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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Ett steg fram
och två tillbaka?
valanalys! vALANALYS! lyder önskan efter att namnlistorna över
dem som ska sitta i kyrkomötet respektive stiftsfullmäktige
de fyra närmsta åren publicerats. Den är på sin
plats – samtidigt så svår att göra. Dels håller inte upplägget samma vattentäta skott som de politiska. Hur skiljer väljarna till exempel mellan
två listor som heter ”För kyrkan” och ”För folkkyrkan”? Visst kan man se teologiska och kanske ideologiska samstämmigheter, men samtidigt fanns det i valet också personer med motsatt linje uppställda på samma lista. Åtminstone
i Borgå stift – och där kommer följande ingrediens i soppan: det som gäller i ett stift gäller kanske inte i ett annat.
Därför får man konstatera det mest uppenbara
när det gäller det svenska stiftets representation i
kyrkomötet. På prästmandatet sitter två män från
samma trakter. Tre av sex var kvinnor i förra perioden – bara en av dem fick förnyat förtroende. Den ena kvinnan som åkte ut var Görel Ahlnäs, som signalerat sin beredskap att rösta för en
välsignelse av samkönade par. Hon ersattes med
Evangeliföreningens Göran Stenlund – lekman
från samma lista – som knappast röstar likadant.
Larsmoherden Max-Olav Lassila ärvde veteranen Henrik Perrets röster, medan den andra kvinnan som petades ut var kyrkoherden i Sibbo Helene Liljeström, som fick lämna sin plats till BoGöran Åstrand. Han har sina rötter i den evangeliska rörelsen, och även om han har tagit steg
åt en mer bredkyrklig fåra finns det de som ser
honom som snäppet mindre progressiv än Liljeström. De övriga ombuden Kankkonen, Westerlund, Lindbäck omvaldes.

”I plenum sitter en skara som
grovt tillyxat sagt är konservativare och
definitivt gubbstarkare än den
förra.”

I borgåraden i plenum sitter därför en skara som grovt
tillyxat sagt är konservativare och definitivt gubbstarkare än den förra. Samtidigt har
till exempel Helsingfors stift
valt in ombud som är inne
på den rakt motsatta linjen.
Det betyder att vi troligen har
en rad nya maratondebatter i
plenum kring evighetsfrågan
om kyrkans äktenskapssyn
att vänta. Det betyder också att det gamla kyrkomötets initiativ om vikten av att stärka kyrkans enhet kommer att prövas i praktiken. Igen.

Stiftsfullmäktige i Borgå spretar friskt. Här är kandidater som profilerat sig både åt det ena och det
andra hållet. Flera är nya och okända ansikten på
stiftsplan. När prästrepresentationen i kyrkomötet blev grabbig fick prästerna i fullmäktige ett 4-3
till kvinnorna. Av de tre manliga prästerna som
valts in tillhör två av dem, Karlebyherden Peter
Kankkonen och prosten Stig-Olof Fernström, den
grupp av präster som har haft svårt med samarbetet med ... ja just det.
Plats för lite enhetsövningar här också, alltså. För
renhårighetens skull måste det sägas att det upplägget inte är nytt för stiftsfullmäktige. Om det är
någonstans det ska övas är det inte illa att börja just
där. Om vi får önska, kanske med att konstruktivt lyfta katterna på bordet och hitta en lösning?

PROFILEN: pirita näkkäläjärvi
”Det talar till mig att få sjunga
psalmer på mitt eget språk.”

Tyngden
av ett
stort arv
Pirita Näkkäläjärvi är stolt över sitt annorlundaskap.
Text och foto: may wikström
Det måste vara en av vinterns vackraste dagar. Bländande vit snö och en
himmel med rester av en skamlöst rosa
morgonsky. Det känns bara rätt att Pirita Näkkäläjärvi poserar framför mig i
samisk festdräkt högt över Helsingfors
centrum. Nedanför trängs huvudstadens vitpudrade takåsar.
– Så vackert! utbrister jag.
Två turister intill tycker också att
det här är enastående, vilken tur de
har med både domkyrka, snö och ursprungsbefolkning. De pekar och gestikulerar. Får de också fotografera, ja?
Nej. Pirita Näkkiläjärvi gör en vänlig men bestämt avböjande gest innan
hon skyndar in till domkyrkan för att
läsa Bibeltexten som sametingets representant i statsrådets öppningsgudstjänst. I handlingen känner jag igen mig:
hos den som känner sitt annorlundaskap blandas stoltheten över detsamma
med rädslan för att någon välter glaskupan över ens unikhet för att begapa
den: ”Åh! Säg något vackert på din muminsvenska!”.
Som citysame bosatt i Helsingfors –
fast det vill hon helst inte kalla sig utan talar om ”ulkosaamelainen” närmast översatt med ”exilsame” –har Pirita Näkkäläjärvi ändå bara mött positiva reaktioner.
– I vanliga fall skiljer jag inte ur. Men
mitt efternamn röjer mig och när jag
bär traditionell dräkt så syns det. Någon
kan höra det på mitt finska uttal. Folk är
fascinerade, många säger att de aldrig
har träffat en same förut, berättar hon.
Samer är inte så synliga i medierna.
Intresset är därför ofta stort, okunnigheten likaså.
– Visst kan jag ibland tänka ”hå-hå”
... vad det finns många som vill utfors-
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Stolt över sin identitet

