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Maria Ylipää är inte rädd för
den finlandssvenska kritiken
Hon har språkbadat med Björn och Benny. Om två veckor stiger finska Maria Ylipää
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PROFILEN: maria ylipää
”Jag kan identifiera mig med 		
Kristinas frågor om Guds existens.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Mycket på de
nyvaldas bord
I måndags fick kyrkan en ny uppsättning förtroendevalda i de centrala demokratiska organen. De
som plitade ner namnen för vår
räkning var personer vi medlemmar själva valt –
om man inte lät bli – till våra lokalförsamlingars
beslutandeorgan.
De nybakade beslutsfattarna kommer i vår att inta sina platser i kyrkomötet respektive stiftsfullmäktige och behålla dem ända till år 2016. Det är
fyra år under vilka vi högst sannolikt kommer att
se stora strukturella och ekonomiska förändringar
både inom samhället och inom kyrkan.
för finländaren i gemen är den kyrkliga organisationen och beslutsgången så pass avlägsen och
snärjig att det kan vara värt med en kort repetition: Kyrkomötet är det högsta beslutande och lagstiftande organet i den evangelisk-lutherska kyrkan, där präster och lekmän väljs in enligt proportionella förhållanden från respektive stift. 96
av kyrkomötets 109 medlemmar är valda av lekmän eller präster, övriga deltar i egenskap av sitt
ämbete. Borgå stift är litet i sammanhanget med
sex ombud, fyra lekmän och två präster. Å andra
sidan är våra ombud värda sin vikt i guld och får
önskas vishet och välsignelse i uppgiften som representanter för det svenska i folkkyrkan. I vårt
land har kyrkomötet de facto rätt stor reell makt.
Det är kyrkomötet som beslutar om innehållet i
kyrkolagen. Kyrkomötets lagförslag behandlas
slutligen av riksdagen, som enbart kan godkänna
eller förkasta lagen – men inte ändra på innehållet.
dET ANDRA organet som fått färska och ivriga medlemmar är stiftsfullmäktige. Det är ett relativt nytt
organ, som valts för tredje gången. När det inrättades var tanken bland annat att bredda lekmännens deltagande i kyrkans beslutsfattande, och
specifikt i stiften.
Det att lekmännen flyttade in på domkapitlen är en vandring som inte har varit helt stenfri,
vare sig man väljer att se det
ur fullmäktiges eller stiftsledningens perspektiv. För
det första kan man fråga sig
om tanken verkligen lyckades i praktiken? Hur blev det
med lagtextens tanke om att
stiftsfullmäktige ska”stödja
och främja kyrkans uppgift
i stiftet och dess församlingar”? Det fanns, inte bara
i Borgå stift, en initial ovilja
mot det nya organet som av
en del sågs som en papperstiger. Den attityden fick det första stiftsfullmäktige att stånga sig in i strukturerna. Nu har motsättningarna falnat, men samtidigt har en viss trötthet lagt sig över stiftsfullmäktige – kanske resultatet av ambitioner och ramar som inte har mötts.
I fjol avstod stiftsfullmäktige från sitt höstmöte
med motiveringen att det var knappt med pengar och tunnsått med ärenden.

”Det är fyra år
under vilka vi
högst sannolikt kommer att
se stora strukturella och ekonomiska förändringar.”

Nu finns det desto mera att bita i och man hoppas
att krafterna finns kvar, liksom viljan att jobba i
en organism som kyrkans, där demokrati och lära ska samexistera i respekt och balans.

Hon är
vår egen
Kristina

Tro och tvivel lät inte som världens sexigaste tema för
ledmotivet i en musikal, tyckte Maria Ylipää som själv
kommer från en traditionellt kristen familj. Om två
veckor gör hon premiär som Kristina från Duvemåla.
Text och foto: nina österholm
Den sista februari drar en nyrenoverad Svenska teatern upp ridån för den
svenska succémusikalen Kristina från
Duvemåla. Kompositörduon Björn och
Benny följer med processen och skriver om någon textrad här och där för
att vokalerna ska sitta bättre för Maria Ylipää som spelar huvudrollen som
Kristina.
– Det svenska språket var som främmande vatten för mig men vi har jobbat mycket med uttalet tillsammans
med Maria Sid. Det är en extra utmaning som jag njuter av.
Ylipää har spelat flera stora roller
på finska teatrar, senast sågs hon som
häxan Elphaba i musikalen Wicked på
Helsingfors stadsteater. Också Svenska
teaterns scen är bekant för henne. År
2004 spelade hon popstjärnan Chantelle i ungdomsmusikalen Spin.
– Då var jag ganska blyg och hade
inte talat så mycket svenska tidigare.
I dag flyter språket galant och hon
är inte särskilt oroad över de sura röster som muttrat över att en finskspråkig skådespelare fått huvudrollen i en
svensk musikal.
– Jag kan förstå kritiken om det är
frågan om en talroll där uttalet verkligen är avgörande för karaktären i pjäsen. Kristina från Duvemåla har visserligen repliker men till största delen är det
ett musikspel. Och det är faktiskt lättare att sjunga på svenska än på finska.
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Vill inte vara svartvit

Maria Ylipää är född och uppvuxen i en
kantorsfamilj i Nokia. Hon fick en varm
men starkt traditionell kristen uppfostran. I dag kallar hon sig inte längre troende, snarare andlig.
– Jag är inte längre så fundamentalistisk som när jag var yngre. Men jag
hade en stark barnatro och känner mig
fortfarande väldigt hemma i kyrkan. Jag
har ju lekt i kyrkan hela min barndom.
Hennes pappa Markku Ylipää är kyrkomusiker men kanske mer känd som
en av förgrundsfigurerna i den karismatiska rörelsen Hengen Uudistus kirkossamme som verkar för förnyelse inom den
lutherska kyrkan.
Men Maria Ylipää tycker att alla ska
få tro som de själva vill.
– Jag tror att det finns en annan verklighet än den vi lever i just nu. Jag tror att
det finns heliga saker. Men jag tror också att det finns många olika sätt att tro
på. Jag själv vill inte kalla mig troende
för då ställer omgivningen genast en hel
mängd med krav och kommer med regler och påståenden om hurdan Gud är.
För mig finns det fler frågetecken än svar
kring tron och jag tycker att det är bra.
Hon säger att hon känner sig trygg i
den lutherska traditionen men känner
sig inte främmande för andra kulturer
och traditioner.
– Hade jag varit född jude eller
muslim hade jag tytt mig till de traditioner som de religionerna erbjuder.

Du måste finnas

Den kvinna som Maria Ylipää ska gestalta inför slutsålda salonger har en
stark gudstro som ger henne både hopp
och förtvivlan.
– Kristina har en fast barnatro men
hennes liv är så hemskt. Hon är en flykting, hon får missfall och blir varnad
för att blir gravid igen. Och då börjar
hon tvivla.
Vilka känslor väcker musikalens ledmotiv ”Du måste finnas” i dig själv?
– Först när jag läste texten var jag
inte så imponerad. Tro och tvivel är
kanske inte det sexigaste att skriva
en hitlåt på, säger hon och skrattar.
Men när hon hörde musiken och
läste berättelsen förstod hon.
– Det är så skön musik, den ba-
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ra lyfter en från golvet. Och klart jag
kan identifiera mig med Kristinas frågor om Guds existens. Det är väl den
frågan som vi alla bär inom oss hela tiden.
Kristina bestämmer sig i alla fall för
att lita på Gud. Hon förlikar sig med
sitt öde men känner sig aldrig riktigt
hemma i det nya landet. Musikalens
tema, utvandring, är kanske inte så
aktuellt för alla finländare i dag men
det andra perspektivet, invandring,
är desto mer brännande.
– Kristina bor femton år i Amerika
utan att lära sig engelska. Hon längtar
hem precis hela tiden. Ingen lämnar
sitt hemland frivilligt. Men det verkar
inte den finska invandringspolitiken
förstå någonting av i dag.

Maria Ylipää
tycker att musikalen tar upp det
viktigaste i livet,
att karaktärerna
känns ärliga och
musiken är stark.
”Ei voi mennä
pieleen”, det kan
inte misslyckas,
säger hon.

Vasa och Lillkyro förhandlar

sammanslagning. Förhandlingar om sammanslagningen av församlingarna i Vasa och Lillkyro har inletts.
Såvida Vasa stad och
Lillkyro slås ihop bör församlingen i Lillkyro gå
samman med Vasa kyrkliga samfällighet, antingen som en del av Vasa finska församling eller som en
egen församling i samfäl-

ligheten.
En styrgrupp har utsetts
för att förbereda sammanslagningen. Krister Koskela
är ordförande för gruppen.
Arbetet med första skedet fram till juni 2012 är intensivt. Målsättningen är
att församlingarnas initiativ till församlingssammanslagning görs till domkapitlet i Lappo stift i juni 2012.

Publikandning

Med en knapp månad till premiären
känner Maria Ylipää att hon aldrig kommer att bli färdig.
– Men så ska det vara. Jag känner processen och mig själv. Jag har jobbat hårt
hela livet och vet vad en sådan här produktion kräver.
Som extra utmaning förser dottern
Inari, 4 år, henne med jämna doser virus och bakterier från dagis.
– Alla med småbarn vet hur det är.
Mitt liv är ganska fullt just nu Men erfarenheten som mamma hjälper mig
också i rollprestationen som Kristina.
Hon planerar att ta med dottern till
teatern och titta på några repetitioner.
– Jag har så många barn med mig på
scenen som hon kommer att gilla. Är

det nu sex eller sju stycken? Jag tappar
alltid räkningen.
När musikalen väl haft premiär är
det bara att orka. Skådespelare kan vara trötta, sjuka och ledsna på jobbet,
men inte på scenen.
– Visst måste man vara lite galen
för att vilja ha det här jobbet men
det eggar mig lite också och jag njuter av det. Ingenting kan jämföras med
den stämning som uppstår när allting
fungerar mellan skådespelarna och
publiken, man andas in föreställningen tillsammans.
Enligt Ylipää talar bra musik, konst
och teater alltid direkt till hjärtat. Som
en känsla av att vara nära något heligt.
– Det är därför musikteater är så
starkt. När det är bra så går det rakt in.

Tomas Boström till Vanda

visor. Tomas Boström,
sång- och psalmförfattaren bakom visor som Till din
blomstrande äng och Jag
lever i din kärlek, besöker
Vanda den 3-4 mars. Boström håller bland annat en
körverkstad och en visafton
i församlingen.
Också psaltarmässan Ett
bord för mig av Boström
uppförs tillsammans med
ViAnda-kören och kantor

Nina Fogelberg.
Tomas Boström har gett
ut ett tiotal cd-skivor sedan
början av 90-talet.

Maria Ylipää
Född 1981 i Nokia. Bosatt i Helsingfors med man och dotter.
utexaminerad från teaterhögskolan 2005 och har sedan dess
bland annat gjort roller som
evita och Elphaba (Wicked) på
helsingfors stadsteater.
Spelar huvudrollen som
kristina i svenska teaterns
uppsättning av kristina från
duvemåla. premiär 29.2.2012.

Gör kyrkan personlig på webben
Sociala medier. Ett trettiotal förtroendevalda och
anställda från församlingar
i huvudstadsregionen mötte upp när journalisten och
konsulten Emanuel Karlsten från Sverige besökte Matteus församling förra veckan.
Karlsten, som själv har
växt upp inom frälsningsarmén, tycker att kyrkan och
alla kristna har en strålan-

de chans att föra fram sitt
budskap i sociala medier.
- Men vi måste släppa
den enkelriktade kommunikationen.
Han uppmanar oss att
titta på den första bild som
möter dig när du surfar in
på kyrkans sida.
- Ofta är det tyvärr en
byggnad. Lyft fram människor! Webben kräver personligheter.
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presidentvalskamp oroar I Senegal har temperaturen trappats upp inför valet om tio dagar. Tor-Erik och Ann-Katrin Store jobbar i Dakar sedan
september med teologiska uppdrag och sjukvård. De uppdaterar flitigt sin Facebookprofil för dem som vill stöda deras arbete och följa med händelserna.

Vardag trots presidentspel
SENEGAL. Det förestående presidentvalet i en av Afrikas modelldemokratier
får landet att sjuda . Missionärerna Store
följer med läget i huvudstaden Dakar.
Text: may wikström Foto: Ida Eriksson
I en tid när folk i norra Afrika och
Mellanöstern tröttnar på sega diktatorer och lyfter ut dem försöker Senegals sittande president att backa
en demokratisering han själv medverkat till. President Abdoulaye Wade (86 år och möjligen ännu äldre eftersom uppgifterna är vaga) har tillkämpat sig en kandidatur i valet den
26 februari, trots att han som både
president och jurist varit med om att
forma den nya konstitution som borde tvinga honom att gå efter två perioder på posten.
I månadsskiftet gav Senegals högsta domstol honom rätt att ställa upp,
med motiveringen att den nya lagen
inte hade trätt i kraft under Wades första presidentperiod.
Det har väckt stora protester, inte minst bland de unga i Senegal. De
har tagit till gatorna i sammandrabbningar mellan demonstranter och poliser, med fyra dödsoffer som följd.
Samlingspunkten för oppositionen är
monumentet Place De l’Obelisque i huvudstaden Dakar. För tillfället verkar
det trots allt som om oppositionen inte kommer att bojkotta valet som den
hotat med.

”Hittills har det
informerats om
demonstrationer en dag på
förhand. På det
sättet kan vi
välja var vi rör
oss.”
Tor-Erik Store,
missionär i Dakar

Följer med läget via olika kanaler

– De som protesterar är i alla åldrar.
Ungdomarna är aktiva, men man kan
inte säga att det är en ungdomsrevolt,
bedömer missionären Tor-Erik Store.
Han och hustrun Ann-Katrin bor och
jobbar i Dakar utsända av Finska Missionssällskapet sedan september i fjol.
Nationalmonumentet ligger ett stenkast
från sonhustruns hem och de pejlar läget på gatorna bland annat med hjälp
av taxichaufförerna som har sin ”stolpe” framför deras hus.
Läget har inverkat på Stores arbete
främst så att de fått uppdatera säkerhetsföreskrifterna.
– Missionärerna bör undvika stora
folksamlingar och de ska också noggrant följa med läget i medierna. Hittills har det informerats om demonstrationer en dag på förhand. På det sättet kan vi välja var vi rör oss, berättar
Tor-Erik Store.
Den största oron just nu är enligt
honom att fredliga demonstrationer
ska urarta och leda till konfrontationer med fler dödsfall som följd.

Långvarig regent fortfarande stark

Presidentvalet förrättas i två omgångar,
förutsatt att ingen får över hälften av
rösterna i den första omgången. Oppositionen har ställt upp 13 kandidater, bland dem två tidigare premiärministrar och en kandidat som verkat som utrikesminister.
– Det finns också några kandidater som
saknar politisk erfarenhet. Det är omöjligt att spekulera om vem som kan tänkas möta Abdoulaye Wade i en eventu-

ell andra omgång, menar Tor-Erik Store.
Vilka chanser tros den gamla presidenten de facto ha?
– Hans ställning är trots allt stark.
Den senegalesiska staten är sekulär och tar officiellt inte ställning i religiösa frågor.
– Ändå är politikerna oerhört beroende av de muslimska ledarnas stöd
och mycket måna om att delta i de
muslimska högtiderna.
President Wades son och personlige
rådgivare, minister Karim Wade, ledde tidigare Senegals nationella avdelning av den världsvida Islamska konferensen (OIC), som omfattar 54 länder och utgör en av de största internationella organisationerna vid sidan
av FN. Organisationen vill verka som
kollektiv röst för det islamska världssamfundet och försvara muslimska
intressen. Tor-Erik Store ser ändå inte att presidentvalet skulle ha religiös polarisering.
– Ledarna för de muslimska brödraskapet har den här gången, mot tidigare praxis, vägrat att ge rekommendationer åt sina trogna om hur de ska
rösta. Den katolska kyrkan har uttalat sig för en fredlig lösning.

Verka och be för fredligt val

De protestantiska kyrkornas röst hörs
inte i offentligheten. Till vardags går
jobbet ändå vidare som vanligt.
– På kyrkans skördefest, samma dag
som valkampanjen inleddes, sa Senegals lutherska kyrkas Abdou Thiam att de kristnas uppgift är att bygga fred och be om ett val utan våld.

Hur ser din och Ann-Katrins arbetsvecka
ut framöver? Vilka uppgifter har ni framför er härnäst?
– För Ann-Katrins del är det besök
hos fadderbarn och femårsplanering av
fadderarbetet. Hon ska också gå igenom
byggofferter eftersom hon är koordinator för kyrkans nya sjukhusbygge. Jag
har flera sammanträden, bland annat
om ett nytryck av Bibeln på serere och
om den teologiska utbildningen.
Vid sidan av det massmedialt intressanta presidentvalet växer skuggan av
en mer omfattande fråga för Senegals
befolkning, och inte bara den:
– Vi arbetar med hur den internationella kyrkan ska kunna hjälpa de människor som drabbats av torka. Vi har en
uppseglande katastrof på gång på grund
av torkan i Sahelområdet. Den drabbar
tio miljoner människor, varav 800 000
bor här i Senegal.

senegal
• Republik i västra Afrika. Tidigare
fransk koloni. Demokrati med mångpartisystem. Självständig stat 1960.
• Invånare, antal ca 13 miljoner. De
största stammarna är wolof (43,3%)
pulaar (23,8%) serer (14,7%).
• Religiös indelning: Över 90 % av befolkningen är muslimer.
• Den evangelisk-lutherska kyrkan
grundades 1987 och har ungefär 6000
medlemmar och 13 församlingar.
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3 Frågor OM

Helga Hund
Berättelsen om Helga
Hund, uppläst av författaren Lars Collmar, har
gått som andakt i nästan tio år på Radio Vega.
”Den börjar nog vara på
sista versen om man får
uttrycka sig så”, skriver en av Kyrkpressens
läsare.
Hur mycket är det kvar
av serien?

- Vi är nu inne på sista boken om Helga Hund.
I oktober 2012 är hela serien slut, berättar Lucas
Snellman som ansvarar
för andaktsprogrammen.

Vad har lyssnarna tyckt
om Helga Hund?

- Vi har faktiskt inte fått
så mycket respons på
sista tiden. Jag tror att de
flesta, både de som tycker om serien och de som
inte gör det, har vant sig
vid att berättelsen rullar
på om lördag morgnarna. Men säkert finns det
många som kommer att
sakna Lars Collmars andakter när uppläsningen
avslutas.

