loviisa/Lovisa
Lovisa

Sipoo/Sibbo
Sibbo
Kauniainen/Grankulla
Grankulla
GrilliMarket

Hanko/Hangö
Hangö

Porvoo/Borgå
Borgå

Inkoo/Ingå
Ingå
Kirkkonummi/Kyrkslätt
Kyrkslätt

Siuntio/Sjundeå
Sjundeå
Ahvenanmaa/Åland
Åland

www.varuboden-osla.fi

Pernaja/Pernå
Pernå
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lediga tjänster
Kyrkans forskningscentral är en av
Kyrkostyrelsens enheter. Centralen finns
i Tammerfors och bedriver sådan forskning
om kyrkan, det religiösa livet och
samhällsförändringar som behövs för
beslutsfattande och utveckling av verksamheten i Evangelisk-lutherska kyrkan
i Finland och dess församlingar.

Vid Kyrkans forskningscentral ledigförklaras
tjänsten som

CHEF
Till uppgifterna hör att leda och utveckla forskningscentralens verksamhet, vara chef för
centralens personal, delta i forskningsarbetet
och planera, leda och koordinera forskningens
projektprogram.

Kom och jobba med ungdomar
i Åbo svenska församling
Åbo svenska församling har fått en ny ungdomsarbetsledartjänst för treårsperioden 2012 - 2014. Tjänsten är
inriktad på arbete bland tonåringar, konfirmander och
unga vuxna. Lämplig examen är socionom (YH) med inriktningen kyrkans ungdomsarbete. Lön enligt kravgrupp
502. Tjänsten kan tas emot så fort som möjligt.
Ansökan bör göras senast 23.1.2012 elektroniskt via
webbadressen evl.fi/rekrytering. Mera information fås
av khde Eero Sepponen tfn 040-3417230 och pastor
Mia Bäck tfn 040-3417466.

Kungörelser

då den nuvarande tjänsteinnehavaren övergår till andra
uppgifter.
Till fastighetschefens uppgifter hör att ansvara för den
kyrkliga samfällighetens fastigheter samt reparationsoch nybyggnadsarbeten.
Sibbo har två församlingar, en finsk och en svensk,
med sammanlagt cirka 15 000 medlemmar. Den kyrkliga samfälligheten har cirka 50 anställda. Till fastighetschefstjänsten hör förmansuppgifter.
Behörighetsvillkoret är minst lämplig examen på institutnivå eller yrkeshögskoleexamen och tillräcklig arbetserfarenhet i uppgifter inom branschen.
Språkkravet är goda kunskaper i det ena inhemska
språket och nöjaktiga kunskaper i det andra. Den vi söker skall vara medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Lön enligt kyrkans tjänstekollektivavtal, kravgrupp
601 (grundlön € 2 510,21) + 2 % Sibbotillägg. Vid tillsättande av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald bör före mottagande av tjänsten
visa upp ett godtagbart läkarintyg.
Ansökningar riktade till gemensamma kyrkorådet ska
tillsammans med betygsavskrifter före 23.1.2012 skickas till: SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET, Stora Byvägen
1, 04130 SIBBO. Förfrågningar besvaras av ekonomichef
Sirkka Toukomies, (09) 239 1262, gsm 050 566 3681.

att sökas senast fredagen den 3.2.2012
kl. 15.00.
Tilläggsinformation om uppgiften och
anvisningar för ansökning finns på
samfällighetens webbsidor
www.borgaforsamlingar.fi

Blyfotsdockor, metodikkurs 23- 26 februari, Nykarleby

Miljödag 19 mars, Karis samt 26 mars, Nykarleby. Välj
en!
”På läger, på läger..” Planering och anordnande av läger, säkerhetsfrågor 23- 24 april
Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder
torsdagen den 26 januari 2012 klockan 18 i
Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer
att föredras vid sammanträdet är från och med
18.1.2012 framlagd på anslagstavlorna vid
Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner
och hos den kyrkliga samfällighetens registratur,
adress Tredje linjen 22.
Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan läsas på webben:
luottamus.helsinginseurannat.fi/kvsto.
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka
före mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka
efter respektive möte.
Helsingfors, den 2 januari 2012

”Med egna stygn” Kurs i fritt broderi 4- 6 juni, Nykarleby

Fri bildning

”Länken till mor” Hur har relationen till mamma påverkat dig i livet? 17- 19 februari, Nykarleby
Akvarellmålningskurs, för nybörjare och längre hunna
15-17 mars, Nykarleby
Grundkurs för ordningsvakter 30.3- 1.4 samt 15- 16.4,
Nykarleby

Info och anmälan

www.krfolk.fi, kurskansli@krfolk.fi, 06- 788 9400

bidrag

Ordförande
Fonden för kristet arbete bland barn förvaltas
av Församlingsförbundet och ska främja
svenskspråkiga barns kristna fostran och
stöda kristet barnarbete i Borgå stift.