– Ända sen barnsben har det ändå betytt väldigt mycket för mig att vara same och jag har vetat att det är något fint
och speciellt.
Pirita Näkkäläjärvi kommer från Enare. Samiskan är hennes hemspråk.
– Jag är mycket stolt över att bägge
mina föräldrar är samer. Min samiska
identiet är stark. Min farmors familj
blev fast bosatt först 1940-talet. Fram
till dess hade de vandrat med renarna
och bott i kåta.
Det finns nio olika samiska språk.
– I nordsamiskan förstår vi de andra
ganska bra, men de geografiska ytterligheterna är de svåraste. Koltsamiskan är verkligt annorlunda och svår,
förklarar Pirita Näkkäläjärvi.
Ändå säger hon att samerna i hela
det samiska området känner sig som
ett folk.
Hennes dräkt är den traditionella
festdräkten för Kautokeino och Enontekiö – därifrån hennes far kommer.
– Men min mamma är Utsjokisame
och jag får också använda den dräkten. Den är en riktig festdräkt, rikt utsmyckad.
I en intervju beklagade du att du inte har
samma möjlighet att följa samemodet här,
och att du märker det när du träffar norska
samekvinnor. Hur svänger samiska modetrender?
– Jämför man foton kan man se variationer, främst på fållen. Ibland har den
varit väldigt bred, just nu är det en lite
smalare som gäller, säger hon.

Jag undrar vad hon tycker om att den
traditionella dräkten används i kommersiella syften?
– Det är tudelat. Lapplandsdräkten
är enbart samernas dräkt. En gång använde Miss Finland en imitation som
var verkligt ful och illa sydd. Det var
fel. Samtidigt är det bra när den äkta
dräkten och äkta hantverk används för
att göra oss kända och för att främja turistnäringen. Min familjs välstånd bygger på att turisterna har kommit till oss,
och det vill vi att de gör.

Valt att bära ansvar för arvet

Pirita Näkkäläjärvi flyttade från Enare
till Helsingfors för att studera. Numera jobbar hon också här. I höstas ställde hon upp i sametinget och valdes in
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som den första representanten för exilsamerna.
– 65 procent av samerna bor utanför
samernas område. I norr fungerar undervisningen på samiska rätt bra, men här
oroar jag mig för hur vi ska kunna stöda
samerna till exempel i dagvård och skolor.
Även om hon själv inte mött fientlighet vet hon också att hatprat kan drabba samiska barn, att de behöver stöd.
– Förr kunde barn få höra glåpord
som hade med renar att göra. Då ville man inte så gärna dra en traditionell
mössa på sig när man gick till skolan.
Hon har också hört en vuxen same
vittna om sin barndom i Åbo.
– Det var när Pirkka-Pekka Petelius gjorde komik av jojken. Samepojken undvek att bekänna att han var sa-

samernas
represenant Pirita Näkkäläjärvi
möter genom
sitt uppdrag
sametinget ofta
politiker och
statliga myndigheter för att ge
samernas syn på
olika frågor.

Psalmdebut på kyrkomusikfest
HÖGTIDLIGT. Matteuskantorn
Anna Brummers tonsättning av
Jouko Ikolas
text Näinkö lähestyt
etsijän kaipausta (ung.
Så möter du
sökarens längtan) hörde till
de tre vinnande bidragen i
psalmtävlingen Virsi 2012

som avgjordes före julen.
I dagarna har Anna
Brummer fått veta att hennes psalm kommer att lanseras och provsjungas med
en stor publik i samband
med den stora kyrkomusikfesten i Jyväskylä i slutet av maj.
– Jag undrade när det
skulle ske, och fick veta att
det blir på själva huvudfesten. Roligt! strålar Brummer.

me för att slippa slagdängan”nunnukanunnuka-lai-lai”.
Norröver är det främst markkonflikter som skapar negativa inställningar.
Finland har inte undertecknat ILO-avtalet om ursprungsbefolkningens rättigheter. Juridiskt skulle det binda staten till
starkare ekonomiska och markpolitiska
hänsyn mot samerna. Sametinget är delat i frågan, men Pirita Näkkäläjärvi hör
till dem som förespråkar en ratificering.
– Se på er finlandssvenskar! Att ni
har era rättigheter betyder ju inte att
någon annan fråntagits sina?