Hurdana radioandakter blir det på lördagarna när Helga slutar?

- Eftersom Radio Vega
sänder barnprogrammet
BUU-radion strax innan så
hakar vi också i fortsättningen på med en familjeandakt på lördag morgnarna. Innehållet ska passa barn i lågstadieåldern
och lite yngre också. När
Helga är slut så fortsätter
vi på djurtemat, det blir
en serie andakter ur Djurens andaktsbok av Kristina Reftel med kulturproducenten Anna Edgren
som inläsare. Visst är det
utmanande att fylla tomrumet efter Lars Collmar
och Helga Hund men Djurens andaktsbok är också
mycket populär och används redan i många församlingar.

Slef yrkar på rättelse
för uteblivet bidrag
Ungdomsbidrag. Slef
blev helt utan bidrag när
kulturminister Paavo
Arhinmäki fördelade 2,7
miljoner euro till organisationer som bedriver
ungdomsarbete.
Text: Johan sandberg
Förutom bidraget till Svenska
Lutherska Evangeliföreningen
(Slef) strök Arhinmäki också
bidraget till Folkmissionen.
– I fjol fick vi 8 000 euro i
bidrag. Det är pengar vi skulle kunna anställa flera ungdomar som sommarbetare
för, säger Evangeliföreningens verksamhetsledare Göran Stenlund. Men på samma
sätt som gällande de uteblivna
missionsbidragen från samfälligheterna i Helsingfors, Esbo och Vanda så stänger vi inte butiken för det här heller.
Enligt uppgift i Kotimaa
är kopplingen till Älä alistukampanjen för ett år sedan

orsak till att Slef blev utan bidrag. Slef hade däremot inget med kampanjen att göra.
– Att det skulle vara orsaken är en feltolkning, säger
Arhinmäkis specialmedarbetare Minna Kelhä. Allt vad
ministeriet har att säga om saken finns på ministerns blogg
(paavoarhinmaki.fi/blogi).
Och därmed säger hon
inget mera.
I bloggen skriver Arhinmäki bland annat att undervisnings- och kulturministeriet inte kan stöda organisationer som till exempel
sprider invandrarfientlighet
och förhåller sig negativt till
sexuella minoriteter eller inte uttrycker sin åsikt i frågan
tillräckligt tydligt.
Arhinmäki hänvisar också till Älä alistu-kampanjen
och till att Helsingfors och
Vanda samfälligheter dragit
in sina stöd.
– Det förstår jag inte alls,
säger Stenlund. Vem är mer
öppna att möta invandrare
och folk från andra kulturer

än missionsorganisationerna som jobbar i främmande
kulturer varje dag?
– Är man på ministeriet
säkra på att Finlands islamska råd som fått 7 00 euro i
bidrag förhåller sig mera positivt till sexuella minoriteter, undrar han vidare.
Stenlund anser också att
Arhinmäkis hänvisning till
Helsingfors och Vanda samfälligheter haltar.
– Besluten i de samfälligheterna går emot kyrkans
ledning. I samfälligheternas
egen beredning konstaterades att alla sju organisationerna varken begränsar eller diskriminerar någon på
grund av sexuell läggning
eller annan egenskap. Även
missionsbiskop Simo Peura
har fler gånger framhållit att
samtliga sju missionsorganisationer har kyrkans stöd.
Enligt Stenlund kommer
Slef att göra en rättelseyrkan
till ministeriet i hopp om att
rätta till missförstånd med
tanke på framtiden.

Prestigefyllt pris
till palestinsk präst
Betlehem. Mitri Raheb,
luthersk präst i Betlehem
får samma pris som en
rad statsmän tidigare.

kyrkovalen resultat

Kolla resultatet på webben

På måndag valdes nya beslutsfattare för två av kyrkans viktigaste beslutsfattande organ: kyrkomötet och
stiftsfullmäktige.
De var våra egna förtroendevalda i församlings- och
kyrkoråd som fick gå till valurnorna denna gång.
Vilka sex kandidater valde Borgå stift som sina ombud i kyrkomötet? Är någon kandidat från din församling
bland de 21 nyinvalda medlemmarna i stiftsfullmäktige?
Gå in på www.kyrkpressen.fi för att se resultatet.
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Jag reste vidare:
Håkan Hellberg

Morris och Leia:

Monica VikströmJokela

12,-

Dr Mitri Raheb uppmärksammas med ett pris för sina
insatser bland den palestinska befolkningen.
och Nelson Mandela (1998).
På kulturcentret i Betlehem ordnas kurser och
konsthantverksutbildning.
Där verkar också ett mediecenter med radio- och
tvproduktion. Tillsammans
med yrkeshögskolan Dar
al-Kalim utgör det lutherska centret den näst största privata arbetsgivaren i
Betlehem. Hälsocentralen i
Dar al-Kalima, som hör till

det internationella centret,
är specialiserad på förebyggande hälsovård, hälsofostran och mentalvård.
Den evangelisk-lutherska
kyrkan i Jordanien och det
Heliga landet har cirka 2 000
medlemmar och är den enda lutherska kyrkan Mellalanöstern.
Mitri Raheb besöker Helsingfors i slutet av maj samband med Världen i byn.

10,-

Trygga Barn:

Reetta Vehkalahti

12,-

Se urvalet av böcker på: www.fontanamedia.fi
i nätbokhandeln, Rea 2012
Ring: (09) 612 615 30

Församlingen
stöder uppsagda
Nokiaanställda

uppsägningar. Församlingen i Salo sträcker
ut en hjälpande hand när
Nokia säger upp 1 000.
Text: andreas andersson/KT

Text och Foto:
May Wikström
Om en dryg vecka mottar den
lutherske pastorn i Födelsekyrkan, Mitri Raheb, emot ett
stort tyskt pris för sitt arbete
för fred och en dialog mellan
religionerna i området. Han
belönas också för sina insatser för palestiniernas utbildning, kultur och hälsovård.
Prisjuryn säger i sin motivering bland annat att de vill
belöna Raheb för hans outtröttliga och hoppingivande
arbete för att sitt folk.
Priset delas ut årligen
och bland de som tidigare
tilldelats samma pris finns
statsmän som Kofi Anan
(2003), förbundskansler
Gerhard Schroeder (2000),

MEDIAS
FONTANA
R!
REABÖCKE

Mobiltelefontillverkaren Nokia meddelade förra veckan att
upp till tusen anställda vid fabriken i Salo kommer att sägas
upp inom ett år. Församlingen och staden samarbetar nu
för att stöda de som drabbas.
Nyheten om uppsägningarna var ingen överraskning eftersom Nokia meddelade om
omstrukturering redan på
hösten. Antalet anställda som
får gå är ändå större än väntat och enligt kyrkoherde Timo
Hukka är många deprimerade.
— Diakoniarbetarna och de
som arbetar med invandrare
är involverade och ett halvdussin präster har jour.
Fabriken har kontaktat
församlingen som tillsammans med staden har en
krisplan. De som blir uppsagda kan samtala med församlingsanställda om sin situation och sin oro för framtiden.

— Vi har kunnat frigöra
personal från ordinarie arbetsuppdrag för de här samtalen. Även familjerådgivningen är i beredskap.
Enligt Hukka finns det
också diskussionsgrupper
på arbetsplatserna, så kal�lade Deep talk-grupper,
som nu fokuserar på följderna av uppsägningarna.
Han vill uppmana dem som
nu är rädda för att mista sitt
jobb att behålla lugnet och
inte ge upp hoppet.
— Man måste ta sig igenom
en dag i sänder innan man
kan se mot framtiden. Stöd
får man av att tillsammans
reflektera över situationen
och med tiden fundera över
möjligheterna till ny utbildning eller nytt arbete, säger
Timo Hukka.
I Salo finns endast en
finskspråkig församling. Av
de drygt 45 000 medlemmarna har 500 svenska som
modersmål. Enligt Tanja Kaski på pastorskansliet finns
det anställda som också kan
samtala på svenska.

Samtalstider kan bokas på
pastorskansliet i Salo på
numret (02) 774 5206.

ekumenik samtal

Biskoparna 				 om metodistkyrkorna i Finland att hålla gudstjänster och kyrkliga förrättningvill samarbeta
ar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Biskopsmötet samlades i början av veckan för att dryfta frågor kring kyrkans enhet. Bland annat ett ekumeniskt dokument som heter ”Rättfärdiggörelse i kyrkans liv”, som handlar om de lutherska
kyrkornas och katolska kyrkans ekumeniska enhet, diskuterades.
Också möjligheten för präster vigda in-

diskuterades. Biskopsmötet strävar efter
att Finlands metodistkyrka och Finlands
svenska metodistkyrka skulle ingå bland
de kyrkor vars präster har rätt att i enstaka fall förrätta gudstjänster och kyrkliga
förrättningar. Kyrkorna har redan tidigare
godkänt ett ekumeniskt avtal där de erkänner varandras sakrament och präster.
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Något vi borde skriva om?
Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet
Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Handikappvänlig 3 rummare ledig nu.
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.

Hedra minnet
Män kan ha kvinnliga chefer och religion är en privatsak fast man jobbar inom kyrkan, exemplifierar handledningen för
kyrkan som mångkulturell arbetsgivare. Foto: KP-arkiv (Personen på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.)

Tänk efter vad
jobbet kräver

MÅNgKULTURELL REKRYTERING. Insamlingen Gemensamt
Ansvar har publicerat en handledning som hjälper församlingar och kristna organisationer att anställa invandrare.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Målet för insamlingen Gemensamt ansvar år 2009
var att göra det lättare för
invandrare att komma in på
den finländska arbetsmarknaden. Projektet har resulterat i bland annat en 36-sidig
handledning som ska hjälpa
församlingarna att rekrytera
folk utifrån.
– Den viktiga biten är att
gallra bort fördomar och stereotypier, säger åbobiskopen Kaarlo Kalliala. Kyrkan är inte speciellt dålig på
mångkulturell rekrytering,
menar han:
– Till den delen kan handledningen användas av vilken arbetsgivare som helst.
En vanlig fördom är att invandrare är muslimer trots att
60 procent av dem är kristna. Men få invandrare är lutheraner och en kyrklig tjänsteman måste höra till kyrkan.
Kyrkoherden och ekonomichefen i Ylivieska bötfälldes nyligen för diskriminering för att de i platsannon-

sen ställde kravet att församlingens datastödperson
skulle höra till kyrkan. Också
myndigheterna utgår från att
personal som har med gudstjänstliv och kristen fostran
att göra ska höra till kyrkan,
däremot inte personer i arbetsförhållande i icke-kyrkliga uppgifter.
– Också en husmor på en
lägergård eller en arbetare på
begravningsplatsen kan hamna i en situation där de uppfattas som kyrkans representanter, säger Kalliala. Ju
mindre församlingen är, desto självklarare är kopplingen.
Det finns en gråzon som bara delvis kan tacklas juridiskt.

Kyrkan ett storbolag

Karis svenska församling har
en kaplan från Tyskland, en
kantor från Italien och en
kyrkoherde från Lappland.
Den förenklande nämnaren
är att de alla har en finländsk
examen.
– De flesta invandra-

KRISHjälp blogg

Ny finlandssvensk blogg för unga

Helsingfors Missions krisjour har startat en blogg för
att sänka tröskeln för unga att söka professionell hjälp.
På krisjouren har man kommit fram till att stöd i ett tidigt skede kan hjälpa till att hålla ungdomarna kvar i
studie- och arbetslivet. Man vill också få fram att det
är okej att söka hjälp.
De uppmuntrar också unga att prata med varandra och
med vuxna i sin närhet om sina problem. Bloggen riktar
sig både till unga och deras föräldrar, men också till professionella. Du hittar den på krisjouren.blogspot.com.

re kommer från länder där
kyrkan är helt annorlunda uppbygd, säger SannaMaaria Tornivaara, redaktör för handledningen. Hos
oss är kyrkan med sina runt
20 000 anställda en stor aktör på arbetsmarknaden.
– Kompetenskraven på
många tjänster är höga. Det
krävs en stark kallelse för att
en invandrare ska satsa på en
examen som ger kompetens
för en smal kyrklig nisch,
säger Tornivaara. I Finland
har till exempel kyrkomusiker många års högskoleutbildning.
– Jag fick en liten chock i
England när jag insåg
att kyrkomusiken
sköttes av ett band
församlingsmedlemmar som spelade sådan musik
som församlingen kände till, säger
Tornivaara.
Praktikantplatser har varit enk-

Begravningstjänster
med tiotals år
av erfarenhet.
Blomsterarrangemang,
unika kistor, urnor.

Leveranser överallt i Finland
Inhemska kistor från

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
lare att få fram. Exempelvis
har Tammerfors samfällighet kunnat erbjuda nästan
hundra stycken, konstaterar hon.
Pekka Poutanen på Esbosamfällighetens invandrararbete räknar med att
25 000 esbobor talar ett
främmande språk. Det här
öppnar en speciell anställningsnisch för invandrare
som kan något av invandrararbetets fem språk, ryska, estniska, arabiska, engelska och kinesiska.

PRAKTISK
HANDLeDNING
Handledningen ”Församlingen som mångkulturell arbetsgivare” ges ut
av Kyrktjänst, det kyrkliga bolag som bland annat verkställer insamlingen
Gemensamt ansvar. Varje
insamling fungerar
som ett diakonalt
utvecklingsprojekt.
Den ges inte ut på
svenska eftersom
den finlandssvenska kyrkliga
arbetsmarknaden är så minimal.

klang i kyrkan

Unik musik i Helsingfors kyrkor

Festivalen Kirkko soikoon (Klang i kyrkan) arrangeras för
17:e året i Helsingfors. Sammanlagt uppträder över 500
artister på evenemanget.
Temat för i år är medeltiden, barock och renässansmusik. Utöver detta framförs verk av moderna kompsitörer och kyrkomusik som sällan eller aldrig tidigare hörts i Finland. Utställningar och seminarier hör också till festivalen.
Mer info finns på www.kirkkosoikoon.fi. Festivalen
pågår 3-11 mars.

P. Borg & Co

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • info@borg.fi
www.borg.fi

Resenärer på Nilen
- Georg August Wallin
- Hubert Sattler
- Göran Schildt m.fl.

GA Wallins 200
- års jubileum!

...
Följ med på en
Utställningen är öppen 15.6.-9.9.2012. tidsresa på Nilen,
Ti-sö kl. 11-17
1844/1954

Adress och kontaktuppgifter:
VILLA SCHILDT. Östra strandgatan 7, Ekenäs
Tfn (019) 241 1752, Mobil 040 1262862
info@villaschildt.fi
www.villaschildt.fi

Gudstjänstfestival

Tre dagar med fest
i Göteborg
På initiativ av Göteborgs centrumförsamlingar ordnas en stor gudtjänstfestival i vår. Tre dygn kommer
att fyllas med olika gudstjänser, konserter, seminarier och workshops. På programmet finns bland annat
hiphopbön, gospel- och rockmässa, barn- och Taizégudstjänst.
Festivalen pågår 15-18 mars. Mera information på
www.gudstjanstfestival.se.
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Våga Fråga

Måste jag umgås
med mina släktingar?
Ibland händer det att till exempel
vuxna syskon av någon orsak inte
kommer överens med varandra.
Måste de då umgås för sina barns
skull eller är det okej att säga nej till
kontakten med nära släktingar?
¶¶Maria SUNDGREN LILLQVIST
är familjerådgivare
och kognitiv
psykoterapeut och
svarar på frågor
om familj och
relationer.

Man brukar skämtsamt säga att ”släkten
är värst” och det ligger säkert en del sanning i det påståendet. Det här är ett rätt
bekant tema i många släkter. Föräldrar
och barn kan vi inte välja så som vi gör
med vänner och kamrater. Släkt är man
oberoende av om man vill det eller inte. Frågan är då hur mycket man behöver umgås eller om man helt ska bryta kontakten med släktingar som man inte vill umgås med.

På fettistisdag tar vi farväl av festmaten, på onsdag börjar fastan. Karin Erlandssons fastlagstårta ger karnevalstämning för flera. FOTO: Karin Erlandsson

Sista bullens dag
FASTLAG. Fastlagsbullar med mycket
grädde verkar vara en
viktig tradition. Men
varför följer ingen
reglerna?
Text: NINA ÖSTERHOLM
Det undrar journalisten Karin Erlandsson i Mariehamn
som kommer ut med en kokbok i mars. Fastän hon bakar
det mesta – för det mesta –
är hon ingen ”bullmamma”
som tycker att vi ska fira allt
med socker på.
– På fastlagstisdag börjar vi frossa i bullar och kan
fortsätta i veckor, fastän vi
egentligen ska ta avsked från
sötsakerna. På onsdag inleds
ju fastan och då handlar det
om att avstå – om man följer reglerna vill säga.

Kick-off fasta

För Karin Erlandsson är fastan ett bra tillfälle att ta tag
i saker som stör balansen i
livet. Om du tillbringar för
mycket tid vid datorn så är

det kanske bra att fasta just
från surfandet.
– Men sedan är det ju inte meningen att man ska
återuppta dåliga ovanor efter påsken och plötsligt sluta
sortera avfall och börja frossa i godis.
Förhoppningsvis har nya,
bättre vanor funnit sin plats
under fastetiden.
Själv tycker hon också att
det är ganska roligt att avstå
från saker. Hennes erfarenhet
är att det oftast växer fram något nytt när hon vågar skala
bort och ge plats i livet.
– Åh, du kommer att sucka
åt mitt exempel, skrattar
hon, men så här konkret kan
det faktiskt vara: jag godisstrejkar och har tvingats fylla den där stunden på lördag kväll, när man bara äter
godis, med annat. Så nu har
jag börjat vårda mina naglar som jag bitit och slitit på
hela livet. Nu är de vackert
glittriga istället.
Genom att avstå från en
sak fick hon tid och motivation att ta itu med ett problemområde i livet.
– Senast jag åkte båt blev
det nagelvårdsprodukter i

stället för godis från taxfreebutiken.

Tisdagskarneval

Fastlagssöndag, blåmåndag
och fettisdagen är kalasdagarna inför fastan. Det är karnevaltiden när man åtminstone på sydligare breddgrader
festar farväl av köttet. Ordet
karneval kommer från latinets carne vale som betyder
farväl kött.
– Vi nordbor kunde ta
modell av karnevalen och
göra lite mera saker tillsammans under högtiderna. Gå ut och träffa andra
och vara lite glada, säger
Erlandsson.
Som tips för den som vill
förena fastlagstradition med
karnevalstämning bjuder hon
på ett recept på fastlagstårta.
– Då kan man fira lite tillsammans även om det är
precis fastlagsbulle som hör
till tisdagskaffet.