Understöd för kristen barnverksamhet

Önskas hyra

MOTTAGNINGSSEKRETERARE VID
FAMILJERÅDGIVNINGSCENTRALEN

Rådplägningsdagar för kyrko- och fastighetsbetjäningen 12- 14 mars, Tammerfors

Bibeläventyret, GT 20- 23 mars, Karis

marknad

Borgå kyrkliga samfällighet
ledigförklarar en tjänst som

Rådplägningsdagar för kanslipersonal 8- 10 februari,
Tammerfors

Att tala så folk vill lyssna. Kurs i praktisk retorik. 15- 16
mars, Nykarleby

www.evl.fi/rekrytering

FASTIGHETSCHEF

Barnarbetarnas rådplägningsdagar 19- 21 januari, Helsingfors

Rådplägningsdagar för kyrko- och fastighetsbetjäningen 12- 14 mars, Tammerfors

Fullständig platsannons finns på adressen
evl.fi/rekrytering. (Annonsen finns på finska
på webbsidorna www.evl.fi/rekrytointi).

I Sibbo kyrkliga samfällighet ledigförklaras
en fast tjänst som

Personalutbildning

Manlig kroniker i behov av
grundreparerad och välutrustad
ålderdomsbostad (65-), 2-3 r, i
Helsingfors eller omnejden.
T 044-2113854
Jag är en lugn, pålitlig och skötsam kvinnlig student (24år) som
ö.h. en etta i H:fors (Munksnäs,
Mejlans, Tölö, Kronohagen, Kampen, Rödbergen el. Ulrikasborg)
snarast möjligt. Hör av dig per
mail: s071480@student.hanken.fi
alt. på mob: 044-3509987.
Söker bostad! Skötsamt studerande rök- och husdjursfritt par.
Inom Helsingfors. 050-4672311
Skötsam ensamstående kvinna,50 år, med fast anställning
önskar hyra 2r+k i Helsingfors
med omnejd. Tel 0453206342.

uthyres
Fin och ljus etta 24,5 m2 i Södra
Haga uthyres. Hyra 600 e/mån +
vattenavg. 20 e/pers. Tel. 040507 6317.
Uthyres pga utbytesstudier ett
20kvm rum i tvåa (63kvm, 2r, k,
badrum+tv.maskin) i Mejlans för
tiden 1.4-31.8.2012 åt svensktalande kvinna. Hyra 455e/mån.
I andra rummet bor en kristen
kvinnlig kock från Österbotten.
Hanna 050-5265064.

Tjänster
Frisören hem till dig?
Frisör med lång erfarenhet kommer hem och klipper ditt hår
i Raseborg. Tel. 040 8217086 Anna

i Borgå stift anslås att sökas, särskilt för projekt eller
materialproduktion av projektkaraktär. Verksamhet som
berör hela stiftet prioriteras. Till ansökan bör detaljerad
budget bifogas, föreningar och sammanslutningar bör
till sin ansökan bifoga budget och senaste bokslut. Av
sökande, som fonden tidigare beviljat understöd,
förutsätts att användningen av understödet har
redovisats. Ansökan bör vara fondens styrelse tillhanda
senast 15.2.2012, adress nedan.

Söndagsskolpriset 2012

utdelas till söndagsskola, söndagsskollärare eller
barnledare i Borgå stift som i sin verksamhet speciellt
lägger vikt vid söndagsskolan. Prissumman utgör 1 500
€. Församlingar, kyrkliga föreningar och privatpersoner
uppmanas inlämna förslag med motiveringar senast
15.2.2012, adress nedan.
Ansökningsblanketter finns på
www.forsamlingsforbundet.fi,
du kan skriva ut blanketten och fylla i den
för hand eller skicka in den elektroniskt.
Fonden för kristet arbete bland barn / Församlingsförbundet, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Styrelsen för Fonden för kristet arbete
bland barn
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INKAST Mats Björklund

Pellinge lägergård

Och sen då?

Akuta fastighetsproblem i Borgå

Det har alltid funnits något av en
dragkamp mellan det konservativa
och det liberala i kyrkan. I dag syns
den skiljelinjen kanske som tydligast i frågan om samkönade äktenskap, även om den onekligen pågår
på många andra håll också. Debatten rullar på, ibland med högre och ibland med
lägre vågor, men den pågår konstant.