Kyrkan sammanfogar

Kyrkan är viktig för samerna. Samerna
hör till kyrkan i högre grad än finländare i gemen, trots att kyrkan i tiden gjort

övertramp som att förbjuda jojken och
låta forskare föra bort samiska kranier
från Enare kyrkogård för rasbiologiska undersökningar. Nyligen bad Uleåborgsbiskopen om ursäkt för att kyrkan
har förbrutit sig mot samerna.
– Men för oss blev det lite oklart om
han gjorde det personligen eller i hela
kyrkans namn. Ärkebiskopen var också där, men han bad inte om ursäkt.
Diskussionen fortsätter säkert, det var
en bra öppning, menar Näkkäläjärvi.
I hennes familj är kyrkan en viktig ingrediens och hon ser den som en sammanhållande faktor bland hennes folk.
– Jag är inte särskilt troende, men nog
andlig. När jag får sjunga psalmer eller
läsa Bibeln på mitt eget språk – visst
talar det till mig på ett helt annat sätt.

Biskop Björn skippar mitran
utstyrsel. Många har undrat över Biskop Björn Vikströms och Åbo stifts biskop Kaarlo Kallialas
bara huvuden vid biskopsvigningen av
Esbo stifts biskop
Tapio Luoma.
Vikström och
Kalliala var de
enda som inte
bar huvudbonaden mitra.

För Kotimaa24 avslöjar
Vikström att han inte använt mitra sedan sin egen
biskopsvigning.
– Jag tycker inte om att
använda den. Mitran kan
dessutom ge en bild av
att biskopen och i förlängningen hela kyrkan är en relik från
medeltiden.

PIRITA NÄKKÄLÄJÄRVI
33 år.
en av 9 000 samer bosatta i
finland, och en av de 1 000 som
bor utanför samernas område.
samepolitiker på hög nivå.
sitter första perioden i sametinget, som är ett lagstadgat
intresseorgan för samefrågor.
flyger norrut ungefär två
gånger i månaden.

Volontärslinje väcker intresse

Utbildning. Redan nu vet
man att volontärslinjen med
intensivkurs i spanska som
Kristliga Folkhögskolan i
Nykarleby planerar att startar i höst blir av.
– Vi har redan 14 anmälningar, säger tf rektor Görel
Ahlnäs. Och anmälningstiden går ut den 15 maj.
Bland deltagarna finns
alterneringslediga, pensionärer och personer som

söker en ny inriktning i livet. De är i åldern 20 till
68 år.
Linjen bygger på spanskastudier under hösten i
Nykarleby och volontärsarbete under våren i Nicaragua.
– Vi planerar att till 2013
utveckla en Bibellinje med
missioninriktning som kan
samordnas med volontärslinjen, säger Ahlnäs.
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Från att ha haft ett ombud i kyrkomötet får svenska Österbotten nu tre. Två av dem är prästombuden Max-Olav Lassila och Bo-Göran Åstrand..

Pedersöre starkt i kyrkomötet
Bo-Göran Åstrand

4

Tillsammans för en modig
och öppen kyrka
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Kyrkomötet. Österbotten gick framåt
i valet av Borgå stifts ombud till kyrkomötet. Österbottningarna har nu hälften
av platserna. Stiftets båda prästombud
är från Pedersöre prosteri.
Text och Foto: johan sandberg GRAFIK: MALIN Aho

Göran Stenlund
För kyrkan

Stig Kankkonen
För folkkyrkan

Peter Lindbäck
Åland

Röster/prosteri

3 5 1 21
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14

64

58

34

7

9
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11

Enda ordinarie kandidat.
1. Domprosteriet

2. Helsingfors prosteri

3.Mellersta 4. RaseNylands
borgs proprosteri
steri

• I valet av präster är de enskilda rösterna lika värda.
• I valet av lekmän vägs varje given röst mot församlingens storlek och anges med decimaler. I en stor församling kan en röst t.ex. väga 0,9 jämfört med 0,4 i en
medelstor.