Karins 		
fastlagstårta
Deg: 1 pkt jäst, 4 dl mjölk,
150 g smör, ½ dl socker, 1 tsk
kardemumma, en nypa salt,
1 ägg, 10–12 dl vetemjöl, 1 ägg
till pensling. Fyllning: 300 g
mandelmassa, 1 dl mjölk, inkråmet. Dessutom: 4 dl vispgrädde
Värm smöret tillsammans
med mjölken tills smöret
smält. Låt svalna, smula jästen och rör tills jästen löst sig.
Tillsätt socker, kardemumma,
ägg, salt och nästan allt mjöl.
Låt jäsa en halvtimme. Knåda
och forma till en jättebulle. Låt
jäsa under duk en halvtimme.

Fler recept på Karins blogg
lopptorget.ratata.fi

Sätt ugnen på 200 grader.
Pensla bullen med ägg. Då
ytan börjar bli hård sticker du
in en stektermometer. Den
ska stå på 98 grader. Låt bullen svalna. Skär av toppen.
Gröp ur inkråmet. Blanda inkråmet med mandelmassan
och mjölken. Fyll hålet. Vispa
grädden och spritsa den i och
runt fyllningen. Lägg locket
på. Garnera med florsocker.

i topp bland det som utländska turister ville betitta.
Jämfört med Sveaborg kan
man tala om en lönsam investering. Gemensamt för
de två var att de inte byggdes som sevärdheter, inte Tempelplatsens kyrka
heller.
Turister är ett svårförut-

sägbart släkte. När Mona
Lisa i tiden stals från Louvren stod folk i kö för att få
titta på den tomma väggen.
Själv prickar jag alltid in
det lokala museet för nutidskonst på mina resor,
vare sig det gäller Fiskars
eller Florens. En hel del
verk klassar jag på sann-

Fastlagssöndag 19.2
Se annonseringen i din församling på sidorna 15–17.

Det vi vuxna måste minnas är att inte svartmåla släktingar
eller människor som vi inte tycker om. Å andra sidan ska
vi inte heller sopa problem eller karaktärsdrag under mattan. Men vi får alltid minnas att vi själva har en del i alla relationer. 50 procent av ansvaret ligger på mig. Hur förhåller jag mig till min besvärliga bror? Är det bara han som är
besvärlig eller är jag också besvärlig? Vi kan behöva göra en
självkritisk analys och fråga oss hur stor del vi har i osämjan.
Ibland är det ändå så att vi själva inte står för 50 procent av
svårigheterna, utan det är den andra människan som har
större del i osämjan. Eller så är det tvärtom.
Vi ska ändå alltid försöka reda ut konflikter och gräl. Det
tar mycket energi av oss att gräla. Det gör oss bittra och negativa. Och ibland är det nästan omöjligt att reda ut infekterade relationer. Då måste vi acceptera det. Acceptera men
inte låta oss förbittras. En fråga som kan vara bra att fundera
över är ”Kan jag leva vidare om den andra människan dör,
och vi inte försonats?”
Fastän vi är nära släkt så behöver vi inte tycka om att umgås
med varandra. Trots allt så är vi ju alla individer med personliga egenskaper. Syskon kan vara väldigt olika även om man
vuxit upp i samma familj. Alla syskon, alla människor har
sin egen version av uppväxten och familjen. Den ena versionen är inte mera rätt eller fel än den andres. Vår version
är vår egen unika upplevelse av vår uppväxt. Det kan vara
skäl att minnas att uppväxten ofta finns med i bakgrunden
när det blir konflikter syskon emellan.
Vi behöver alltså inte stormtrivas och ha det jättemysigt
tillsammans bara för att vi råkar vara släkt med varandra.
Men det är bra om vi kan ha tillräckligt med fördragsamhet
för att träffa syskon/släkt ett par gånger per år. Barnen/kusiner behöver inte bli bästa vänner, men kan ibland bli det.
Har kusiner haft möjlighet att träffas under uppväxten så
får de själva bestämma hur mycket kontakt de vill ha med
varandra när de blir vuxna.

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 Rolf af Hällström

Marskalk Guggenheim
Min hemby hamnade för ett
antal år sedan på Unescos
världsarvslista. När Sveaborg på
1700-talet
byggdes till en
fästning satsade landet relativt sett, enligt
en överslags-

kalkyl inom familjen, resurser som i dag motsvarar
byggandet av ett kärnkraftverk varje år under flera decennier. Resultatet var som
bekant ett dundrande militärt fiasko.
Så länge mattvättningsbryggorna i Havshamnen i
Helsinfors var i bruk låg de

finländskt sätt som skräp,
andra installationer skulle jag köpa in om jag haft
plats för dem där hemma.
Till det fina med moderna museer hör att där finns
rymd.
Konserthus är dyra saker.
Globalt sett är en av följderna att ju fler fina kon-

serthus det byggs, desto
mer täcks de stora stjärnorna ta betalt.
Guggenheims funktion är
den samma, att hypa upp
vissa fenomen, säga att
det här grejorna är av marskalksklass och värda miljoner. Så ni som kan, tacka
nej. Jag klarar det inte.
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UPPE T.V. En grupp costaleros i rött bär på ett Kristusekipage i en spansk
procession under Stilla veckan.
NERE T.V En procession med den hinduiska gudinnan Durga förs genom
staden Kolkata till floden Ganges.
UPPE T.H. En traditionell jultablå i kristet snitt ställer krubban med den
nyfödde Kristus i centrum.
MITTEN T.H. Fester och mat hör ihop, i det här fallet i muslimernas Ramadan.
NERE T.H. En man i bönesjal blåser i horn vid Klagomuren i Jerusalem under
den judiska pesahhögtiden, som firas till minnet av Israels uttåg ur Egypten.
Foto:ISTOCK OCH KP-ARKIV
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RELIGIONSDIALOG. Lär känna andra så upptäcker
du dig själv. FN stöder veckan för fred och harmoni
för religionerna. Religionsdialogens mål är ett trygga
samhällsfreden.

Din tro får
liv i andras
ögonspegel
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Det hände sig när det började komma
flyktingar från Iran till Dalsbruk på Kimitoön. Flera av invandrarbarnen från
de muslimska familjerna sökte sig till
församlingens scoutkår.
Trots sin egen kristna värdegrund
byggde Baden-Powell scoutrörelsen
som en ungdomsorganisation som inte var bunden till en specifik tro. Däremot värdesätts religion överlag. Så
när det blev dags för andakt skaffade församlingens ungdomsarbetsledare Gita Lindgren också en koran till
scoutkåren.
– Bibeln och koranen har ju delvis
samma berättelser, säger Lindgren.
De finlandssvenska scouterna var
lite avogt inställda, inte direkt till att
Koranen kom med, men till att plötsligt
bli bemötta som just kristna. Präster är
säkert väldigt kristna, möjligen gamla
gummor ...men inte vanliga dalsbrukskillar?! Så Lindgren frågade om de var
döpta? Jo, det var de alla.
– Killarna fick lära sig att också de
har en religion.
När invandrarna senare flyttade kom
en 14-årig kosovoalbansk pojke och
tackade Gita: ”Du har lärt mig mycket
mer om Koranen än alla andra”.
– Jag tog det som en stor hedersbetygelse, säger Gita Lindgren.
Själv ville hon göra allt för att familjer som kommer från krig och elände
skulle hålla ihop. Då är det viktigt att
inte gå emot familjens religiösa övertygelse.

Små möten i vardagen

– Det är de många små mötena i vardagen som är de viktigaste, säger teologie
doktor Timo Vasko. Möten som sker i
en kö till snabbköpskassan, eller mellan mammor runt sandlådan.
Inte allt prat är dialog, utan mötet
mellan ”ett jag och ett du”, citerar han
den judiska filosofen Martin Buber. De
möten där man på något sätt lär sig hur
den andra personen tänker
Vasko är den som på Kyrkostyrelsen
har den interreligiösa dialogen på sitt
bord. Dialogen kan ske på många olika plan. Man kan föra debatter, samfundsledare kan mötas och uttala sig,
man kan forska i religionernas likheter och man kan gå in för gemensamma projekt.
– Interreligiös dialog är ingen ny uppfinning heller, noterar han

”Man tvingas förklara för
sig själv, varför man tror
som man gör
och varför våra religiösa fester är upplagda
på det sätt vi firar dem.”
Anneli Hukari

Han plockar fram sin senaste bok.
Den handlar om ”den sista kyrkofadern” Johannes av Damaskus som bemötte det växande islam som en av de
många avarter av kristendomen som
levde i Mellanöstern på 700-talet.

Lära av varann

Mest givande för Vasko själv är den dialog mellan präster och imamer som
pågått sedan år 1997 i Helsingfors, med
två samlingar per år och turvis med en
kristen och en muslimsk värd.
– Varje gång avslutar vi med att fråga
om det finns intresse att fortsätta, säger
Vasko. Det har det funnits i femton år.
Det viktiga är att man kan diskutera i förtroende. De ca trettio deltagarna
är alltid personligen inbjudna av värdsamfundet. Enligt forumets nya sekreterare Kitta Huopainen har de flesta
muslimska samfunden i vårt land varit med om samtalen. Diskussionsämnena har rört allt från fastan och bönens betydelse till begravning och terminalvård.

Teologiska skillnader består

Mohammed Sherif Issaka är imam vid
en moské i Munksnäs i Helsingfors. Han
kommer från Ghana och har varit med
om dialogen sedan 90-talet och hans Islamic Multicultural Dawa Centre stod värd
för senaste samling.
– Vi skickade ut 43 brev, minns han
och säger att de flesta muslimska samfund på sätt eller annat varit med. De
teologiska skillnaderna är vad de är,
men ”vi lär av dem och de av oss”.
Vad har han lärt av den kristna sidan?
– Barmhärtighet. Vår kultur är mera befallande, vi säger ”gör det och låt
bli det där” till våra barn. Hos er är inställningen mjukare. Barn får chansen
att själva tänka efter.
Å andra sidan är den kristna sidan
väl liberal och tillåtande i många frågor, menar han.

Förstår dig själv

Höstsamtalet mellan finländska teologer och imamer räknas in som ett
element i veckan ”möte mellan kristna och muslimer” som brukar hållas
i november. Initiativet kommer från
muslimer i Frankrike och har spritt
sig över hela Europa.
I Vanda har man i tre år ordnat träffar där stadens kyrkoherdar och imamer diskuterat med varann, i Korso
kyrka och i moskén i Björkby.
– I fjol hölls panelsamtalet på ve-

tenskapscentret Heureka, säger Anneli Hukari.
Hon arbetar hon i Tammerfors samfällighet där mötesveckans händelser
varit diskussionstillfällen men också
besök i varandras gudstjänstlokaler.
– Det är viktigt att lära sig förstå hur
människor med annan tro tänker. Det
minskar klart på de rädslor som finns,
säger hon.
När en aktiv muslim och en aktiv
kristen berättar för varandra hur de
ber är det inte bara information man
byter.
– Man tvingas förklara för sig själv,
varför man tror som man gör och varför våra religiösa fester är upplagda
på det sätt vi firar dem, säger Hukari.
Hon har erfarenhet av att möta muslimer efter tiotals år i Mellanöstern.

Guds hus i Fisksätra

Den evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland har inget som liknar Centrum för religionsdialog i Stockholms
stift. Namnet till trots är det ingen
mötesplats.
– Främsta uppgiften är att bistå stiftets egen personal i kontakten med
människor av annan tro, säger stiftsadjunkten Birgitta Winberg.
Men Stockholms stift är först med
att bygga en fysisk mötesplats. I Nacka
församling genomförs projektet Guds
hus, i Fisksätra. Orten är en svensk
problemförort med invandrarmajoritet.
– Det finns en kyrka i Fisksätra som kommer att byggas om så att
både Svenska kyrkan och katolikerna får var sin kyrksal. I anslutning till
de kristna kyrkorna ska man bygga en
moské, säger Winberg.
Alla samfund har egna heliga rum
men moskén, som tillsvidare är på
projekteringsstadiet, ska byggas så
nära kyrkan att det mellan byggnaderna skapas ett samlingstorg, ett torg
för möten mellan människor,
Förra veckan var centret med om att
fira ”Interfaith Harmony Week” med
olika workshops och en manifestation
på Medborgarplatsen i Stockholm där
företrädare för olika religioner läste ur
sina heliga skrifter.

FN-vecka för harmoni

– Veckan för fred och harmoni bygger på en FN-resolution och håller på
att landa hos oss, säger pastor Jan Edström. Under veckan hölls bland annat
ett interreligiöst seminarium om be-

hovet av teologutbildning för imamer.
– Det är viktigt att på lokal nivå stöda FN-initiativ.
Det finns olika typer av religionsdialog. Kyrkans utlandshjälp understöder en religionsdialog i södra Sudan. En förutsättning för att bistånd
dit alls ska nå fram.
Edström säger att man på global nivå ännu inte kan tala om en övergripande religionsdialog. Organisationer
och nätverk som World Interfaith Forum försöker på olika sätt jobba fram
en global fredsetik. Också religiösa rörelser som Moonrörelsen inbjuder till
interreligiösa konferenser.

Mångkulturella feståret

Religionsdialogen blir lätt något abstrakt för akademiker. Därför är det
enligt Edström fint att det mångkulturella feståret introducerats också
hos oss. I enskilda skolor firade man
de olika religionernas stora fester, en
samverkan som kanske bäst kunde
kallas kulturdialog.
– De flesta människor i världen vet
vad det är att vara en religiös person för
de lever i samhällen med gemensamma värderingar som syns i samhällsbilden. Kristna festivaler är vanliga
i katolska länder, men vi protestanter är förhållandevis dåliga på att fira.
Religiösa festligheter konkretiserar
vad det innebär att vara en religiös
människa men det gör det inte hos oss.
För den som aldrig firar påsk ”på
riktigt” blir festligheterna då abstrakta eller något helt annat.
– Därför kan det vara svårt att föreställa sig vad fester och högtider betyder i andra religioner, tycker Jan Edström.

HARMONI MELLAN KULTURERNA
• Ekumenik är termen för samtal de
kristna samfunden emellan. Religionsdialogen sker i samtal mellan
främst de stora världsreligionerna.
• World Interfaith Harmony Week
(veckan för fred och harmoni mellan religionerna) bygger på en enhällig
FN-resolution från oktober 2010 och
firas den första veckan i februari.
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Förbön. Intresset för förbön och själavård är allt
större i församlingarna i dag. Jan Nygård har förstått
att det är någonting som verkligen behövs. ”Kanske
för att människor i dag är mer trasiga än de har varit
tidigare.”

Bön
för ett
helare liv
Text och Foto: Leif Pietilä
Först hörs ett väldigt klampande på
trappan. Sedan rycks ytterdörren upp
med ett brak och en isande fläkt av
februarikölden strömmar in i entréhallen, åtföljd av rejält påbyltade figurer som hastat från kurslokalerna
tvärs över den snöiga gården till huvudbyggnaden på lägergården EnäSeppä i Vichtis. Det är lunchdags på
kursen i läkande förbön som Helhet
genom Kristus rf ordnar.
En av dem som kommit in från kölden är kursledaren Jan Nygård. Till
vardags är han kaplan i Karleby svenska församling. Han har varit ordförande för Helhet genom Kristus rf. sedan 2000 och för Oasrörelsen i Finland sedan 2011.
Helhet genom Kristus är en kristen ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse som tillhör internatio-

nella Victorious Ministries Through
Christ. Föreningen utbildar lekmän
och församlingsanställda i själavård
genom regelbundna kurser i läkande
förbön och retreater. Föreningen erbjuder också vård i form av så kallade förbönssamtal.

Helande på Bibelns 		
och kyrkans grund

Läkande förbön är ett pass på 10–30
minuter, då man sätter sig ned med
en förebedjare, tar itu med negativa band och sår och ber om helande.
Förebedjaren kan vara lekman eller
församlingsanställd.
De negativa banden och såren kan
vara allt från en negativ Gudsbild
(”Gud bryr sig inte om mig”) och en
negativ jagbild (”jag är inte viktig”)
till svårigheter i relationerna till viktiga människor i livet, problem med
kamrater, skolan, mobbning, beroenden, sexualiteten … Listan kan göras hur lång som helst.

På kursen i läkande förbön lär sig
deltagarna vad de ska be för när de
fungerar som förebedjare, det vill säga att ta itu med det som är viktigast
i varje enskild situation. Kursen ger
kunskap om bön för helande på Bibelns och kyrkans grund, och praktisk
övning i bön för helande. På programmet står bland annat arbete i smågrupper och gudstjänster av olika slag.
Det som deltagarna lär sig på kursen
kan de sedan tillämpa i sina uppgifter i hemförsamlingarna.
Kursen i läkande förbön är inte bara utbildning utan även verklig verksamhet. Kursdeltagarna både jobbar
med sig själva och ber för varandra
under kursdagarna.
– Vi försöker inte gräva fram något
på kurserna eller genom själavården.
Endast de saker som personen själv
lyfter upp för diskussion behandlas,
betonar Jan Nygård.
Det syns sedan i praktiken vilken
verkan den läkande förbönen har.

Många vägar till
Gud. Genom läkande förbön kan
kristna bli fria
från bördor, hitta
sin egen väg och
upptäcka glädjen.
Fr. v. Anna-Mari
Korin från Tenala,
Jan Nygård från
Karleby och Margareta Blomqvist
från Sjundeå.

– Människor som fått förbön säger
själva att det känns bättre, att det händer någonting, att den startat en process av något slag. Sedan händer det
kanske andra saker som för utvecklingen vidare. Ofta börjar man med
ett enstaka problem som sedan visar
sig höra till ett större sammanhang.

Trygg miljö

Margareta Blomqvist är pensionerad
fysioterapeut och med i bönegrupper i
både den svenska och finska församlingen i Sjundeå. Hon har varit med på
4–5 kurser i läkande förbön.
– Varje gång kommer det fram något nytt. Jag tror att den helige Anden
lyfter fram olika saker när han ser vad
vi behöver just vid det här tillfället. Då
kan vi bearbeta och bli kvitt det som
hindrar oss. Särskilt i smågruppssamtalen kan man behandla bördor, synder och band som har hållit en nere
och gjort att man inte har varit fri, säger Margareta Blomqvist.
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Öppnar stängda dörrar.
Olika former av själavård
hjälper att låsa upp spärrar
som hindrar oss från att gå
vidare i våra liv.
Verktygsback. – Vi vill
hjälpa kristna att upptäcka
de verktyg som Jesus gett
sin församling: bön, bikt
och befrielse, säger Jan Nygård, ordförande för Helhet
genom Kristus rf.