Kyrkpressen har under det
gångna året flera gånger på
ett synligt sätt uppmärksammat fastighetsfrågor i Borgå
kyrkliga samfällighet. Det har
främst gällt Domprostgården
och dess status som domprostens tjänstebostad, men också Kaplansgården som från att
ha varit bostad för en av de
svenska kaplanerna nu föreslås bli reserverad för dagklubbsarbetet.
Det är bra att Kp på detta sätt följer med eldfängda frågor ute i församlingarna. De stora och mest akuta
problemen i Borgå gäller dock
de två lägergårdarna Karijärvi
och Pellinge. Det blir för dyrt

Tyvärr märks också vår tids övertro på debatt i det
här fallet. Vi tror att debatt för samhället framåt,
vilket ofta är felaktigt. Debatten tjänar oftast bara till att befästa de redan övertygade och upprepa argumenten, men leder sällan till någon större
förståelse för den andra sidan eller till att så värst
många ändrar sig. Dialog däremot innebär att man
för fram egna argument, men också lyssnar på
den andra sidan. Därför kan dialog faktiskt leda
till något positivt. Den har dock varit rätt sällsynt
i just äktenskapsfrågan.
Själva kärnfrågan om huruvida kyrkan ska välsigna samkönade par eller inte kommer väl trots
det att få sin lösning så småningom, men jag oroar mig faktiskt redan för vad som händer efter att
klubbslaget som markerar slutet på processen faller. Oavsett vilken sida som vinner – i den mån
man kan tala om seger i det här fallet – kommer
ju den andra sidan fortfarande att finnas kvar.
Om kyrkan väljer att inte välsigna samkönade par
kommer de homosexuella inte att försvinna någonstans, de finns kvar bland kyrkans medlemmar
och anställda. Hur ska vi då förhålla oss till dem?
Om kyrkan istället väljer att välsigna samkönade
äktenskap kommer de konservativa inte heller
att försvinna. De finns kvar bland medlemmar
och anställda och deras övertygelse kommer inte
att förändras. Hur ska vi då förhålla oss till dem?
Kyrkan har inte längre tolkningsföreträde då det gäller
vad medlemmarna tror och
tycker, varken i liberal eller
konservativ riktning. Den tid
när kyrkans ledning slog näven i bordet och bestämde
var skåpet skulle stå är tack
och lov sedan länge förbi,
men det gör också behovet
av hänsyn till dem som har
avvikande åsikt större. Kyrkan kan inte med ett beslut
slå fast att de homosexuella
ska ändra sin läggning eller
att de konservativa ska ändra sin övertygelse. Men hur
ska kyrkan leva vidare med
de avgrundsdjupa skyttegravar som grävts under de senaste åren och det på bägge
sidor? Finns det någon som
har en lösning på hur vi går
vidare efter att beslutet i själva kärnfrågan tagits?

”Hur ska kyrkan
leva vidare med
de avgrundsdjupa skyttegravar
som grävts under de senaste
åren och det på
bägge sidor?”

Eller är vi alla så upptagna med att vinna kriget att vi inte orkar fundera på hur vi ska överleva freden?

Mats Björklund är far, make, troende
och jordbrukare.

att upprätthålla bägge, säger
ekonomerna, och en inkallad
konsult har kommit fram till
att en av lägergårdarna måste
säljas. Om detta tycks också
de förtroendevalda uppgivet
vara tämligen eniga – konsulten har ju sagt så – stridsfrågan är nu bara vilken av
kursgårdarna som får stryka på foten. Och sedan ska
alltså Domkyrkoförsamlingen med 13 848 medlemmar och den finska församlingen med 24 514 medlemmar dela på en och samma
kursgård. För närvarande ser
det ut som om Pellinge skulle förlora spelet.
Den som är det minsta in-

satt i församlingsarbete inser ju att en försäljning av
en av lägergårdarna drabbar
bägge församlingarna hårt.
Det är skriftskolorna och
barn- och ungdomsverksamhen som i första hand lider, men bortfallet skulle säkert kännas på många andra
områden,till exempel inom
diakonin, musikverksamheten och vuxenarbetet. Jag
har hela tiden försökt hävda
att ingendera av lägergårdarna borde säljas, de behövs för
att tillgodose verksamheten
för de närmare 40 000 församlingsmedlemmar som
saken gäller. Om det nu i alla
fall går så att någondera går-

den måste säljas är vi många
som vill bevara Pellinge. Under hösten har ungdomar i
domkyrkoförsamlingen under adressen ”http://www.
skrivunder.com” samlat understöd för Pellinge och tillsvidare fått ihop drygt 800 underskrifter. Det är inte bara
det magnifika läget ute i skärgården som känns omistligt.
Lägergården utgör också tillsammans med det av kapellföreningen ägda S:t Olofs kapell ett ovärderligt både andligt och socialt centrum för
hela Pellingearkipelagen.