5.Åbolands
prosteri

6. När- 7. Korspes pro- holms
steri
prosteri

8. Pedersöre prosteri

Statistik över
röstfördelningen per prosteri
I tabellen visas det hur
många röster de invalda
och deras ersättare har fått
från varje prosteri.
De vita rutorna betyder
att de inte fått röster i det
prosteriet.

Från olika listor valde stiftets
präster kyrkoherden i Jakobstad Bo-Göran Åstrand och
kyrkoherden i Larsmo MaxOlav Lassila till sina ombud
i kyrkomötet.
Åstrand gör come-back
efter fyra år då han ersattes
av Helene Liljeström. Nu var
rollerna ombytta och Liljeström blev suppleant. Lassila
valdes in efter Henrik Perret.
På lekmannasidan blev
Göran Stenlund från Vasa

PEJL PÅ KYRKOMÖTET

Evangeliets fana högt

Verksamhetsledare Göran Stenlund från Vasa är mån om kyrkans
identitet som kyrka.
– Kyrkomötets största utmaning är därför
att kunna skapa goda
ramar för detta, något
som kräver klarsyn både gällande det
kristna budskapet och strukturer.

Satsar på svenskan

Förvaltningsläkare Åsa
A Westerlund från
Pojo vill fokusera på
den svenskspråkiga
identiteten.
– Jag kommer speciellt
att jobba för att kyrkans
svenskspråkiga medlemmars behov ska
tillgodoses; svenska församlingar, men
också svenskspråkiga i finska områden.

Fungerande folkkyrka

Stig Kankkonen, pensionerad chefredaktör
från Esbo, vill jobba särskilt med kyrkans strukturer.
– Målsättningen att kyrkan i framtiden på bästa sätt kan fylla sin uppgift att förkunna
Guds ord och förvalta sakramenten som
en fungerande folkkyrka.

Fortsätter för Åland

Landshövding Peter Lindbäck från Åland
har under tidigare kyrkomöten starkt drivit
åländska frågor.
År 2010 beslöt kyrkomötet bland annat
att kunskaper i finska inte längre är ett
formellt krav för att bli kyrkoherde på
Åland.
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Kanonresultat
för ”Kom alla”

KYRKOMÖTE. I det nya
kyrkomötet är två tredjedelar av de valda ombuden nya. Reformvänliga
listor gick framåt i valet.
Text: NINA ÖSTERHOLM

Diskussionens vågor kommer inte att falna i det nya
kyrkomötet. I synnerhet den
reformvänliga rörelsen Kom
alla gick starkt framåt.
– Det blir intressant att
se vilka utspel det leder till,
kommenterar Lars-Runar
Knuts som tidigare suttit i
både kyrkomöte och stiftsfullmäktige.
Särskilt tydligt syns de reformvänliga vindarna bland
de invalda i huvudstadsregionen.
– Det kommer nog att påverka vilka initiativ som förs
fram. Kanske skärps också vissa motsättningar, tror
Knuts.
Gällande de invalda från
Borgå stift är Knuts inte överraskad.
vald. Även han gör comeback då han för fyra år sedan ersattes av Görel Ahlnäs.
Åsa A Westerlund från Pojo och Stig Kankkonen från
Esbo återvaldes.
– Det verkar som om
prästerna röstat österbottniskt den här gången. Och
så spelar ju listkonstellationerna in, säger Bo-Göran Åstrand.
– Det är en ganska unik
situation att bägge prästombuden kommer från samma prosteri, säger MaxOlav Lassila.
Åstrand tror inte det ska
bli några större problem att
hålla kontakt med stiftet.
– Sociala medier, allt från
Facebook till eposten, fungerar bra som kontaktlänk,
säger han.
Det är viktigt att aktivt
delta och vara lyhörd på de
samlingar där präster och
lekmän möts.

Inte bara på svenska

Skillnaden mellan de bägge
prästlilistorna är teologisk.
Finns det några teologiska
frågor ni kan samarbeta kring?
– Jag tror att vi kan samarbeta ganska mycket, säger Lassila. Det gör vi redan.
– Samarbetsområdet är
stort även om de teologis-

– Det är ett väldigt traditionellt sätt att välja representanter genom regionala listor. Vi skulle kanske snart
vara mogna för åsiktslistor.

Flitiga präster

Borgå stift hade det högsta
valdeltagandet bland prästerna medan situationen för
lekmännen var den motsatta. 85 procent av prästerna
och 81 procent av lekmännen i stiftet röstade.
Det nya kyrkomötet har en
relativt hög medelålder, 53
år. Det är ändå lägre än det
kyrkomötet som styrt kyrkan de senaste fyra åren, där
har medelåldern har varit 55
år. I det nya kyrkomötet finns
två ombud under 30 år.
Det nya kyrkomötet består
av 62 män och 34 kvinnor.