Anna-Mari Korin, diakon i Tenala
församling, instämmer.
– Man får olika saker på de här kurserna beroende på vilken livssituation man befinner sig i. Grunderna är
desamma men man fäster uppmärksamhet på olika saker vid olika tillfällen, säger hon.
– Kurserna ger verktyg för att bearbeta sådant som händer i livet, för
det finns ju ingen som går genom livet
utan svårigheter. Det här är en trygg
miljö att gå igenom det som hänt. Och
ledarna har ju också gått igenom kursen, så man lär sig av deras exempel.

Egna erfarenheter övertygade

Kursledaren Jan Nygård kom med i Helhet genom Kristus rf:s verksamhet till
följd av knutar som fanns i hans eget liv.
– Som yngre var jag inte speciellt intresserad av själavård, trots att jag var
kristen och präst. Men jag visste att jag
hade bindningar och sår från tonåren
som gjorde att jag inte var hel och det

”Teamet själavårdade mig
i fyra timmar.
Jag upplevde ett
stort helande,
jag blev fri från
bindningarna till
negativa saker i
min ungdom.”
Jan Nygård

påverkade mitt liv negativt. I början av
90-talet sökte jag mig till den själavård
som ges inom föreningen, berättar han.
Den form av själavård som Jan Nygård
fick var förbönssamtal. Utöver samtal
utgörs vården av bikt och förbön tillsammans med ett team bestående av en
man och en kvinna. I förbönssamtalet
betonas starkt att det är Jesus som helar människan genom den Helige Ande.
– Teamet själavårdade mig i fyra timmar. Jag upplevde ett stort helande, jag
blev fri från bindningarna till negativa
saker i min ungdom. Det var en ganska
radikal inre förändring. Jag blev förundrad över det resultat som teamet åstadkom på bara fyra timmar – de gjorde
något som ingen annan hade klarat av
tidigare. Jag blev så intresserad att jag
ville veta mera, tillägger han.

gonting som verkligen behövs. Kanske också för att människor i dag är
mer trasiga än de har varit tidigare,
säger Jan Nygård.
Trots detta finns det frågor som ibland väcker diskussion bland kristna.
– För en del har det har varit en stötesten att vi utgår ifrån att det finns
en ond makt som kan binda människor konkret i tiden. Men när vi förklarat vad vi menar så brukar folk förstå
och inse att det är bra att kristna tar
sig till vara för olika saker.
– Vi räknar också med att den helige Ande verkar genom sina nådegåvor på olika sätt. Den betoningen
har blivit mycket mer accepterad både bland frikyrkliga och lutheraner.
Det väcker inte längre samma frågor
som det gjorde på 80-talet.

Allt färre invändningar

Eget ansvar

– I dag finns det en större öppenhet
för förbön och själavård i församlingarna, en förståelse för att det är nå-

Jan Nygård påminner om att de olika själavårdsformerna som föreningen jobbar med inte är patentlösningar

som omedelbart avlägsnar alla problem. Han betonar att det inte finns
några lätta lösningar.
– Vi ger själavård åt troende människor som räknar med att Bibeln är
Guds ord och som tror att de verktyg som Jesus har gett sin församling
i form av bön, befrielse och bikt gäller. Själavården fungerar inte särdeles
bra om du inte förlitar dig på Guds ord.
– Var och en har ett personligt ansvar för sin egen Gudsrelation och sin
egen personliga vandring inför Gud.
Det förutsätter att man tar vara på
möjligheten att få leva i överlåtelse
till Gud. Tar man inte sin Gudsrelation
på allvar så faller man snabbt tillbaka.
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John Vikström
om Guds blick

Seendet som kärlekens
särskilda medel och uttryck är temat för ärkebiskop emeritus John
Vikströms betraktelser i
den vackra presentboken
När jag ser din himmel
(Fontana Media 2012).
Det är Vikströms andra
bok i ”coffetable-stil”
och den nya boken påminner till form och utförande mycket om den
tidigare Strömmar av
löften som utkom 2009.
Denna gång anknyter Vikström till bibelberättelser som har blicken
som tema. Han skriver om var och en av oss
som vill bli sedd. ”Såsom
det lilla barnet söker sin
mors blick, så söker vi livet igenom blickar som
försäkrar oss om att vi
inte är bortglömda, att
någon bryr sig om oss
och frågar efter oss.”
De korta betrakteslerna utgår alla från varsitt bibelcitat och illustreras med fotografier av
Aarne och Taneli Laasonen. Motiven är finlänsk
natur när den är som allra skönast. Helheten är
vacker och stilren och
boken passar bra som
gåva eller kanske som
en uppiggande hälsning
till någon som behöver
muntras upp. John Vikströms förtröstansfulla budskap är att var och
en av oss vandrar trygg
under Guds blick.

¶¶Nina

Österholm
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Wasa Teater
gör Kontrakt
med Gud
Teater. Får man göra avtal med Gud? Vilka följder kan
det få för omgivningen? Wasa Teater ställer frågor men
ger inga svar i sin nästa pjäs Kontrakt med Gud.
Text och Foto: johan sandberg

Frågorna om tro och livets mening har
legat nära ytan medan skådespelarna
och regissören Ann-Luise Bertell arbetat fram pjäsen Kontrakt med Gud på
Wasa Teater.
– Vi har haft långa och fina diskussioner om tro inom gruppen. Vi har också fällt några tårar. Alla har olika uppfattningar och jag har lärt mig mycket
av mina medspelare, säger skådespelaren Stina Engström.
Redan att denna uppsättning kom
till stånd ger underlag för diskussion.
Var det Gud eller var det slumpen som
gjorde att Bertell ringde Riko Eklundh
och Daniela Franzell i rätt ögonblick?
– Fem minuter efter att jag sagt upp
mig från Svenska Teatern ringer Ann-Luise Bertell och frågar om jag möjligen är
ledig nästa vår, säger Eklundh. Det var
så konstigt att jag nästan började söka efter en dold kamera. Det var ju bara min
sambo som visste om att jag sagt upp mig.
– Men med tanke på att pjäsen handlar om Gud så kan man fundera på om
det var någon annan som ville jag skulle komma hit. Det var en mycket intressant slump om det nu var en slump.
Även Daniela Franzell var egentligen
upptagen vid Åbo Svenska Teater i vår.
– Men jag har ingen uppgift där i vår,
säger hon. Vi funderade på en monolog
vilket jag tyckte lät bra, men jag ville inte skynda med att slå fast något. Det är
olikt mig. Senaste sommar funderade
jag mycket på tro, jag pluggade religioner och sprang i kyrkor och var nyfiken.
Då ringer Ann-Luise Bertell och frågar
om jag råkar vara ledig i vår. Det känns
som om det var meningen att jag skulle komma hit; jag tror inte på slumpen.

Frågor men inga svar

Pjäsen Kontrakt med Gud som Eklundh
och Franzell kom till Vasa för att spela
är skriven av Mattias Andersson, konstnärlig ledare på Backa Teater i Göteborg. Pjäsen uruppfördes på Stockholms

På förortsfronten inget nytt
FILM
Nordsjö
REGI: Aku Louhimies,
efter ett manus skrivet
tillsammans med Mikko
Kouki och Nina Repo.
BIOPREMIÄR: 3 februari.
Det bor en himla massa
människor i förorten, men

det skulle man inte nödvändigtvis tro när man tar
del av den inhemska filmen,
som på vägen från landsbygden till staden och dess
ljus gladeligen struntat i betongen och hyreshuslängorna.
Och i den mån förortsdramatiken hamnar på kartan är det antagligen fråga om mindre goda nyheter. Så även i Aki Louhi-

stadsteater år 2010. I Vasa blir det Finlandspremiär.
– Pjäsen berör mina ämnen, säger
Bertell. Jag har alltid varit intresserad
av existentiella frågor.
Pjäsen handlar om Markus och Rebecka vars äktenskap håller på att ta slut.
Deras dotter Sandra tar en överdos amfetamin med sin pojkvän och är nära att dö.
Markus som stått i beråd att lämna familjen för Jamila ber i desperation Gud om
ett mirakel. Han lovar Gud att han ska
stanna hos familjen om Sandra överlever.
– Pjäsen ställer frågan om vad som
händer om det värsta sker? Hur förändras våra liv? Vart vänder vi oss? Finns
det någon tröst att få? Vilka konsekvenser kan det få för relationerna och för livet om man väljer att förlita sig på Gud?
Frågorna Ann-Luise Bertell nämner
är många. Men några svar ger hon inte.
– Teaterns uppgift är att behandla
stora och svåra frågor, våra eviga frågor. Det gör den här pjäsen. Därför tycker jag om den. Den handlar om kärlek,
sorg, död, hämnd, tro och mirakel. Kan
en människa framkalla ett mirakel och
offra sig så att ett mirakel kan ske? Allt
detta diskuterar vi i en modern text och
i en modern kontext.
Trots det talar man sällan om Gud på
en teaterscen. Den här pjäsen sticker
ur. Wasa Teater är redan inbjuden med
uppsättningen till Stagefestivalen i Helsingfors i mars.
– Frågan är vem som är mest kritisk
till att man talar om Gud på teaterscenen, de som tror eller de som inte gör
det. Det finns fördomar från båda hållen.
Det viktiga är att vi närmar oss varandra.
Om processen kring pjäsen påverkat Bertells gudsbild är ännu för tidigt
att säga.
– Jag måste först få lite distans. Pjäsen berättar att även om man vill vara
god så är det svårt att vara snäll mot alla. Man måste välja och framför allt leva
så autentiskt som möjligt. Men det har

mies Nordsjö (Vuosaari), en
sorts episodfilm där regissören frågar sig vart kärleken och medmänskligheten
tagit vägen.
Eller som Sean Pertwees
amerikanska affärslivsguru,
en främling i ”paradiset”,
konstaterar: ”Alla har vi ett
behov av att känna oss älskade, att bli föremål för en
annan människas beröring.”
Just det, ja. Men i Louhimies Nordsjö är den varan
på kort. Här möter vi Pekka
Strangs affärsman och två-

Riko Eklundh och Stina
Engström spelar föräldrarna Markus och Rebecka i
Kontrakt med Gud.

inte blivit lättare för mig utan snarare
tvärtom, pjäsen ställer väldigt kluriga
frågor. Vi vill inte heller moralisera och
säga att bara man väljer det goda och
Guds vilja så går allt bra. Det är inte så
enkelt. Samtidigt är grunden i den religiösa världen att vi inte kan veta allt.

Nya sidor av Gud visar sig

Även om gudsbilden inte förändrats har
de medverkande upptäckt nya sidor av
Gud under processen.

Teaterchefen och regissören Ann-Luise Bertell är
intresserad av exisentiella
frågor.

barnspappa vars äktenskap
visar sig vara blott en kuliss.
Orsak nog att söka tröst på
annat håll, liksom.
Pertti (Mikko Kouki) bor
tillsammans med sin tonåriga son och tror att vägen till lycka och framgång
går via gymmet. Så inte för
16-åriga Milla (Amanda Pilke) som satsar på en karriär
som ”kändis”, bara för att
bli grovt utnyttjad. Mobbning, rasism, sjukdom och
ensamhet är andra dramatiska koordinater.

Fram växer bilden av ett
mentalt landskap där till
och med kärleken förvandlats till en handelsvara. Där
barn och vuxna sällan möts.
Det är inte att ta fel på
Aki Louhimies intentioner. Nordsjö är diakoniarbete iklätt dramats form, en
film som kylan och hopplösheten till trots låter förstå att det finns ljus i ändan
av tunneln.
Och visst uppskattar man
islossningen, men inte så
att det räcker.

Där Johanna Vuoksenmaa i Nousukausi, något av
en syskonfilm, bjöd in humorn, solidariteten och den
mänskliga urkraften, envisas Louhimies med att sura och banka publiken i huvudet – med en slägga som
inte ser till nyanser, till de
små dagliga glädjeämnena.
I väntan på att världen blir
en lite bättre plats får Nordsjö – filmen, inte förorten vänta.
¶¶Krister

Uggeldahl
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jakt på favoriter

Pian Wistbacka och Barbarar Huldén på Fontana Media
vill veta vilka dikter du läser i jul- och vintertid.

Juldikter och
barnböcker
efterlyses

– Jag har fått en utkristalliserad bild av
Gud, säger Riko Eklundh. För några år sedan dog både min mamma och en god
vän till mig inom loppet av några månader. Min mamma hade cancer, så det var
kanske väntat, men kompisens död kom
helt oväntat. Under den här processen har
jag tänkt mycket på det och för mig underlättar det att spela rollen som Markus.
När mamma var sjuk skrev Eklundh
en förbönslapp för henne.
– Det har jag aldrig gjort tidigare. Jag
tyckte de var fåniga. Men då kändes det
bra för mig att någon läste lappen och bad
för henne.
– Jag är inte ateist men har heller ingen
klar bild av vad jag tror på. Birthe Wingren, en av mina bästa vänner, har för
mig ett självklart och okomplicerat förhållade till Gud. Jag brukar kalla henne
för min kontakt till Gud. Det känns för
svårt för mig att forma den kontakten så
jag åker snålskjuts på henne.

För Daniela Franzell har tron på Gud
breddats under pjäsen.
– Den har inte förändrats men fått flera aspekter. Jag har en tro som blivit allt
starkare på senare tid. Numera funderar
jag nästan dagligen på de här frågorna.
Skådespelare Susanne Marins säger
att hon inte tänker så mycket på Gud
i vardagen.
– Men jag försöker göra gott för andra och jag tror det goda kommer tillbaka till mig. Men när något hemskt
händer i mitt liv, eller när jag oroar mig
för något så knäpper jag plötsligt händerna och ber. Varför? Den här pjäsen
väcker ju de här frågorna.
– Jag tror också på ett högre väsen, säger skådespelaren Markus Lytts. Men jag
har aldrig funderat djupare på det. Men
som Sussi säger så är det synd att man ber
först när det händer något. Man borde
börja tänka på stunden och på det man
har och att det ska fortsätta att vara så

Den goda förändringen
Bok
Det goda livet – om utmaningar, möjligheter och
förändringens fyra rum
Författare: Fredrik
Bengtsson
Förlag: Cordia
Det är svårt att beskriva
Fredrik Bengtssons tankar
i Det goda livet utan att de

börjar låta alltför klichébetonade, och samma sak
märks också när man läser
hans egen text.
Bengtsson är psykolog,
arbetar med psykoterapi och som företagskonsult. I Det goda livet återkommer han ofta till det
han kallar existentiell psykologi: hur vi ska leva fullt
ut här och nu. Till hjälp för
sina teorier och reflek-

Fredrik Bengtsson

litteratur. Två
aktuella bokprojekt
på Fontana Media
involverar läsarna i ett
tidigt skede.

går under hela februari månad.
– Ring, skriv eller e-posta
gärna oss med tips på just din
favoritdikt i vintertid, uppmanar Wistbacka.

Text och foto:
Nina Österholm

Fontana Media har också utlyst en barnbokstävling. Temat är En dörr på glänt.
– Temat vill inspirera skribenter kring ord som tolerans, empati och respekt
men också kring glädje och
hemlighetsfulla händelser,
säger Huldén men påpekar
att rubriken inte binder skribenterna.
Boken ska vara skriven för
barn i läsåldern, det kan lika
gärna vara en berättelse som
en faktabok.
– Det är en läsarkategori som lätt faller i glömska,
barnen som nyligen lärt sig
läsa. De är för stora för bilderböcker men för små för
ungdomsromaner.
Författare Monika Vikström-Jokelas böcker om Ellen Annorlunda är ett bra exempel på böcker för barn i
läsåldern.
– Den första Ellenboken kom faktiskt till genom
vår romanpristävling, säger
Wistbacka.

• Premiär lördag 18.2 kl 19. Spelperiod: 17.2 - 28.4.2012 Vasallen vid Wasa
Teater och turné. Längd: ca 1,5 h utan paus
• I samarbete med Österbottens Museum ordnas en prolog för teaterpubliken. Prologen är en skräddarsydd
guidning av utställningen ”I mästarnas
spår” på Österbottens museum (presenterad i Kyrkpressen 4/2012). Prologen ordnas onsdag 22.2 och onsdag 7.3.
• Turné: Nykarleby, onsdag 21.3 kl 19.
Jakobstad, fredag 23.3 och lördag
24.3 kl 19. Närpes, onsdag 28.3 kl 19.
Kristinestad, fredag 30.3 kl 19.
Helsingfors, Stage-festivalen 15.3.
Kuhmo, Regionteaterdagarna Gränsintermezzo 21.5.

– Vilken juldikt kopplar du
ihop med din trakt?
Den frågan vill utgivningschefen Pian Wistbacka på
förlaget Fontana Media gärna ha svar på.
Tillsammans med förlagsredaktören Barbara Huldén
samlar hon som bäst på favoriterna bland de finlandssvenska jul- och vinterdikterna.
– Vi har tidigare gett ut en
samling med Viola Renvalls
dikter. Men vilka dikter är
viktiga just för dig i jultid, i
advent och runt nyår?
Tanken är att samla de finlandssvenska favoriterna i en
bok som lämpar sig särskilt
väl för uppläsning vid julfester och dylikt.
– Jag skulle personligen
vilja höra mera dikt kring
den moderna julen. Visst
hör nostalgi och bjällerklang
också till men finns det dikter om hur det är att fira jul
med en nyfamilj? undrar
Huldén.
Insamlingen av dikter på-

tioner har han berättelser
från klienter han mött på
sin mottagning.
Med tanke på att de flesta kan känna igen sitt eget
liv i de olika stadier av förändring som beskrivs i boken är det synd att Bengtsson inte offrat ett par gram
kredibilitet på det lättillgängligas altare. Mycket rör
sig på ett ganska abstrakt
område som kanske öppnar
sig bäst för dem som redan
är insatta i det psykologiska ämnet. Hans tankar har

mycket att ge: både till den
som funderar över sitt eget
liv – var man är och vart
man är på väg– och till den
som är intresserad av samhällstrender.
Bortsett från att man
kan spegla sin egen psykologiska utveckling i boken har Bengtsson också modeller för att förklara varför så många människor i dag saknar livslust
och känner sig deprimerade. Det är inte människan
det är fel på, utan syste-

premiär, Prolog,
och turné

Barnbokstävling

Mera information och kontaktuppgifter på fontanamedia.fi.
met som inte ger oss utrymme att växa och förändras utgående från
grundläggande mänskliga
behov. Vi har kanske hört
det förr, men Bengtsson
lägger fram övertygande psykologiska bevis. Ur
den synvinkeln är det här
en bok som borde läsas,
framför allt av företagsledare och människor med
maktposition i det nuvarande samhället.
¶¶Erika

Rönngård
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KRYSSET FEBRUARI
Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

JANUARIkryssets lösning
Bland de rätta lösningarna utlottades följande
vinnare. Bokprisen kommer på posten.
Vi gratulerar: Anita Klinkmann, Vasa, Lisbeth
Jungner, Kronoby, Kira Forsström, Tenala.