Göran Blomqvist
Borgå

Julbön

Julracing i skärgården
Vad väntar vi oss av en julbön? Förhoppningsvis en fin
inledning av julen med budskapet om Jesu födelse och
en god stämning. Därav julbönens stora åhörarskaror i
våra kyrkor.

Hur kan det bli i sammanslagna skärgårdsförsamlingar?
De anställda läser färjturlistor och försöker att på något sätt göra det bästa möjliga av situationen för för-

Arbetsklimat

Fagerudd har vårt stöd
När man läser artikeln om
situationen i Vanda svenska församling kan man få
en felaktig uppfattning om
att det skulle råda en maktkamp mellan det nuvarande
församlingsrådet och kyrkoherden. Församlingsrådet
som valdes 2010 består av
många nya medlemmar. Jag
blev själv vald till ny viceordförande och redan från
första början poängterade
jag vikten av att ha en klar
arbetsfördelning mellan rådet och kyrkoherden. Det
nya rådet har gett vår kyrkoherde Martin Fagerudd
sitt fulla stöd från första början och kommer att göra så
även i fortsättningen.
Det är viktigt att alla inom församlingen nu blickar
framåt och samarbetar för
att skapa ett bättre klimat
inom arbetsgemenskapen
och församlingen. Av de fyra åtgärder som stiftet förtjänstfullt lyfte fram i sin
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granskning hade det nya rådet de facto redan börjat åtgärda hela tre stycken. Det
är skönt att rådet fick bekräftelse från stiftet att vi
är inne på rätt linje. Samarbetet med kyrkoherden
har varit produktivt och för
egen del mycket angenämt.
Mycket kan och bör ännu
göras för att förbättra förvaltningen och verksamhetsförutsättningarna inom Vanda svenska församling. Jag är övertygad om att
Martin är rätt man på rätt
plats och jag hoppas och
tror på att Martin inte bara har församlingsrådets utan hela församlingens stöd
i detta viktiga arbete.

Jan-Erik Eklöf
Vanda svenska församling
församlingsrådets viceordförande
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”Landet behöver
inget kristet parti och kyrkan ska
inte bedriva politik.”
Kyrkoherde Henric
Schmidt som går i pension i avskedsintervju i
Åbo Underrättelser.

samlingens medlemmar.
Detta gällde julbön i tre
kyrkor 2011. Två talare och
två musiker skulle ta hand
om julbönerna. De fick åka
hemifrån på julafton vid 9-tiden till färjan som gick 10.00.
Två gick av i Sottunga 11.15
och höll julbön där klockan 12.00. De andra fortsatte till Kökar, skulle anlända dit 12.30 enligt turlistan
och hålla julbön där då de
kom fram. Sista färjan därifrån gick 13.30 (den föregående gick 6.30 på fm). Enligt
turlistan skulle de anlända
till Föglö 15.10, därefter köra
20 kilometer och sedan ta en
vajerfärja före julbönen som
var utlyst till 15.30.
Åhörarna bänkade sig och
väntade då församlingsmästaren meddelade att de är
försenade, 10 minuter eller
mera. Sista färjan på julafton
går från Föglö 16.05. Resultatet blir en femton minuters
stressad julbön.
De anställda kommer hem
till sina familjer någon gång

”Resultatet blir en
femton minuters
stressad julbön.”

efter klockan 17. Då har de
försökt göra sitt bästa hela
julafton, men knappast med
en känsla av att det blivit vad
de önskat hinna med.
Julottan ordnades i lekmannaregi i Föglö kyrka,
mot alternativet ingen otta.
Detta skriver jag bara som
en information om hur det
är och kan vara i små men
spridda sammanslagna
skärgårdsförsamlingar.
Varma men blåsiga hälsningar från Ålands södra
skärgårdsförsamling. Gud
välsigne er alla under det
nya året 2012!

Aurora Boström
Föglö

NÄSTA VECKA bubblar vi i en mild heitapottur med en diplomat
kring frågor om minoriteter, kyrka och hoppfullhet efter krascher.

Vad ska barnet heta? frågar pastorn vid dopet. Katarina Marlen Fiona Babette Luisa Anna, säger fadern. Då viskar pastorn till kyrkvärden: Kan jag få mera vatten!

Mitt Finland är öppet,
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www.evabiaudet.fi

“I mitt Finland lämnas ingen utanför. Varje barn är värdefullt, varje människa
är viktig - ung och gammal, mörk och ljus, svensk- och finskspråkig.”