KYRKOMÖTET
• Kyrkans högsta beslutande organ.
• Utses genom val för en
fyraårsperiod.
• 96 ledamöter varav 32
präster och 64 lekmän.
ka profilerna är olika, säger
Åstrand.
När det gäller kyrkans uppdrag i samhället i dag är utmaningarna gemensamma.
– Förra perioden som jag
satt i kyrkomötet visade att
det är möjligt att göra ett gott
samarbete. Samtidigt är det
viktigt för hela den svenska
gruppen att relatera till hela kyrkan, vi är inte där för
att driva de svenska intressena, säger Åstrand.

Åt konservativa hållet

Vem som röstat på dem vet
de inte.
– Der var varit väldigt tyst
inför det här valet, säger bägge.
Lassila tror att han ärvt
några av de röster som Perret fått tidigare.
– Jag är glad över att vi
fick representation från vår
lista, säger Lassila. Jag var inte alls säker på att det skulle gå vägen.
Lassila upplever att Borgå
stifts representation i kyrkomötet nu förskjutits mot ett
mera konservativt håll.
– Men om man ser till valet av stiftsfullmäktige har
förskjutningen gått åt andra hållet, säger Åstrand.
Där är fem av sju invalda präster från den mindre
konservativa listan.

Mest nya namn
i stiftsfullmäktige
STIFTSFULLMÄKTIGE.
Lekännen röstade geografiskt och prästerna
enligt åsikt. Den gemensamma utmaningen är att
klara Borgå stift helskinnat genom förvaltningsreformen.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
– Strukturreformen inom
kyrkan kommer att dominera stiftsfullmäktiges arbete under den kommande fyraårsperioden.
Det säger Kristian Sjöbacka, i det civila rektor för
Evangeliska folkhögskolan i
Vasa och röstkung bland lekmännen. Sjöbacka är bosatt i
Övermark och representerar
Närpes prosteri
Bland de nya namn som
får fundera tillsammans
med Sjöbacka i det nya fullmäktige finns Karl-Gustav
Pihlström, tidigare rektor för
Ekenäs högstadieskola och i
dag ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i
Raseborg. Västnylänningarna är två, Gunnel M. Helander representerar Hangö,
fortfarande självständigt både kommunalt och kyrkligt.
Från Helsingfors prosteri invaldes religionsläraren
i Brändö gymnasium Helena Salenius, som för övrigt kommer att vara månadens bloggare i Kyrkpressen i
mars. Domprosteriet har två
nya namn. Ingolf Lindén är
spannmålsodlare från Vessö i
Borgå skärgård, med ett flertal förtroendeuppdrag inom
Borgåsamfälligheten, men
kanske mest bekant genom
sitt 40-åriga engagemang
för sommmarteatern Postbacken.
Den andra stora samfälligheten Lovisa representeras
av Kulturfondens förra regionombudsman Nina Björkman-Nystén som också är
stadsfullmäktig i nya och
stora Lovisa.
För den nyländska kontinuiteten står diplomingenjör
Magnus Engblom från Esbo
och Mellersta Nylands prosteri. Han är en av de få som
gått direkt från Ungdomens

Stiftsfullmäktige Valresultat
I valet av präster är rösterna personliga och lika värda.
I valet av lekmän vägs varje given röst mot församlingens storlek och anges med decimaler. I en stor församling kan en röst t.ex. väga 0,9 jämfört med 0,4 i en medelstor.

Personliga röster

Präster
Stina Lindgård, tf kaplan, Borgå
Johan Westerlund, kyrkoherde, Raseborg
Peter Kankkonen, kyrkoherde, Karleby
Malena Björkgren, församlingspastor, Åbo
Ann-Mari Audas-Willman, tf kyrkohrede, Nykarleby
Stig-Olof Fernström, prost, Helsingfors
Mia Bäck, församlingspastor, Åbo