Vinn
böcke
r!

Skicka in!
Sänd in din krysslösning senast fredagen den 9 mars
2012 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”Februarikrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års
översättning. Lycka till!

Namn & adress:
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UR Evangeliet
”Den som vill vara stor bland er
skall vara de andras tjänare, och
den som vill vara
den förste bland
er skall vara allas
slav.”
Läs mera i
Mark. 10:32-45

OM Helgen

Runt Knuten

Det glada mellanspelet

Fastlagssöndagen inleder fastlagen som fortsätter under blåmåndagen och fastlagstisdagen. Fastlagen är
ett kort och festligt mellanspel mellan den tid som
kallas förfastan och den 40 dagar långa fastan som tar
vid i och med askonsdagen.
På sydligare breddgrader firar man fastlag genom att ordna karneval. Här hemma äter vi ärtsoppa och fastlagsbulle
och kastar oss utför branterna i närmaste kälkbacke.

INSIDAN
Betraktelsen Magnus riska

#bönetwitter
”Jesus, tack för
att du går med
mig när det känns
mörkt.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
Hes. 18:30-32

Se, vi springer upp
och ner i Jerusalem
Enligt ett israeliskt ordspråk finns det fler uppförsbackar än nerförsbackar i Jerusalem. Det var den lokala löpklubbens ordförande Jakov som upplyste mig om det här
för flera år sedan när vi bodde där. Även om det i teorin
är en omöjlighet håller den som rört sig i Jerusalem antagligen med mig. En gång deltog jag i ett motionslopp i
den Gyllene staden. I en av uppförsbackarna tänkte jag
frustrerad att arrangörerna inte ens hade försökt undvika de värsta backarna...
Med det här som bakgrund är det inte så svårt att förstå
att lärjungarnas stubin var kortare än vanligt. I det moderna Israel så börjar den egentliga uppförsbacken cirka 25 km innan man når Jerusalem. Enligt min uppskattning så bär 80-90 procent uppåt medan återstoden
går rätt så brant nedåt. Jesus med följe gick till fots. Väderleken vet vi inget om förutom att vi befinner oss på
vårkanten. Svett och rädsla blandas med varandra. Jesus tar paus och redogör för vad som kommer att hända. Guds kärleks offerväg i ett nötskal – som mynnar ut
i uppståndelsen. Men det är inte svårt att föreställa sig
att man inte riktigt förstod vad uppståndelsen innebar
i praktiken. Det här märker vi på deras ängslan och senast under Stilla veckans händelser.
Jakob och Johannes tycks ha haft ett annat problem: de
lyssnade mera på härligheten än på lidandet. Med en
hastig blick i backspegeln blir vi påminda om deras iver
att kalla ner eld över en samaritisk by som inte ville ta
emot Jesus. Bröderna verkade ha varit ganska så heta på
gröten. – ”Kanske vi kunde få en framskjuten position i
himmelriket? Låt oss ta det säkra före det osäkra och gå
och tala med honom!” De svettiga och bävande tio blev
irriterade när de fick höra om det här. Som vi redan har
konstaterat är det inte så svårt att begripa varför.
Det som ingen av dem hade förstått var följande: när
Jesus går upp så går han ner. När han leder så tjänar han.
När han förlorar så segrar han. Det är det här som är det
svåra. Att följa efter Jesus in i mörkret. Fastlagssöndagens budskap påminner oss om att vägen uppåt går nedåt. Veckans Psaltarpsalm 31 ger oss uppmuntran på vägen: ”Du som är trofast, var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.”

Magnus Riska är kaplan i Sibbo svenska församling

Andra läsningen
1 Kor. 13
eller 1 Tim. 2:4-6
Evangelium
Mark. 10:32-45
Fastlagssöndagen. Temat är ”Guds kärleks
offerväg”.

Psalmförslag
59, 484, 275,
480, 87(N) 223:5.
Psalmerna är valda
av Tor Lindgård.

I Klarspråk
Askonsdagen inleder fastetiden. Namnet
kommer från den medeltida seden att strö aska över sitt huvud för att
visa att man ångrade sina synder.
I och med reformationen försvann bestämmelserna om fasta ur
vår kyrkas lära, men under de senaste åren har
en del församlingar börjat fira mässa på askonsdagen. Då tecknar
prästen ett kors i aska på mässbesökarnas
pannor. Askan ska påminna oss om att livet är
förgängligt och att människan är dödlig.
Källa: Kyrklig ordbok m.fl

7 DYGN I JERUSALEM
EN MODERN PÅSKPASSION AV MARTIN ALFSEN

Trångt hemma?
Kvevlax församling
samlar in fungerande
hushållsmaskiner för
Estland.
Kontakta Leif Mitts på
telefonnummer 0503518052

Två körer, solister och kompband

dirigent: Niklas Lindvik, kapellmästare: Mattias Björkholm
Vasa Övningsskolas gymnasiums festsal, Skolhusgatan 31, Vasa

Påskdagen 8.4.2012 kl 15 och 19

FRITT INTRÄDE!

Programblad 10€ / 5€ (stud., arbetslösa)
arr: EVANGELICUM, SLEF, EFÖ

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
(09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
17–23.2
Domprosteriet
¶¶ Borgå
Sö 19.2 kl. 12: Högmässa i domkyrkan, Anderssén-Löf, Wilén,
Helenelund , Tollander, Gudstjänstkörekören
Kl. 10: Gudstjänst i Emsalö kapell, Wilén, Helenelund. Kl. 18:
Mässa i Taizéstil i Mariagården,
Eisentraut-Söderström, Tollander,
Taizékören
Lö 25.2 kl. 18: Konsert i domkyrkan ”Med orgeln genom kyrkoåret” del III: Fastetiden. Jarkko
Yli- Annala
¶¶ Lappträsk
To 16 kl 14: missionskrets i fh
kl 18: Cantando i fh
Sö 19 kl 10: Mässa i kyrkan, CÅ,
VT, Katarina Sjöblom (violin)
kl 18: orgelmusik i kyrkan, Vera
Tollander
On 22 kl 9.30: vuxen-barn i fh
¶¶ Liljendal
Högmässa: Sö 19.2 kl 10 i Sävträsk
kapell. H Djupsjöbacka, A Jokinen
Sö 19.2 kl 12: i Andreaskapellet.Håkan Djupsjöbacka, Antti
Jokinen. Gästpredikant Tuomas
Anttila. Efter högm. samling kring
Sionsharpan på Annagården. Kaffeservering.
Vuxen-Barngruppen: Ti 21.2 kl 1012 på Kantorsgården.
Pensionärsmöte: On 22.2 kl 14
Liljendal församlings pensionärer
r.f. på Mariagården.
¶¶ Lovisa
Gudstjänst : sö 19.2. kl 12 i Lovisa
kyrka, Eva-Lotta Blom, Arno
Kantola
Pensionärer: ti 21.2. kl 13 i Församlingsgården, fastlagssamling
med ärtsoppa och musik av Ilia
Kalioujnov-Salminen
Morgonkaffe: to 23.2. kl 8.30 i
Tikva
¶¶ Pernå
Högmässa: sö 19.2 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Camilla
Wiksten-Rönnbacka, konfirmanderna medverkar.
Pensionärssamling: to 23.2 kl.
12.00 i Sarvsalö Byagården, Robert Lemberg.
Intresserad av söndagsskola? Ta
kontakt med: Minna (040-561
4889) eller Dan 050-461 8119
de berättar mera. Utbildning för
blivande söndagsskollärare lördag
10.3 kl. 10-16, anmälningar senast
en vecka före.
¶¶ Sibbo
SIBBO KYRKA Sö kl 12: mässa
Magnus Riska, Helene Liljeström,
Anders Ekberg, Lauri Palin. Mittemellankören. Sänds i Radio Vega.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 17.2 i
Kyrkoby församl.hem. Karl Henrik
Boxström: Grundtvigs psalmer.
Diakonisyförening: Må kl 18.30
hos Barbro Hindsberg, Gesterbyv
208.

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fr 17.2:
kl. 10–11.30 Humlans familjeträff: Hörnan, Högbergsgatan 10.
Ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: Högbergsgården, Högbergsgatan 10
E 2 våningen. Vi bjuder på lunch.
Frivillig avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 19.2 Fastlagssöndagen:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka.
Djupsjöbacka. Enlund. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan.
Sundblom-Lindberg, Djupsjöbacka, Almqvist, Enlund, Henricson. Roströsten. Kyrkkaffe.
kl. 18 Ljusmässa: Tomas kyrka.
Sundström, Almqvist.
Må 20.2:
kl. 10–11.30 Tomas familjeträff:
Tomas kyrkas dagklubbsutrymme. Frände.
kl. 11–12.30 Cellträff: Andliga
samtal och förbön i S:t Jacobs
kyrka. Gertrud Strandén.
kl. 17.45–20 Samtalsgruppen
Bibel tro och tvivel: Tomas kyrkas
utrymmen. Kisa Korkman, kisa.
korkman@gmail.com eller Frände.
Ti 21.2:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan.
Sixten Enlund.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och
daglediga: Högbergsgatan 10 E 2
vån. Gunvor Brettschneider: ”Som
barn bakom taggtrådsstängsel”.
Ahonen, Enlund.
kl. 18 Andakt: De gamlas hus,
Norrsvängen 1–3. Ahonen, Anhild
Träskman, Solveig Oldenburg.
On 22.2 Askonsdagen:
kl. 10–11.30 St Jacobs familjeträff:
S:t Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 14 Sjötorpet: Högbergsgården.
Ollberg.
kl. 15–16.30 Mariakretsen: Tomas
kyrka. Frände.
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t Jacobs kyrka. Salenius.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan.
Lindström, Enlund.
¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Fr 17.2 kl. 19: samling för män (2
vån). Jari Tuomenoksa: Korsets
mysterium. Diskussionskväll.
Lö 18.2 kl. 10 – 10.45: Klapp &
klang (9 mån-4 år med vuxen)
med Anna Brummer(2 vån). Ingen
anm.
Lö 18.2 kl. 10 – 10.45: Musikverkstad (5-8 år med eller utan
vuxen) med Catarina BärlundPalm (2 vån). Ingen anm.
Sö 19.2 kl. 12: högm, Ahlfors, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
NORDSJÖ KYRKA: Hamnholmsvägen 7
Må 20.2 kl. 12.30: Nordsjö samtalsgrupp, Karin Degerman.
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsvägen 13
Sö 19.2 kl. 10: högm, Hallvar, Anders Forsman.

¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
fr 17.2:
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret
(Vesperv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Sopplunch: i Månsas
kyrka.
- kl. 19 Israelkonferens: i Munksnäs kyrka, 17 – 19 februari. Talare:
Peter Tsukahira. Arrangör: Karisma Farleden.
lö 18.2:
- kl. 9.30 Israelkonferens: hela
lördagen i Munksnäs kyrka. Medverkande: Peter Tsukahira, Tomas
Sandell, Gunnar och Liisa Weckström m.fl. Arrangör: Karisma
Farleden.
sö 19.2:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs kyrka. Peter Tsukahira, Varho.
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 11 Puls-gudstjänst (N): i
Månsas kyrka (Skogsbäcksvägen
15).
Obs! Tiden: kl 11.00. Puls är en
gudstjänst för alla. Just nu pågår
kampanjen ”100 dagar med Jesus”. Dag 15: ”Nya möjligheter”.
Predikan: C. Perret. Kom med!
Barnkyrka. Pizzamingel efteråt.
- kl. 12 Högmässa (N): i Malms
kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 13 Israelkonferens: avslutningsfest i Munksnäs kyrka. Arrangör: Karisma Farleden.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms
kyrka. Sandell.
ti 21.2:
- kl. 18 Tempeltjänarna: Hagasalen (Vespervägen 12 A).
on 22.2:
- kl. 18.30 Petruskören: övar i
Hagasalen.
¶¶ Helsingfors prosteri
Den 17:de kyrkomusikfestivalen Klang i kyrkan anordnas
3-11.3.2012 i våra kyrkor i Helsingfors.
PIGGA PIANON och VILDA VIOLINER: Konsert med barn och
ungdomar från Östra Helsingfors
musikinstitut 4.3.2012 kl.18 i
Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3.
Speaker: Anna Brummer. Ackomp. Kaija Hakkila. Konserten
ingår i Barnens Klang i kyrkan.
Specialskriftskola: ordnas den
12-17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. Konfirmanden bör
vara född år 1997 eller tidigare.
Ansvariga ledare är omsorgspastor Nalle Öhman och diakonissan
för handikapparbetet Kristina
Jansson-Saarela. Ytterligare uppgifter ger, K Jansson-Saarela, tfn
09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst
dejourerar på tfn: 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072)

Stor
ISRAELKONFERENS
i Munksnäs kyrka,
Helsingfors
fre-sö 17-19.2
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RADIO & TV

Tema misson

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 17.2 Lars-Johan Sandvik, Nykarleby Lö 18.2 8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund
i himlen. Må 20.2 Rolf Steffansson,
Helsingfors Ti 21.2 Monica Lundgren,
Borgå Ons 22.2 Jan-Erik Andelin,
Borgå To 23.2 Gunilla Lindvik, Borgå

Fre 17.2 Nils-Gustav Blom, Ingå Lö
18.2 17.58 Ett ord inför helgen, Sibbo
kyrka. Sö 19.2 Anders Kronlund, Vasa Må 20.2 Kristina Klingenberg, Karleby Ti 21.2 Ann-Christine Marttinen,
Helsingfors Ons 22.2 Karl Sällström,
Helsingfors To 23.2 Leif-Erik Holmqvist, Jakobstad.

Sö 19.2 Högmässa med Sibbo svenska församling. Predikant: Magnus
Riska. Liturg: Helene Liljeström. Organist: Anders Ekberg. Kantor och
körledare: Lauri Palin. Kör: Mittemellankören. Musik: Johanna Martikainen (flöjt). Psalmer: 59, 153, 101, 171,
222.

.

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
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 19.2. 11.00 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Högmässor sö. 19.2:
Esbo domkyrka: kl. 12.15. Ahlbeck, Malmgren.
Karabacka kapell: Karabackav.
12, kl. 10. Ertman, Karhuluoma.
Kyrkkaffe.
Hagalunds kyrka: Kyrkst. 6, kl. 12.
Lindqvist, Karhuluoma. Välsignelse av nya distriktsrådsmedl.
Pensionärernas kyrksöndag. Gemensamt Ansvar-lunch.
Kalajärvi kapell: Höstglödsängen
3, kl. 15. Jäntti, Ertman, Malmgren.
Väls. av nya distriktsrådsmedl.
Kyrkkaffe.
Gemensamt Ansvar-insamling:
IKEA lö 18.2. kl. 11-17
Askonsdagens kvällsmässa: Olars
kyrka, Olarsb. 4, on 22.2 kl. 19.
Ertman, Heikki Alavesa.
Tisdagsgruppen i Olars kyrka: ti
21.2 kl. 18-19.30.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi kapell on 22.2 kl. 19-20.30,
Jäntti. Kvällens tema: Helighet i
vardagen, var finns den?
Allsång i Olars:
Tisdagar kl. 14 en gång/månad i
Olars kyrka, Olarsb. 4. Vi sjunger
både världsliga och andliga
sånger. Sångerna väljs av medl.
i församlingsrådet, som också
får möjl. att presentera sig. Ti
21.2 är sångerna valda av Annika
Olsen-Nyberg. Vid pianot Håkan
Wikman.
Kretsar för pens. & daglediga:
Köklax kapell ti 21.2, Karabacka
kapell to 23.2, Kalajärvi kapell to
23.2 kl. 13-15.
¶¶ Grankulla
To 16.2 kl 10: Samtal kring tro i
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i
övre brasrummet.
Sö 19.2 kl 12: Högmässa med nytt
provformulär, Sandell, Peitsalo,
Smeds. Efteråt kyrkkaffe med
diskussion om och feedback till
förändringsförslaget.
- kl 17: En kväll med Sankte Per
och Thomas Tvivlaren, Thomas
Lundin och Per Rosenius sjunger
om tro och tvivel. Programblad till
förmån för Gemensamt Ansvar.
Må 20.2 kl 13-15: Måndagscafé
i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
On 22.2 kl 13.30: Syföreningen i
övre brasrummet.
To 23.2 kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, Tonberg-Skogström.
Ingen annan regelbunden verksamhet v. 8 p.g.a. sportlov!
¶¶ Kyrkslätt
Högmässa: sö 19.2 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Joki. Mikaelikören medverkar.
Gemensamt Ansvar -insamling: ti
28.2 kl. 15-18 vid K-citymarket.
GA-info med Cecilia Forsén från
Kyrkans utlandshjälp: ti 28.2. kl.
18 i Oasen, Prästgårdsbacken 11

C. Hon berättar om årets insamlingsobjekt Uganda. Välkomna!
Ungdomsmässa: ons 29.2. kl. 18 i
Kyrkslätts kyrka. Heikel-Nyberg,
Laasio, Strömberg.
¶¶ Tammerfors
Sö 19.2. Gudstjänst kl 10.30:
Gamla kyrkan, Terho Hämeenkorpi, H-M Kohtamäki-Pentikäinen
Ti 21.2: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 21.2: Tisdagsklubben, SvG
grupp I kl 13.30 - 14.30 och grupp
II kl 14.30-15.30.
Ons 22.1: Diakonikretsen kl 13
SvH, Vintersånger med Paula.
¶¶ Vanda
Fredagsgruppen: 17.2 kl. 10, Dickursby kyrkas kafferum, Annakatri
Aho.
Högmässa 19.2 kl. 10: i Helsinge
kyrka S:t Lars, Anu Paavola, Nina
Fogelberg.
Högmässa 19.2 kl. 10 kl. 12: i S:t
Martin, Anu Paavola, Nina Fogelberg.
Sottungsby-Håkansbölekretsen:
23.2 kl. 13 i Håkansböle kyrka,
Rea Anner.
Söndag 26.2: håller Vanda Västra
Diakoniförening årsmöte efter
högmässan i St Martin och bjuder
på kyrkkaffe. Mötet är öppet för
alla. Välkomna.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 19.2.kl.10: högmässa, predikant Matias Gädda, lit Salminen.
Kyrkkaffe efter mässan i församlingshemmet.
¶¶ Ekenäs
Gemensam bön: lö 16.2 kl.9.30 i
Missionskyrkan.
Högmässa: sö 19.2 kl.10,
T.Wilman, M.Cleve, M.Danielsson.
Dagträff: fastlagstisdag 21.2 kl.12
i förs.h. Lunch och program för
daglediga. Gäst: Cecilia Forsén
(Kyrkans Utlandshjälp) som berättar om sin resa till Uganda,
utlandsmål för GA 2012.
Askonsdagsmässa: on 22.2
kl.19 i kyrkan. Fastetiden inleds
med kvällsmässa, M.Cleve,
M.Danielsson, kyrkokören.
På djupet: to 23.2 kl. 19 i förs.h.
Bibelsamtal med K-G.Sandelin.
Övrig info i församlingens infotidning MITT I LIVET: (fås i bl.a.
kyrkan, pastorskansliet, större
mataffärer) samt på webbplatsen
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Lö 18.2 Konsert i kyrkan kl. 18:
”En kväll med Sankte Per och
Thomas Tvivlaren” med Per
Rosenius och Thomas Lundin.
Programblad 10 €, vinsten går till
insamlingen Gemensamt Ansvar.
GA-produkter kommer att säljas
före och efter konserten.
Sö 19.2 Iona-mässa: i Täktom kapell kl. 18:, T. Sjöblom, R. Näse.
¶¶ Ingå
To 16.2 kl 14.00: Syföreningen
träffas i Prästgården.
Sö 19.2, Fastlagss.,högmässa: kl
10.00 i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Marianne Gustafsson Burgmann.
Må 20.2 kl 18.00: Bibelgruppen
träffas i Prästgården ”Förstå Dig
själv”.
Ons 22.2 kl 13.00: Församlingsträff för pensionärer och daglediga i församlingshemmet.
Fre 24.2 kl 18.00: Israeliska danser i församlingshemmets källare.

Verksamhet på finska:
To 16.2 klo 10.00-12.00: perhekerho Rantatie 11:ssa.
To 16.2 klo 19.00: Äijäsauna
Pappilassa.
Pe 17.2 klo 17.30: sählyä pelataan
Merituulen koululla
La 18.2 klo 10.00: lähetys- ja askartelupiiri Rantatie 11.
Maa 20.2 klo 17.30: Puuhakerho
Päivölässä.
Ke 22.2 klo 19.30: Tuhkamessu
Inkoon kirkossa. Eeva Makweri,
Noora Karhuluoma.
To 23.2 klo 18.00: Raamattupiiri
Bläckhornetissa.
¶¶ Karis
Högmässa för små och stora: Sö
19.2 kl. 12 i S:ta Katarina kyrka.
Raunio; Bonacci; Österberg;
Ramstedt. Utdelning av barnens
bibel. Efteråt familjejippo på Stora
Prästgården. Ärtsoppa och fastlagsbulle, ansiktsmålning, pulkåkning och annat skoj! Intäkterna
går till Insamlingen Gemensamt
Ansvar. Kyrktaxi från centrum.
Tisdagens mission: Ti 21.2 kl. 1416 i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6.
Stick- och väncafé: On 22.2 kl.
13.30-15.30 i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6, i samarbete
med Röda Korset.
Aftonbön på Askonsdagen: On
22.2 kl. 19.30 i S:ta Katarina kyrka.
Raunio; Bonacci.
¶¶ Pojo
Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i förs.hemmet.
Fr 17.02: Kl 13.45 Pensionärskören
i förs.hemmet.
Kl 19: Konsert i kyrkan med Sankte Per och Thomas Tvivlaren till
förmån för Gemensamt Ansvar.
Sö 19.02: Kl 10 Högmässa i kyrkan. Dagklubben och barn från
sportlovslägret medverkar. Efteråt varm saft och fastlagsbulle
utomhus.
Ti 21.02: Kl 14 Missionsklubben i
diakonikansliet.
On 22.02: Kl 14 Karlakaffe i diakonikansliet.
¶¶ Sjundeå
Mässa: sö 19.2 kl. 12 i kyrkan,
Kaiku Mäenpää, Hanna Noro.
Bönegrupp: to 23.2 kl. 18 i Capella, Gun Venäläinen.
Läsmöte i Sjundeå – gammal
tradition i en ny form: Välkommen till ”läsmöten” som består
av mässan i kyrkan, kyrkkaffe i
församlingshemmet och tre korta
inslag av traditionella läsmötesteman. Det hela tar ca 2½h.
Läsmöten ordnas med samma
program följande söndagar: 18.3,
25.3 och 22.4. Kom när det passar
dig bäst.
¶¶ Snappertuna
to 16.2 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
sö 19.2 kl 18: kvällsmässa med
Markus Weckström och Tony
Wuorinen
må 20.2 kl 19: kören övar i prästgården
ti 21.2 kl 9.30-11: familjekafé i
Langansböle
ons 22.2 kl 15.30: barnklubb i
Snappertuna
ons 22.2 kl 16.30: barnklubb i
Langansböle
¶¶ Tenala
Sö 19.2 kl. 13: högmässa, Salminen, Westman, predikan: Matias
Gädda , efteråt kyrkkaffe i kyrkan.
Ti 21.2 kl. 11-13: ärtsoppa serveras

i församlingshemmet. 5 €/portion
för missionen. Lotteri.
Ti 21.2 kl. 18-20: Studiegruppen i
församlingshemmet.
22-23.2: Sportlovsläger på
Ramsdal. Anmälan senast to 16.2
till Tomppa!

Region 2
Åbolands prosteri
Kimitoön

Kimito:
Tvåspråkig gudstjänst: sö 19.2 kl 10.Mura, Sundroos. Därefter fastlagsjippo i
förs.hemmet till förmån för diakonin i
församlingen. Kyrklunch med tillhörande
kaffe, program för barnen m.m
Veckomässa: on 22.2 kl 18. Mura
Västanfjärd:
Högmässa: sö 19.2 kl 10. Donner, Noponen. Kyrkkaffe med lotteri.
Dragsfjärd:
Veckomässa: on 22.2 kl 17.30 i Dfjärds
kyrka. Backström, Noponen.
Hitis:
Fastlagssöndagens högmässa: sö 19.2 kl
16. Kuokkanen, Noponen
Askonsdagens mässa: 22.2 kl 18. Kuokkanen.

Åbo

tors 16.2 kl.9.30-11: Öppen dagklubb
i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10
barn/gång, du bör anmäla ditt barn senast dagen innan kl.12 till 040-3417628.
Ta med eget mellanmål och egna inneskor. Verksamheten är gratis.
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet,
Björkgren
fre 17.2 kl. 19-23: Café Aderton i Aurelia
(2 vån.)
lö 18.2 kl.11.30-13: Kyrkans barntimme i
Aurelia (2 vån.)
sö 19.2 kl.12: Högmässa i Henrikskyrkan
Björkgren(pred), Mullo(lit), Forsman.
Kyrkokören och gudstjänstgrupp 4
medverkar. Efter högmässan sopplunch
till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Soppan kostar 5 € och
efterrätten 2 €. Kyrktaxi kan beställas
senast fre. 17.2 fram till kl.12 per tel.
040-3417458.
kl.16: Mässa i S:t Karins kyrka. Mullo,
Forsman. Kyrkkaffe serveras efter
mässan.
må 20.2 kl.14: Missionskretsen samlas i
Aurelia (3 vån.) Tema: Taiwan
kl.18: West Coast Gospel choir övar i
Aurelia (1 vån.)
tis 21.2 kl.18: Lovsångskören övar i Aurelia (1 vån.)
kl. 19-20: Lovsång och förbön i Aurelia
(1 vån.). Lars Julin: ”Här är jag, sänd mig”
ons 22.2 kl.10-12: Familjecafé i Papinholma församlingshem (Käräjäkalliontie
4, S:t Karins)
kl.11: Förbönsgruppen samlas i Aurelia
(3 vån.)
kl. 12: Frukostklubben för herrar på
Svenska Klubben (Aurag. 1). Bruno
Lönnberg: ”Träd som material nu och i
framtiden”
kl.13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 vån.).
Tema: Psalmsånger med Harry Dahlström
kl.17: Gudstjänstgrupp 5 samlas i Aurelia
(3 vån.)

Ålands prosteri
Hammarland

Sö 19.2 kl 12 Fastlagssöndagen:
Högmässa i Hammarlands kyrka.
(alkoholfritt vin och glutenfritt bröd)
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.

Jomala

19.2 Fastlagssöndagen kl. 11: högmässa,
B Erickson, M Backman
On 22.2 kl. 12: Församlingslunch, ärtsoppa och fastlagsbulle till förmån för
Gemensamt Ansvar, tf. diakonen Annika
berättar om insamlingen. Spelmännen
Erik Lindholm och Sven-Olof Boman
medverkar.

Sund-Vårdö

Sö 19.2 Högmässa: i Sunds kyrka kl
11.00. Juanita Fagerholm-Urch, Benita
Muukkonen, Cantilena-kören.
Cafégudstjänst: i Vårdö församlingshem
kl 13.00. Mathias Junell

Närpes prosteri
Korsnäs

To 16/2 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 16/2 19.00: Kyrkokörsövning i Församlingshemmet.

Budskap om befrielse och hopp

På måndag inleder Rolf Steffansson, direktör för Finska Missionssällskapets utrikesavdelning, en serie i
Andrum om mission.
I Andrum får lyssnarna bland annat dela konkreta upplevelser från ett byautvecklingsprojekt i Nepal,
Aids-projekt i södra Tanzania och mötet med den palestinska prästen Mitri Raheb.
Missionstema i Andrum, fem måndagar från och
med 20.2, Radio Vega kl. 6.54 och kl. 8.54.

Fre 17/2 18.30: Fredagscafé för kvinnor i
alla åldrar i Församlingshemmet.
Sö 19/2 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, CayHåkan Englund och Deseré Granholm.
Sö 19/2 15.00: Korsnäs scoutkårs rf årsmöte i Församlingshemmet.
Må 20/2 13.0:0 Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 20/2 18.00: Bibelstudie- och bönegrupp i Församlingshemmet.
Ti 21/2 13.00: Harrström sjömansmissionssyförening hos Ingegärd Lassas.
To 23/2 19.00: Kyrkokörsövning i Församlingshemmet.
Fre 24/2 13.00: Silvergruppen i Församlingshemmet. Gäst: Lorentz Uthardt.

Lappfjärd-Kristinestad

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Gudstjänst: sö 19.2 kl 12 Nisula, Nilsson,
kyrkokören
Lappfjärd
Gudstjänst: sö 19.2 kl 10 Eklöf, Nilsson
Bibelsamtal: sö 19.2 kl 18 i förs.hemmet, Vikfors
Fastlagssoppa: ti 21.2 kl 11-14 till förmån
för GA i förs.hemmet
Sideby
Lunch till förmån för GA: idag kl 12-14 i
kyrkan samt pensionärssamling
Högmässa: sö 19.2 kl 18 Eklöf, Nilsson

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Fastlagssöndagen 19.2 kl 10
Gudstjänst. Lö 18.2 kl 18 ”Kvällsmusik i
S:ta Maria”.
Luthergården: lö 18.2 kl 19 Ungdomssamling. Sö 19.2 kl 18 Samling. Ti 21.2 kl
11 Soppdag.
Sö 19.2 kl 15: Årsmöte för SLEFs avd.
Norrnäs-Rangsby hos Ingegerd o. Lars
Uppgård.

Pörtom

Söndag kl 10: Gudstjänst Björkstrand,
Lidman, Sångfåglarna, Legato-medv.
Kyrkkaffe. –kl 11.30 Kyrkans Ungdoms
årsmöte i förs.hemmet. –kl 16 Kyrkokörens avfärd till Vörå.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträffens
utfärd (Lillemor 050 5711966). –kl 16
Sångandakt i Prästhagen o. kl 17 i Pörtehemmet, Björkstrand.
Torsdag 23.2 kl 13: Pensionärssamling.
Bengt Broo: ”Paulus”. Pens.kören, medarbetarna. Våffelkalas med Backlunds.
Gemensamt Ansvar-drive.

Övermark

Fr 17.2 kl. 19: Församlingsafton för östra
Övermark i Valsbergs hembygdsgård,
Jan-Erik Widjeskog, bilder från Afrika,
Sandin, Wikstedt, Norrgård.
Sö 19.2 kl. 10: Gudstjänst, byagudstjänst
med östra Övermark, Sandin, Wikstedt,
sångprogram.
Sö 19.2 kl. 11.30–13: Skriftskola i förs. h.
Sö 19.2 kl. 19: Årsmöte i bönehuset för

SLEF:s avdelning i Övermark.

Korsholms prosteri
Bergö

Lö kl 10 :Skriftskola i församlingshemmet
Sö kl 14: Högmässa, Englund, Richard
Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen
Ti kl 16: Junior
To kl 10: Föräldra-barngruppen

Korsholm

Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Seppo Tupeli, Örn, Holmgård.
Söndagsskola i Helsingby: sö kl 10, hålls
varannan sö.
Pensionärssamlingar:
må kl 13: på Solhörnan, Hilde-Ann Lall
ti kl 13: i Helsingby, Hilde-Ann Lall
ons kl 13: i Veikars, Dan Lillas
Morgonfrukost på Hotell Vallonia: lö
10.3. kl 9.30,Micaela Westerlund berättar om Taizé, avgift 8€, anm senast 6.3.
till Febe Westerlund 044-322 6707 eller
pastorskansliet 356 0500.

Kvevlax

Andakt vid Funisgården: idag to kl 14,
Östman, Andrén.
Öppet hus i Fyren: to kl 17-19.
Upptäckarklubben: to kl 18 i ds.
Sommarskriftskola : lö kl 9-12 i fh.
Cafémöte: lö kl 19 i fh. Tema: Bibeln.
Maj-Lis Backman, Eva Grop, Håkan
Fant, Kaj Kanto.
Högmässa: sö kl 10, Östman, Andrén.
Kyrkkaffe och sångstund i fh med nya
digitalorgeln.
Diakonisymöte: on kl 10 hos Inga-Lill
Lövdahl.
Insamlingen: av fungerande hushållsmaskiner för Estland fortsätter! Ta kontakt med Leif Mitts tel. 050-3518052.

Malax

www.malaxforsamling.fi
Tvåspråkig Högmässa: sö 19.2 kl 10 i
kyrkan. Kyrktaxi. Vi inleder Gemensamt
Ansvar. Helena Söderbacka berättar
om Uganda. Norrback, Brunell. Älgköttsoppa och fastlagsbulle i KH.
Samling i Norrback bystuga: to 23.2 kl
18. Musikverkstad medverkar.
Alphakurs för dig som vill utforska
meningen med livet: ordnas i Församlingshemmet i Övermalax torsdagar
17.30—20.15 med början to 23.2.
Kursen består av tio kvällar och är ett
samarbete mellan lutherska församlingen och baptistförsamlingen i Malax.
Varje samling börjar med en måltid (fri
avgift) och fortsätter med en inledning
om kvällens ämne och fortsätter med
kaffe och fri diskussion. Mer information: Malax församling 06 3651 048 eller
någon anställd, eller Catarina Olin 050
3490 470.

En dörr på glänt
Fontana Media utlyser en barnbokstävling med temat
”En dörr på glänt”.

Vi söker en bok för barn i läsåldern. Boken kan lika gärna vara en
berättelse som en faktabok. Texten kan till exempel förmedla tankar om
tolerans, empati och respekt för det som är annorlunda. Det kan också
vara en text som innehåller glädje, nyfikenhet och hemlighetsfulla
händelser.
Tävlingstiden pågår till 11.1 2013, med prisutdelning våren 2013.
Prissumman är 3 000 euro samt sedvanlig royalty för publicering. Juryn
består av forskaren och barnbokskritikern Mia Österlund, utgivningschefen Pian Wistbacka och förlagsredaktören Barbara Huldén. Bidrag inlämnas anonymt med författarens namn och kontaktuppgifter bifogade
i ett separat, slutet kuvert.
Sänd manuskriptet till:
Fontana Media
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Märk försändelsen ”En dörr på
glänt”. Har du frågor? Ring Pian
Wistbacka (09-61261546) eller
Barbara Huldén (09-61261545).

Bidraget får inte tidigare vara utgivet på något språk. Du som skriver ska vara
finländsk medborgare och skriva på svenska. Förlaget förbehåller sig rätten att inte
dela ut ett första pris.

www.fontanamedia.fi
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Välgörenhetskonsert

Körer och solister för diakonin

Lions-klubbarna i Jakobstad och Pedersöre ordnar
även i år sin traditionella välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka. På programmet står bland annat solosång av Joel Forsbacka och Nina Andersson. Körerna
Mrs. Bighill Singers, Madrigalen och Mittimillan uppträder också. I år går intäkterna från programbladsförsäljningen till Kvinnojouren och diakonin.
Pedersöre kyrka 19 februari klockan 19.00.

Petalax

Högmässa: sö 19 2 kl 11 Björklund, Mitts
Samling för pensionärer och daglediga:
fre 24 2 kl 12:30 Björklund, Kahlos, Kontakten servering, taxi
Önskesångsafton: sö 26 2 kl 18 i kyrkan.
Gäst: Kristoffer Streng

Replot

Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski,
Wargh. Kyrkkaffe.
Liten auktion: till förmån för Björkliden i
Replot försh. efter gudstjänsten ca 11.30.
Arabia porslin, väggklocka, mm. lösöre.
Pensionärssamling: i Replot försh. to
23.2 kl. 13. Pehr-Göran Näsman berättar om Äldrerådet. Pensionärskören
övar kl. 12.
Bibelsamtal: i Björkögården to 23.2 kl
18. Henrik Östman.