Lekmannamedlemmar

19
18
16
14
10
10
10

Vägda röster

Kristian Sjöbacka, rektor, Övermark
33,64
Magnus Engblom, produktutvecklare, Esbo
17,33
Hans Snellman, biträdande polischef, Karleby
26,69
Gunnel M. Helander, diplomarkitekt, Hangö
17,28
Gun-Maj Näse, församlingslektor, Pedersöre
18,73
Karl-Gustav Pihlström, pensionerad rektor, Ekenäs
13,31
Liselott Forsman, forskare, Petalax
14,87
Helena Salenius, ämneslärare, Helsingfors
12,80
Barbro Berglund, pensionerad lektor, Kronoby
12,38
Ingolf Lindén, jordbrukare, Borgå
11,96
Kenneth Holmgård, bankdirektör, Jakobstad
11,28
Gerd Ericksson, diakon, Solf
11,99
Nina Björkman-Nystén, politices kandidat, Pernå
11,64
Kerstin Gäddnäs valdes i ett skilt som förrättades av Ålands valnämnd.
Kyrkdagar till förtroendeuppdrag på seniornivå.
Åboland hämtade tidigare
sin representant från skärgården men är nu helt utan
lekmannarepresentation.
Skärgårdens talan förs i stället av Kerstin Gäddnäs från
Kökar som vann det åländska lekmannavalet.
Vasaregionen har en ny
representant i ÅA-forskaren Liselott Forsman medan Pedersöreregionen har
fyra namn av vilka två är nya.

”Strukturreformen
inom kyrkan kommer att dominera
stiftsfullmäktiges
arbete under den
kommande fyraårsperioden.”
Kristian Sjöbacka

Församlingslektorn i Jakobstad Gun-May Näse – som
är teolog men inte präst och
därför räknas in bland lekmännen – får med sin syster Barbro Berglund, tidigare
lektor i Kronoby gymnasium
och Aktiadirektören Kenneth Holmgård från Jakobstad hämtar med sig behövligt ekonomiskt kunnande.

Sju präster, en diakon

– Prästerna har sin kvot, det
är bra att också diakonin är
representerad i stiftsfullmäktige, säger omvalda Gerd Erickson.
Hon arbetar som diakon
i Vasa svenska församling
men är kyrkligt fötroendevald i Solf.
Prästerna gick den här
gången till val på två åsiktslistor och resultatet blev fem
platser för den liberala listan
och två för den konservativa. Fyra av de nya prästerna är kvinnor med relativt få
ämbetsår på nacken. Två av

dem kommer från Åboland
som blev utan lekmannarepresentation, Malena Björkgren och Mia Bäck. bägge
församlingspastorer i Åbo
svenska. Ann-Mari AudasWillman är t.f. kyrkoherde i
Solf medan t.f. kaplanen Stina Lindgård från Domkyrkoförsamlingen i Borgå har
meriter bl.a. som verksamhetsledare inom prästfacket.
Den konservativare synen
förs fram av prosten StigOlof Fernström från Helsingfors och Karlebyherden
Peter Kankkonen.

STIFTSFULLMÄKTIGE
• Väljs av församlingarnas
förtroendemän för en period på fyra år.
• Fungerar som demokratiskt vald överrock åt domkapitlet som står för den
operativa verksamheten.

pEJL PÅ STIFTSFULLMÄKTIGE

Bankdirektören tror på bredd

Kenneth Holmgård (ny) tycker att yrkesverksamma föräldrar som han
själv behöver bidra till samhällsbygget.
– Jag vill vara med och bygga strukturer för en så bred verksamhet som
möjligt för så många som möjligt. Där
är frivilligarbetet centralt.
– Stiftets utmaning är att hålla kyrkan enad och klara ekonomin.

Kyrkan för självklar för många

Nina Björkman-Nystén (ny) i Pernå talar för dem som inte vet om att
kyrkan är viktig för dem.
– Det är många som tar kyrkan som
någonting givet som man inte behöver
bry sig om dess mer, säger hon.
Hon kunde räkna in sig själv också
i den skaran men turbulensen kring det nya Storlovisa
där hon själv sitter i stadsfullmäktige fick henne att ta
ansvar och ställa upp också i de kyrkliga valen.

Sista sammanträdet i april

Kristian Sjöbacka sitter också i det
gamla stiftsfullmäktige som har sitt
sista sammanträde i april. Då ska man
avge ett utlåtande om rapporten från
den kyrkliga strukturkommittén.
– Inget av det som förs fram i den
talar för Borgå stift, säger han bekymrat om rapporten som bland annat helt saknar en
bedömning av språkkonsekvenserna.
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Meningsfullt
men stressigt att
jobba i kyrkan
arbetsmijö. Det känns
tryggt att jobba i kyrkan
men mindre än hälften
sporras av lönen.
Text: Kyrklig tidningstjänst / KP

Utan tillgång till bil på landsbygden kan man tvingas flytta in till stan, villket inte nödvändigtvis löser alla problem. Bilen
eller husen på bilden har inget med texten att göra. Foto: Hanna Sandberg