Solf

Skriftskola: lö kl. 9.30.
Familjemässa: sö kl. 10, A-M AudasWillman, E-S Beukelman, P Brunell,
Glada Toner. Ljuständning för döpta
barn. Kyrkkaffe- och saft.
Måndagssamling: må kl. 13.
”Barns andliga behov”: on. kl. 19 i fh,
Febe Westerlund. Information om församlingsfadderverksamheten.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Afrikainspirerad Sondo-mässa: sö 19.2
kl 13, Heidi Mäkelä, Janne Hänninen,
Sundomkören, dir. Monica Heikius, Afrikanska musikanter, Kristoffer Streng,
Dan Andersson, Mikael Heikius, Martin
Sandberg. Radieras i Radio Vasa. Afrikansk lunch i Kryptan, ugali, ris o höna.
Pris: 7€/vuxna, 3.50€/ barn(4-12 år),
under 4år gratis. Anm. senast 13.2 tfn
3261 309. Även oanmälda är välkomna.
Morgonbön: to 23.2 kl. 9, Gunnar Särs,
Mikael Heikius.
”Nära det Heliga”: 20-22.4, helg med
Peter Halldorf, Patrik Hagman, Blessed Mess m. fl. Mera info på www.
vaasaevl.fi.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Heidi Mäkelä, Janne
Hänninen, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Siv Jern, Dan Andersson. Kyrkkaffe.

Vörå

Vörå
Läsmöte: fre kl. 14 för Miemoisby och
Koskeby i Pens.centret. T Klemets,
Granholm.
Gudstjänst: sö kl. 10. Berg, Granholm,
kyrkokören.
Lästmöte: ti 21.2 kl. 19 i Lotlax byagård.
Berg, Svarvar.
Läsmöte: on 22.2. kl. 19 för Rökiö, Myrbergsby, Kalapää i Rökiö kvarnstuga.
Berg, Svarvar.
Oravais
Kvällsmässa: sö kl. 18. Sing-in fr. 17.45.
Välsignelse av kapellrådets förtroendevalda. I Klemets, Streng, A-S Strand,
lovsångsgrupp. Efteråt kvällsté i fh.
Missionscafé: on 22.2 kl. 13 i fh. Tema:
Den helige Ande.
Läsmöte: on 22.2 kl. 19 för norra Oravais
på Tallåsen. Värdar: Doris Sundström
och Elvi Englund. Berg, Streng.
Maxmo
Högmässa: sö kl. 12. Berg, Bäck.
Missionssymöte: on 22.2 kl. 13 i fh.
Vi över 60: to 23.2 kl. 13 i Pingstkyrkan.
Joe Björkgren, Granlund. Sång av Ingmar
och Rolf samt pensionärskören. Taxi kl.
12.15 fr. Ölis via Kärklax och Tottesund,
kl. 12.30 fr. Kvimo via Lövsund, kl. 12.30
fr. Österö. Taxiavgift 5 €.

Pedersöre prosteri
Esse

To 19: Karagrupp i församlingsstugan, T.
Forsblom.
Fr 20: Stugo-kväll i församlingsstugan,
Wikblad.
Lö 9: Skriftskola för Pörkenäs-gruppen
i Henriksborg.
Sö 10: Gudstjänst, Portin. Konfirmandgr
8.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Jorma Pesämaa.
-18: Kvällspredikan i Ytteresse bönehus,
Ulf Sundqvist.
-19: Esse Kyrkans Ungdoms årsmöte
hos Peter o Christel Gunell. Obs! Platsen. Medv Per Stenberg.
Ti 17.30: POP-klubben (minior för åk
1-3) i församlingsstugan, Wikblad.
-18: Bibel- o samtalsgrupp hos Häggbloms, Petterssonsv 24.
On 18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.
To 23.2 kl 18: Punsar bönehusförenings
årsmöte i Punsar bönehus.
Fr 24.2 kl 14-17: Öppen dagklubb i församlingsstugan för barn 0-5 år. Anmälan på onsdag tel 040-3100456.

Jakobstad

Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Åstrand,
Södö, Gloriakören.
15: Familjesamling i FC. Monica Vikström-Jokela berättar om boken ”Allt är
nära”. Skilt program för barn. Församlingsfaddrarna medverkar. Bokbord.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Stefan Snellman.
18: Fokus i FC, Mats Sjölinds lovsångsteam, Ralf Salo m.fl.
Må 13.30: Mariahemmets syförening i
FC. Gäst: Helena Söderbacka berättar
och visar bilder från Uganda. Alla intresserade välkomna.
Ti 11-13: Lunchservering i FC. Arr.: Nada
Nord. Inkomsterna går till hjälpbehövande.
12 :Soppdag på Station I.
13: Tisdagssamling på Station I, Salo.
17:.30 U-klubben i Skutnäs bönehus.
On 18: Askonsdagsmässa i kyrkan, Englund, Diana Häggblom.
19: Kvinnocafé i FC. Gunilla Luther-Lindqvist berättar om arbetet i Azerbadjan.
Servering.

Jeppo

Fr 17.2 kl 19: Ungdomscafé Bönan i
bönehuset.
Sö 19.2 kl 10: Familjegudstjänst i församlingshemmet. Kyrkoherden o kantorn. Sång av föräldra-barngruppen.
- Kl 12: Gemensam finskspråkig högmässa i Vörå.
Må 20.2 kl 19: Läsmöte hos Eva och Stig
Lindén för Västra övre läslaget.

Kronoby

Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet Hus för åk 6-7: fr 19.30 vid
Lyktan
Kyrkokören: lö 13.30-15.00 i fh
Bibelstudium: lö 19.00 för ungd. vid
Lyktan
Musikcafé Lyktan: lö 20.00
Möte: lö 19.00 i fh. Leif Eriksson
Gudstjänst sö 10.00: pred. Biskop Björn
Vikström, lit. Ventin, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören, kyrkkaffe
Ytterbråtö läslag läsmöte: sö 15.00 hos
Yvonne och Sven Nynäs

Larsmo

To 16.2 kl. 18.30 Klubbledarsamling: i
Xodus.
Fre 17.2 kl. 19.30 Gemensam ungdomssamling för öppet-husgrupper och
övriga: i Xodus. Sebastian Widjeskog
m.fl. medverkar. Vid behov av skjuts
ring Uffe.
Sö 19.2 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Nina

Konserter i repris

KYRKANS SJU KÄNNETECKEN

Per & Thomas om tro och tvivel

”Sankte Per & Thomas Tvivlaren” med pianisten Per
Rosenius och sångaren Thomas Lundin turnerar i de
finlandssvenska kyrkorna till förmån för Gemensamt
ansvar. Konserten innehåller allt från visor och barnsånger till schlager och musikallåtar – allt på temat tro
och tvivel.
17 februari i Pojo kyrka kl. 19, 18 februari i Hangö kyrka kl. 18 och 19 februari i Grankulla kyrka kl. 17. Programblad á 10 euro säljs vid dörren. Mera info på hemsidan www.troochtvivel.nu.

Enkvist. Kyrkvärd Gädda, Gäddnäs.
kl. 12 Finsk högmässa: Sjöblom, Nina
Enkvist. Kyrkkaffe
Ons 22.2 kl.18.30 Hjälpledarskolning:
i Xodus
To 23.2 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden:
Sjöblom, Wiklund.
kl. 19.00 Karagruppen samlas: vid Inremissionshemmet. Kvällens gäst Kalle
Svarvar.

Munsala

Nätet fre kl 19: filmkväll med knytkalas.
Högmässa sö kl 10 i Pensala bönehus:
khden, kantorn. Ingen gudstj. i kyrkan.
Yhteinen suomenkielisten messu: su
19.2. klo 12 Vöyrin kirkossa, Tomas
Klemets, Leni Granholm, tarjoilu srkkodissa.
Soppdag för missionen ti kl 11-13: kötto. ärtsoppa, kaffe o. våfflor, lotteri.
Välkomna!

Nedervetil

Ungdomssamling: fr 19.30 med Albert
Häggblom.
Skriftskola: lö 9.30, Häggblom, kantorn.
Gudstjänst: sö 10 Häggblom, kyrkokören, kantorn.
Tillväxt och bibelstudium: sö 19, Häggblom, J-O Granbacka.
Fastlagstisdag: ärtsoppa fr 11, missionsauktion fr 12. Gåvor mottas med
tacksamhet!

Nykarleby

Sö kl 10: Högmässa, Sandvik, Edman,
Ringwall, sång av kyrkokören
- kl 12: Finsk högmässa i Vörå kyrka.
Start från fh kl 11.15.
- kl 15: Scoutföreningens kårårsmöte
i fh
- kl 18: Konsert med Betaniakören i kyrkan. Kollekt till FMS.
- KU-kretsens årsmöte: i fh ca 19.15
efter konserten
Må kl 13: Missionssyförening i fh
- kl 19: Kenyamission, Majvor Forsblom
Ti kl 11-13: Fastlagssoppa i fh (KU)
To kl 19: Temakväll i fh, Helena Söderbacka berättar om Uganda

Pedersöre

Högmässa: Sö 10 i kyrkan, nattvard,
Häggblom, Sandstedt-Granvik, D.
Häggblom, Kyrkokören, textläsare
Nanny Backström, dörrvärdar Lövö
Mötesserie: 17-20.2 med Bengt Berggren i Kyrkhemmet i Bennäs. Fr 18
Sabbatsmåltid med Jesus i centrum,
Mötestider Lördag 19, Söndag 14 och 18,
Måndag 19

Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet, Bengt
Berggren
Årsmöte: Sö 11.30 KU-kretsen i Pedersöre rf, Kyrkostrands församlingshem,
kaffeservering
Familjesöndag: Sö 10.30 i Forsby bykyrka, Kristian Nyman, servering, alla
välkomna!
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning
Lions välgörenhetskonsert: Sö 19 i kyrkan, Joel Forsbacka, Madrigalen, Nina
Andersspn, Mrs Bighill Singers´, Mittimillan, Rolf Wallendahl, Diana Häggblom, andakt Jan-Erik Nyman
Lastningstalko: Må 16 För biståndssändning av långtradare till Litauen,
Missionsstugan, starka armar behövs!
Pensionsärssamling: On 12 för yngre
och äldre i församlingshemmet, Kristina
Fors, Ellen Eklund, mat och kaffe 10 €,

7.2 ORDET – Halvar Sandell
21.2 DOPET – Anssi Simojoki
5.3 NATTVARDEN – Naomichi Masaki
20.3 NYCKLARNA – Martti Vaahtoranta
10.4 BÖNEN – Tomas Appelqvist
17.4 ÄMBETET – Sebastian Grünbaum
4.5 KORSET – Roland Gustafsson
Arrangör: S:t Gabriels församling
Plats: Cygnaeus-skolan, Mariegatan 7, Åbo
Tid: nämnda datum kl. 19:00

kyrktaxi kan beställas via församlingens
kansli tfn 040-3100440
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet
Symöten:
- Ti 13 :i Bennäs Kyrkhem, Ralf Salo
- Ti 13.30: i Bulderbackagården, Eklund

Purmo

To 19.30: Bibelskola i Kyrkhemmet.
Tema: Marta, Maria o Lasarus, del 1,
med M Eklöv & M Sandström
Sö 10: Högmässa i kyrkan, Ulf Sundqvist, kantorn, kyrkokören
Ti 19: Drängstugans personalmöte
To (23.2) 12: Dagens lunch i Kyrkhemmet. Anmälan senast mån till 0403100463
13: Intervju med Helena Söderbacka &
Marianne Eklöv om Uganda, Gemensamt Ansvar
19.30: Bibelskola i Kyrkhemmet Tema:

Föreläsningarna
hålls på svenska.

Marta, Maria & Lasarus del 2, M Eklöv &
M Sandström

Terjärv

Läsmöte med Byskata läslag: to 16.2 kl
19 hos Annika och André Albäck.
Bibel och bön: fr 17.2 kl 18 efteråt kl 19
ungdomssamling, förs.h.
Högmässa: sö 19.2 kl 10 khden, kantorn,
kyrkokören, violinister.
Läsmöte med Skogsby läslag: sö 19.2 kl
14 i byahemmet. Värdar: Marja-Liisa och
Stig Särs, Harry Särs.
Bibel och bön: ti 21.2 kl 18 förs.h.
Askonsdagens mässa: on 22.2 kl 9 i
förs.h.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: to 23.2
kl 18 hos Toini och Taisto Vistbacka,
Osmo Åivo.
Läsmöte med Granöby läslag: to 23.2 kl
19 hos Märta Granbacka.

Luciainsamlingen:
Öppnar dörrar – sänker trösklar!
Luciainsamlingen avslutades den 31 januari 2012. Via insamlingen kan Folkhälsan nu
konkret tillsammans med andra organisationer, vård- och servicesektorn, utbildningsväsendet och församlingarna bidra till att minska och lindra den ofrivilliga ensamheten
bland äldre. Ofrivillig ensamhet, med känslor av isolation och utanförskap leder ofta
till depressioner och ökade hälsoproblem. Genom att skapa och erbjuda möjligheter till
samtal och social gemenskap kan Folkhälsan stöda och uppmuntra de äldre att bryta
tystanden och ensamheten på deras egna villkor och bidra till att öka livskvaliteten och
meningsfullheten.
Lucia samlade via post och bank in 77 946,61 euro. Summan går oavkortad till insamlingsändamålet. Olika luciaaktiveter genererades ytterligare 32 879,62 euro, vilket
betyder att det totala insamlade beloppet uppgick till 110 826,23 euro.
Stort varmt tack till alla som med konkreta hjälpinsatser, gåvor och pengar deltagit
i luciaarbetet och i insamlingen. 

www.folkhalsan.fi/lucia
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Jippo
för GA
i Liljendal
I Liljendal kan man det där
med talkon! Öppnandet av
insamlingen Gemensamt Ansvar, Vändagen den 14.februari och 112-dagen den 11 februari firades i Liljendal i lördags med traditionell talkoanda. Jippot arrangerades
gemensamt av den lokala församlingen, frivilliga brandkåren, ungdomsföreningen,
idrottsföreningen och pensionärsföreningen.
Evenemanget var välbesökt, (ca 200 personer), och vädrets makter
stod på arrangörernas sida. Man kunde t.ex. åka
brandbil och bekanta sig
med brandkårens utrustning, åka pulka dragen av
en fyrhjuling, åka hundspann dragna av härliga
hundar från Borgå Brukshundar r.f., delta i karamellskidning i klasserna

Marknad
Önskas hyra
Finlandssvensk barnfamilj önskar
hyra bostad i östra Helsingfors,
helst Botby, 3-4 rum. Säkra inkomster & pålitlig, rökfri familj
utan husdjur. 0505430561
Rökfritt och pålitligt par önskar
hyra egnahemshus högst 30km
från Åbo. Christoffer, tel 0504283789.
Två pålitliga, lugna, rökfria högskolestud. flickor söker en tvåa
i Hfors centrum. Vi jobbar båda
deltid. Max hyra 850€.
t.050 5753205
Arbetande par önskar hyra lägenhet i centrala H:fors eller Hagalund
med omnejd. Hyrestiden skulle
gälla för 1.4-1.8.2012 då egen lägenhet genomgår remont.
Camilla, 0505419554
Pålitlig arbetande och studerande 26-årig kvinna söker etta
i Helsingfors fr.o.m. 1.4.2012 eller
senare. Lägenheten får gärna
ligga centralt, vara åtminstone 24
m2 stor och hyran får gärna vara
under 600 euro. En delad bostad
kan också komma i fråga. Hör av
dig till Anna, tel. 0505740118, epost: asmedlun@abo.fi.
Rökfritt skötsamt par önskar hyra
tvåa i Berghäll. 040 8311388

uthyres
Trevlig, rymlig tvåa. 70 m2, stort
kök + bdr. Högbergsgatan. Hyra
1300 e/mån. 040-5196890
En fin och hemtrevlig trea på 1:a
vån. i centrum av Lovisa söker ny
hyresgäst fr.o.m. 1.3.
Ken Ryynänen 040-7309649
2 rum+k,44m2 centralt i Åbo uthyres fr.o.m.1.3.Tel. 050-1490

säljes
Folkhälsans seniorhus, Helsingfors: 44m2, 2 r, öppet kök, bdr,
inglasad balkong.
Tfn 0400-102241, 050-5910527

”K”- möten
i Kronoby
Visst har tiderna förändrats
sedan K-mötes kampanjerna startade i slutet av 50-talet, men Kristus, korset och
Ordet är de samma. Behovet att få möta ”ett levande
ord” finns fortfarande, fast
vi fyller behovet med annat
som inte bär den frukt som
Ordet ger. Det är Ordet som
skall bära frukt i oss.
K-kampanjen 2012 i Kronoby blev två viktiga tillfällen 11-12.2 där Ordet predikades av Kristina och StigOlof Fernström. Familjen
Böckelman från Sundom och

I MIN

LING
FÖRSAM

Många deltog i karamellskidningen där alla vann första priset
4,6,8 och 10 år klassisk stil,
mätta sig med god ärtsoppa kokad av ungdomsföreningen, och njuta av kaffe
med tilltugg som missionsdirektionen stod för. Dessutom kunde man delta i diakonidirektionens vinstrika snabblotteri. Intäkterna från evenemanget gick
oavkortat till GA.
Liljendal församling vill
rikta ett varmt tack till alla föreningar och privatpersoner som hjälpt till att förverkliga vändagsjippot. Utmärkande för dagen var röda kinder och glada miner.
¶¶Carina

Fredriksson

I MIN

LING
FÖRSAM

Familjen Böckelman från Sundom bidrog med musik
under K-mötet.

Tove Wikstedt med dottern Jenny hade kommit
ända från Sibbo.

Självmedveten som en åländsk bonderedare står skeppargården Pellas

Esbo svenska församling behöver en B-kantorsvikarie
t.o.m. 31.7.2012 m. möjl. till ev. förlängn. Lön enl.
kravgrupp 601. Ansökn. senast 29.2 till Esbo svenska
församling, PB 202, 02771 Esbo. Den som väljs bör
uppvisa straffregisterutdrag. Hör av dig till kyrkoherde
Roger Rönnberg, 0400 425 257, roger.ronnberg@evl.fi

Kurser

Vår fina dotter,
Noas lillasyster

Noomi

Tacksamma
och lyckliga
Sofia (f.Fredriksson)
och Jonas Jernström

Häggblom

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

Vill du bli kantorsvikarie i Esbo?

född 4.2.2012 i Esbo
2875 g, 50 cm

¶¶Bengt

BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!

Lediga tjänster

födda

KU:s blåsorkester svarade för
sången och musiken.
Det glada budskapet har förkunnats för oss så: ”låt oss
inte förhärda våra hjärtan”.
Guds Ord kanske pekar på
något i våra liv som hindrar
oss från att komma närmare
och bli ”grenar” som är ansade och fruktbärande. Låt
oss hålla fast vid Ordet, dagligen umgås med det och lyda när Kristus kallar till gemenskap kring korset.

Vi söker

avtalsskeppskuratorer

på sin sockel av granit, en symbol för 1800-talets bondeseglation
som gjorde Granboda by och Lemlands socken berömda

Skeppargården Pellas
Gården som kallades Simons i
Ulla-Lena Lundbergs sjöfartstrilogi
Museet håller öppet 18.6 - 26.8,
alla dagar klockan 11-16
Sommarutställning: Ikonmåleri
Grupper förhandsbokas, övriga tider
enligt överenskommelse
Kaffeservering, Ålands pannkaka,
dagens lunchsoppa
Tel. under öppethållning 01834420
övriga tider 04573134012
Skepparvägen, Granboda, Lemland
Välkommen till Åland i sommar!

2012

till finländska båtar.

Helene
Schjerfbeck
jubileumsåret i Ekenäs

Se närmare
www.merimieskirkko.fi –
työpaikat - laivakuraattori

Annonsera i Kyrkpressen!

juhlavuosi Tammisaaressa

Kontakta våra annonsförsäljare:
Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,
Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi

Helene Schjerfbecks liv och konst
öppnas 27.4.2012 avataan

Helene Schjerfbeckin elämä ja taide

Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

Nykarleby Sjukhem
ordnar Rehabiliteringskurs för personer utanför
arbetslivet med sjukdomar i rörelseorganen
Kursen bekostas av FPA.
(Typo-Tules) med start
Närmare uppgifter
19.3.2012, totalt 15 dygn
tel. 06-7889037 eller
www.fpa.fi/sokrehabkurs fördelat på 3 perioder.

Helene Schjerfbecks syskonsjälar
27.4 –14.10.2012

Helene Schjerfbeckin sielunsisaret

EKTA

Ekenäs museicentrum
Gustav Wasas gata 11
Tammisaaren museokeskus
Kustaa Vaasan katu 11

ti – sö|su 11–17
raseborg.fi/museum
raasepori.fi/museo
facebook.com/EKTAmuseum
019 289 2512
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INKAST Ann-Katrin Store

RadbyteT kyrkans nya strukturer

Förnuft och känsla

Vi måste granska olika tänkbara framtidsscenarier

Jag blir inte klok på frågan om fattigdom. I Kvevlax prästgård hängde
samma gardiner i tio år. Varje gång
jag skulle satsa på nya tänkte jag varför ska jag köpa nya då vännerna i
Afrika inte ens har mat för dagen?
Men hjälpte det dem att jag inte köpte gardiner? Nej, det gjorde det inte.
Frågan har konkretiserats igen. Här på den afrikanska kontinenten påminns jag varje dag om
verklig fattigdom. Här är det enkelt att definiera
fattig och rik, den som har mat för dagen är rik,
den som inte har det är fattig. Det behövs inga
EU-kriterier för det. Frustrerad konstaterar jag att
det inte hjälper vänninan Marie att jag ger henne
en summa pengar. Hon är utan pengar igen nästa vecka. En summa då och då hjälper henne inte ur fattigdomen.
En dag när vi var på väg till banken kom en man
rusande i panik. ”Pastorn, pastorn, hjälp mej! Min
9-årige son har dött, min enda son. Jag måste föra
honom till min hemstad och jag har inga pengar.
Vid moskén sa man, Etienne, du är en god man,
men vi kan inte hjälpa dej eftersom du är en kristen. Snälla, ni måste hjälpa mej!”
Mot alla regler tog vi mannen med oss i bilen och
försökte tillsamman hitta en lösning. Vid butiken
gav vi pengar till liksvepningen och en del av transporten. Han tackade och önskade Guds välsignelse. Hemkommen berättade jag om den dramatiska händelsen för hemhjälpen. ”Nåja, om det nu ens
fanns någon som var död”, sa hon och snörpte på
munnen. Reaktionen förvånade mej. Hon är kristen – var hon inte glad att vi hjälpte en trosbroder?
Följande dag berättade jag för en kollega om hur vi
som Guds utsända varit på rätt plats igår och kunde
hjälpa en fattig människa i nöd. ”Aha, han har hittat er nu också”, sa hon oberörd. ”Vart jag än flyttat
i Dakar har han hittat mig. Och alltid är det någon
som är död och han är utan pengar för transporten.”
Så var det med den hjälpen. Ryktet om de godtrogna vita spreds snabbt. En dag stod en ung dam
vid dörren och berättade en tårdrypande historia
om sin döda man och sjuka tvillingar. Jag förklarade att jag inte kan hjälpa.

”Här är det enkelt att definiera fattig och rik,
den som har mat
för dagen är rik,
den som inte har
det är fattig.”

Men frågan kvarstår. Hur ska
vi få rätsida på fattigdomen
när behoven är så enorma?
Nobelpristagaren Dario Fô sa
en gång att det är genom utbildning vi kan jaga fattigdomen på flykt. Det är ett långsiktigt projekt, det tar många
år, men genom att stöda de
ungas utbildning går utvecklingen i ett u-land framåt.
Helst ser vi västerlänningar snabba, konkreta resultat,
men i fattigdomsfrågan finns ingenting som går
snabbt. Ingenting går enkelt. Våra pengar behövs i
de långsiktiga projekten. Vår kunskap behövs. Utbildning är en väg ut ur fattigdom. Det finns flera.
Morgonen efter att vi i familjen åter en gång diskuterat fattigdomsproblematiken läste vi i Dagens
Lösen: De fattiga är våra bröder och systrar, människor i världen som behöver kärlek, som behöver
omsorg, som behöver vara önskade. (Moder Teresa). Något att tänka på nu när fastetiden kommer.
Ann-Katrin Store är missionär i Senegal.

står den nuvarande samfällighetsmodellen som nästbästa alternativ. I detta fall
bör man i samfällighetens
grundstadga kunna ge församlingarna tillräckligt stor
självbestämmanderätt i fråga om tjänster, användning
av utrymmen och utformning av verksamheten inom
de ekonomiska ramar som
gemensamt överenskommits. Domkapitlet framhåller också i sin beredning att
en bedömning bör utföras
gällande de tre modellernas konsekvenser för såväl
svensk- som finskspråkiga
minoriteter.
Så långt förslaget i huvuddrag. Stiftsfullmäktige har
naturligtvis alla möjligheter
att förändra och utveckla såväl slutsatserna som argu-

mentationen. Det utlåtande
som stiftsfullmäktige kommer fram till kan förhoppningsvis ligga till grund för
diskussionerna ute i församlingarna senare under
vårvintern. Vi bör sträva efter att Borgå stift skulle tala med så stor samstämmighet som möjligt, eftersom
det ökar chansen för att våra synpunkter får genomslag.
Samtidigt bör vi vara lyhörda för varandras synpunkter.
För att underlätta församlingarnas arbete med utlåtandena är det viktigt att prosterierna (vid behov i samråd med domkapitlet) ordnar
informations- och diskussionstillfällen i mars/april.
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VANDA SLUTKLÄM

LOVISA avtryck

Rydén kan sin Bibel

Om gott ledarskap

Hur heliga rumpor?

Av herr Eklöfs senaste inlägg
i denna tidning framgår med
all önskvärd tydlighet att åtminstone hans och församlingsrådets samarbete med
kyrkoherden är gott. Det är
glädjande, men behöver det
goda samarbetet betonas hela
tiden? Det bör väl snarare ge
utslag i form av god och livlig församlingsverksamhet?.
För min del är diskussionen avslutad.

Angående rumpavtrycken i
Lovisa kyrka.
Borde inte upphovsmakarna till de heliga rumpavtrycken i Lovisa kyrka också ihågkommas. Namnsigill
i den aktuella bänken kunde
underlätta forskningen vid
en eventuell helgonförklaring i framtiden.

Birgit Halminen
Vanda

Bönen Fader vår

Det blåste iskalla vindar i
vårt land senaste onsdag,
både symboliskt och konkret. Besked om
nedskärningar och uppsägningar tävlade om uppmärksamheten med regeringens
radikala kommunkarta.
För tillfället kan ingen veta i vilken form reformen
förverkligas, men det torde vara klart att kommunkartan kommer att ritas om
avsevärt under de närmaste åren. Det här leder till att
vår kyrkas beslutande organ
noggrant måste bedöma olika tänkbara framtidsscenarier. Rent konkret kommer
det här att ske under vårterminen genom att för-

I KP 2/12 liknade jag läsningen av Vassula Rydéns samlingsvolym Sant Liv i Gud
(SLIG) vid en Emmausvandring. När Mona Syrjälä i förra KP rullar stenblock för att
hindra andra att gå blir detta
lätt en Sisyfosvandring.
En del har svårt för att
SLIG, utan vinstsyfte, är
tryckt på ett bibeltryckeri. Skeptiker ser skrivstilen
som automatisk och tvungen
men grafologer som harmonisk. Ett fåtal mystiker skriver med hieratisk eller helig
skrift, t.ex. Birgitta av Vadstena. Jag frågade en NT-professor, vars far var en älskad
psalmförfattare, om någon
skriver hieratiskt idag och
hänvisades till en känd teolog som ser Rydén som äkta.
Syrjälä kritiserar tusen
sidor utifrån femte sidans
korsvandring och att Jesu
fötter var snärjda med rep.
Forskning idag utesluter inte detta. Fångar förlöjligades genom att bindas ihop
tre och tre. När en fånge föll
gjorde alla det under folkets
hån. SLIG innehåller annars
katolska och ortodoxa element som för oss lutheraner är mer utmanande och
svårsmälta.
Insändaren säger att Rydén aldrig uppmanar till bibelläsning. Men det är naturligtvis bokens Jesus som

samlingarna, samfälligheterna och stiften har möjlighet att fram till 30.4. ge
utlåtande om tre alternativ:
nuvarande samfällighetsmodell, prosterimodell och
stiftsmodell. Utlåtandet kan
antingen utformas fritt eller med hjälp av ett av kyrkostyrelsen utarbetat frågeformulär.
Borgå domkapitel har vid
sitt möte 6.2. berett ärendet för stiftsfullmäktige,
som sammankommer 16.2.
I det av domkapitlet utarbetade förslaget till utlåtande prioriteras alternativet prosterimodell, förutsatt
att Borgå stifts församlingar hänförs till stiftets egna
prosterier. Om inte prosterimodellen kan förverkligas i den här formen fram-

uppmanar henne själv till
detta. Jag har träffat Rydén i
samband med ett föredrag.
Hon kan Bibeln på sina fem
fingrar och integrerar bibelordet naturligt och föredömligt i vardagligt tal. När hon
under en gudstjänst tillfrågades om hon ville bli presenterad svarade hon med
Paulus att där Kristus är väl
förkunnad behöver vi inte
blanda oss i. Jag hittade ordet i Rom. 15.
Bokens Jesus önskar ett
gemensamt påskdatum och
en kristen enhet. Att Rydén
får ett interreligiöst fredspris
är heller inget anmärkningsvärt. Den ortodoxa kyrkans
självbild som en särställd och
ursprunglig kyrka utmanas i
SLIG och patriarkatet i Konstantinopel utövar kyrkotukt
mot Rydén. Men hon är inte exkommunicerad såsom
Luther och vi med honom
vilket är ett större bekymmer. Patriarken av Alexandria stöder Rydén. Joseph
Ratzinger har som kardinal
sagt att SLIG kan spridas om
Rydéns klargöranden om
den s.k. notifikationen (se
samlingsvolymen) bifogas i
nya upplagor.
Insändaren rubricerades
som ett varningsord. Borde

Arla Klockars

Så tänker även jag
Annonsera i

vi istället se SLIG som varningsordet till alla som har
glömt Gud, Bibeln och vägen
till nattvardsbordet? Och till
Emmaus.

Tack bästa Håkan Streng.
Äntligen en person som tänker som jag. En gång talade
jag med en präst om saken,
men han sade: du har missförstått bönen.
Jag anser att vi som ber
framhåller, att vi nog förlåter dem som är i skuld till oss
och uppmanar Gud att också göra det.
Då jag ber Fader Vår,
hoppar jag över texten om
att vi nog förlåter, ty jag kan
inte förlåta bättre än Gud.

Niklas Bonde
Helsingfors

Anna Karlsson
Ekenäs
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NÄSTA VECKA stiger vi in i den svenska hemidyllen
när den är som ljusast.

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!

– Säg tror du verkligen att det är sant att valen slukade Jona och tre dagar senare spydde ut honom levande? retas bänkgrannen med frälsningssoldaten på tåget.
– Ja, när jag träffar honom i himlen ska jag fråga honom. Kommer han inte till himlen får du väl fråga honom, svarar han vänligt.

I sitt nya jobb vill Albert Häggblom samarbeta med församlingarna kring bibelhelger.

Får gå på djupet
Efter fem år som
församlingspräst
byter Albert Häggblom arbetsgivare.
Text&Foto:
Johan Sandberg
Albert Häggblom, du har blivit kallad att bli distriktspräst
inom Evangeliföreningen från
och med den 1 april. Vad betyder det?
– Jag ska i huvudsak arbeta inom Österbottens norra distrikt, i praktiken inom Pedersöre prosteri. Jag
ska arbeta både med teologiska och andliga uppgifter och undervisning i olika
former. Ibland kommer jag
att leda gudstjänster i samband med bibelhelger av olika slag. Sommartid kommer
jag att vara en hel del på lägerområdet Klippan. Och så
jobbar jag med själavård när
det behövs.
Varför byter du jobb?
– Jag har varit anställd som
präst inom Kronoby kyrkliga
samfällighet i fem år. Det har
varit en bra och givande tid
för mig som ung präst. Men
det är ett ganska splittrat jobb

att arbeta i tre församlingar.
Nu fick jag en konkret förfrågan av Evangeliföreningen, den kom ganska lägligt.
Nu får jag fokusera på bibelundervisning och förkunnelser, jag ge mera tid till fördjupning och till bibelstudier.
Hoppar du av kyrkan?
– Nej, det är inte ett ställningstagande mot kyrkan.
Tvärtom hoppas jag kunna
vara ett stöd för mina kolleger i församlingarna. Som
församlingspräst upplevde
jag att jag inte hann ordna
sådana bibelhelger som jag
hade velat erbjuda församlingsmedlemmarna. I den här
uppgiften kan jag stöda församlingarna och bidra med
sådant.

” Jag hoppas kunna vara till stöd
för mina kolleger
i församlingarna.”
Albert Häggblom

Du kan alltså återkomma som
församlingspräst ännu?
– Det är helt möjligt. Jag vet
inte hur länge det här kommer att vara. Från början var
det min primära kallelse att
vara församlingspräst. Men
samtidigt är det lite mödosamt med alla strukturförvandlingarna inom kyrkan.
De skrämmer mig lite. Alla
strukturella former och processer försvårar satsningen på
det andliga arbetet. Jag skulle
villa ha mindre församlingar där man kunde lära känna människorna och vandra
med dem genom livets olika
skeenden.
–Mot den bakgrunden och
att vi dessutom har små barn
där hemma känns det bra
just nu att själv kunna bättre styra mitt arbete.

de jag med bibelsgruppsarbete inom Studentmissionen
i Åbo. Det är något jag tänkte försöka få igång och utbilda ledare till. Utan att utestänga några åldersgrupper
vill jag gärna lägga tyngdpunkten på att unga vuxna
ska kunna vara med i bibelgrupperna; även barnfamiljerna ska kunna delta på barnens villkor.

Du har varit missionär i Kenya.
På vilket sätt kommer det att
synas i ditt arbete?
– Eftersom Evangeliföreningen har missionsarbete kommer jag också att arbeta med
missionsfostran. Jag ska uppmunta unga att ta ansvar, bli
förkunnare och ledare för bibelgrupper.

Kommer du endast att arbeta
inom Evangeliföreningens norra distrikt?
– Jag kommer företrädesvis
att jobba inom Evangeliföreningens lokalavdelningar
inom distriktet. Men strävan
är att nå ut också utanför de
evangeliska leden. Till exempel genom gemensamma satsningar med församlingarna och andra grupper.
Tanken är också att jag ungefär en gång per termin ska

Har du redan idéer på nya verksamhetsformer?
– Under studietiden syssla-

Handlar det uttryckligen om
bibelstudiegrupper eller smågrupper?
– Det är smågrupper där man
sätter sig in i och diskuterar
en given bibeltext under en
timme. Sen ber man tillsammans. Vad man gör utöver det
är upp till gruppen. Tanken är
att man ska hinna göra något annat ännu samma dag.

besöka södra Finland eller
något av föreningens andra
distrikt.
Din företrädare som nu går i pension kallades distriktssekreterare. På vilket sätt skiljer sig era
arbetsuppgifter?
– Han var inte präst utan kantor så han hade en del musikarbete. Han hade också fler
sekreteraruppdrag än vad jag
kommer att ha. Min befattningsbeskrivning är ännu inte helt klar men det har varit
tal om att jag ska koncentrera mig mera på förkunnelse
än vad han gjorde.
Det finns en så pass livlig verksamhet inom Evangeliföreningen att det är ett heltdidsjobb att
vara distriktspräst?
–Det är en lång tradition att
ha en anställd distriktspräst
eller -sekreterare. Föreningen har många medlemmar
och en livlig verksamhet här
i norra svenska Österbotten.
Det är viktigt att föreningen
backar upp avdelningarna
och håller deras missionsintresse vid liv.
Hur många medlemmar har föreningen i distriktet?
– Det vet jag inte ännu, men
hela föreningen torde ha cirka
tusen medlemmar och om-

kring fyratusen understödare. I dagens läge är speciellt
ungdomarna inte längre lika bundna till en väckelserörelse som man var tidigare. Man besöker varandra och
man samarbetar, till exempel mellan Evangeliföreningen och Kyrkans Ungdom.
Är du själv också en sådan ungdom?
– Ja, jag har bakgrund i fyra olika väckelserörelser. Jag
är uppvuxen inom Kyrkans
Ungdom och har studerat
en teologisk grundkurs inom Folkmissionen i Ryttylä.
Sedan har jag varit aktiv inom Studentmissionen under
studietiden och så har jag varit Evangeliföreningens missionär i Kenya. Därtill har jag
också bekantat mig med Oasrörelsen.
Har Evangeliföreningen distriktspräster eller -sekreterare också på annat håll?
– För tillfället tror jag föreningen har några hel- och
deltidsanställda i Vasa, södra
Österbotten och Åland. Ibland har det också funnits
någon i södra Finland. Med
missionärerna inberäknade har Evangeliföreningen
sammanlagt ett tjugotal anställda.