Svårt liv utan bil
Ofrivillig Fasta. Bilen är ingen lyxpryl
på landsbygden. Ändå tvingas många
avstå från den.
Text: johan sandberg
Att ha tillgång till bil är en
nödvändighet för att få vardagslivet att gå runt för den
som bor på landsbygden.
Även om man bor i en by
med en matbutik är man beroende av bilen för att kunna
förflytta sig. För någon buss
som avgår med tjugo minuters mellanrum finns inte.
Man kan vara glad om det
över huvud taget finns en
daglig bussförbindelse som
fungerar också de dagar skolorna har lov.
Men ändå finns det människor som tvingas avstå
från bilen, dels av ekonomiska orsaker, dels av hälsoskäl.
– Utgifter för bil tas inte
med i beräkningarna då socialen räknar ut inkomster
och utgifter som folk i ekonomiskt trångmål ska leva
på, säger diakonissan Åsa

Eklund i Pedersöre. Oavsett var de bor och om de
har barn eller inte.

Nya problem i staden

Av naturliga skäl finns det
på landsbygden ofta en bil
med i bilden. Ofta en gammal bil som kräver reparationer. Och på det kommer
kostnader för försäkringar,
bensin och skatt

”Kostnaderna för bilen
tynger ofta ner ekonomin
på minus.”
Åsa Eklund

Biskopsmöte Beslut

Mer rättigheter för metodistkyrkan

Under biskopsmötet i Helsingfors i februari beslöts det
att Finska metodistkyrkans och Finlands svenska metodistkyrkas vigda präster i fortsättningen har rätt att
förrätta gudstjänster och kyrkliga förrättningar i den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Kyrkorna har redan tidigare godkänt ett ekumeniskt
dokument, där de erkänner varandras sakrament och
präster. Det viktigaste är att metodistprästen är prästvigd av en biskop och har fulla prästrättigheter i den
egna kyrkan.

– Kostnaderna för bilen
tynger ofta ner ekonomin
på minus, säger Eklund.
Trots det brukar Eklund
ändå inte ge rådet åt de som
är i ekonomiskt trångmål att
sälja bilen.
- Nej, det gör jag inte. I
synnerhet inte om det gäller barnfamiljer.
I förlängningen innebär
socialens inställning till bilen att man förr eller senare tvingas överväga att flytta
in till närmaste stad. Och det
löser inte problemen, tvärtom kan det till och med skapa nya.
– I städerna är boendekostnaderna högre än på
landsbygden, säger Eklund.
På landsbygden är det sociala nätverket starkare och
där har man har dessutom
bättre möjlighet till en viss
grad av självförsörjning.
Bilen bedöms så pass
viktig för befolkningen på
landsbygden att det även
förekommit fall där församlingarnas diakoni betalat räkningar som hänför
sig till bilinnehav. I vilka församlingar detta skett må vara osagt i detta sammanhang.

Barnen tar kommandot

Men det är inte bara ekonomin som kan tvinga bilister att avstå från sin bil. Problemen är minst lika stora för
äldre chaufförer som tvingas parkera bilen på grund av
sviktande hälsa.
– Det kan vara en jobbig
situation för äldre människor, säger diakonissa AnnSofi Bäck i Vörå.
Det är ofta barnen som
förbjuder dem att köra. Då
har rollerna blivit ombytta och barnen tagit kommandot.
– Det händer ibland att vi
i församlingen fått hjälpa till,
lyssnat på föräldrarna när de
talat om hur det känns, så att
de ska komma till rätta med
situationen.

– Vi måste satsa mera på samarbetskulturen och på att få
fram de gemensamma resurserna på arbetsplatsen.
Det säger arbetsmarknadsdirektör Risto Voipio
från Kyrkans arbetsmarknadsverk med anledning av
kyrkans nypublicerade arbetsmiljöbarometer.
Enligt Voipio visar barometern att arbetsförhållandena i kyrkan har utvecklats
positivt på lång sikt och att
ledarskapet på arbetsplatserna förbättrats.
– Men för att vi ska kunna möta de utmaningar som
kyrkan och församlingarna
står inför måste vi satsa mer
på det gemensamma resurserna.

Färre utmattade

Nästan alla kyrkligt anställda anser fortfarande att deras jobb är betydelsefullt och
nyttigt. Över 80 procent upplever också att man verkligen kan lita på de anställda
på den egna arbetsplatsen
och i arbetsgemenskapen.
Andelen anställda som
varit sjuklediga på grund av
allvarlig utmattning i arbetet har nästan halverats sedan 2007. Då var utmattning
i arbetet orsak till frånvaro i
14 procent av fallen. Nästan
hälften av kyrkans anställda

upplevde att stressen och arbetstakten åtminstone i någon mån ökat på arbetsplatsen under det senaste året.
Den självupplevda mobbningen på arbetsplatsen är på
samma nivå (5 procent) som
vid föregående undersökning. Enligt undersökningen förekommer det däremot
färre konflikter mellan olika
personalgrupper än tidigare.
Diskrimineringen har
jämfört med 2007 allmänt
taget minskat på kyrkans arbetsplatser. I synnerhet diskrimineringen av olika arbetstagargrupper har minskat med upp till tio procent.
Diskriminering på religiösa
grunder har ökat något.
Bland dem som svarat på
enkäten ansåg 44 procent att
lönen var sporrande, medan
procentandelen två år tidigare var 38. Det var också något
fler än tidigare som upplevde att lönen var rättvis. Det
var något färre som upplevde lönen konkurrenskraftig
än två år tidigare.

kyrkans 		
arbetsmijlöbarometer
• 522 kyrkligt anställda intervjuades för barometern i
november 2011.
• Undersökningen har
gjorts av Statistikcentralen
på uppdrag av Kyrkostyrelsen och Arbetarskyddscentralen.
• Kyrkans arbetsmiljö har
granskats vartannat år sedan 2001.

leva utan
Under fastan lyfter Kyrkpressen fram en vardag
som ständigt handlar om
att avstå från eller vara utan saker vi ofta tar som en
självklarhet.

material specialutgåva

Konfirmandbok fick grönt ljus

Biskopsmötet godkände konfirmandboken Förundrad (Usein ihmettelen) som undervisningsmaterial för
konfirmandarbete bland gravt funktionshindrade.
Pälvi Ahoinpelto, kommunikationschef i Helsingfors
kyrkliga samfällighet och mor till en funktionshindrad,
har skrivit boken utgående från konfirmandens och
närståendes perspektiv. Bland medförfattarna finns
också omsorgspräst Björn Öhman.
Boken ges ut av Kyrkostyrelsen och lanseras den
andra maj.

Enligt kyrkans arbetsmiljöbarometer mår de anställda
bra. En viktig trygghetsfaktor är att många har fast anställning. Foto: KP-arkiv / Linda Fontell

biskopsval kuopio

Jari Jolkkonen blir ny biskop

Biskopsmötets generalsekreterare, teologie doktor Jari
Jolkkonen, 41, har valts till biskop i Kuopio stift.
I den andra valomgången som hölls på måndag fick
Jolkkonen 416 röster. Motkandidaten, professor och
teologie doktor Miikka Ruokanen, fick 207 röster.
I valet röstade 93,9 procent av de röstberättigade
lekmännen och prästerna i Kuopio stift. De var sammanlagt 672 till antalet.
Jolkkonen tillträder som biskop i början av maj då biskop Wille Riekkinen går i pension.
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Gospel med banjo
och munspel

Gospel. Great Wide
North är stigande
stjärnor på den finska
gospelhimlen.

Vad händer med själen?
Efter att min man gått bort började
jag undra över mycket som jag inte
fattade. Det kom många ”varför,
varför?”. Min fråga lyder: Är själen
odödlig och vad är i så fall själen?
När en människa dör är det mycket naturligt att vi undrar vad som egentligen
händer. Både födsel och död väcker de
¶¶Bo-göran
stora frågorna till liv. När en människa
åstrand
föds undrar vi varifrån livet kommer,
är kyrkoherde
hur det överhuvudtaget är möjligt att
och svarar på
liv kan uppstå. Och när en människa
läsarfrågor om
dör undrar vi om allt är slut i och med
tro ock kyrka.
att livsfunktionen har upphört. Det är
bland annat de frågorna som gör oss till just människor.
Frågan om själen hör nära samman med frågor som vad en
människa är, varifrån livet kommer och vart det en gång tar
vägen. Eftersom livet alltid är större än vi själva så ligger det i
sakens natur att det inte går att få exakta svar. Livet förblir ett
mysterium, också för vetenskapen. Men vår kristna tro och bibeln ger oss ledtrådar som låter oss ana de stora perspektiven.

Text: Andreas 		
Andersson
Årets finska mästare i gospel
är folkrockbandet Great Wide North från Karleby. Tävlingen SM-Gospel avgjordes
för knappt två veckor sedan
i Keuru.
— Vi har redan märkt ett
ökat intresse. Före tävlingen
var vi helt okända, nu spelas vår singel på Radio Dei
och svenska Radio 10 och vi
har blivit kontaktade angående konserter, berättar Kaj
Kiviniemi.
Great Wide North består av
de fyra bröderna Kiviniemi.
Kaj spelar banjo och sjunger, Petri spelar trummor,
Pasi spelar elgitarr och Mika spelar akustisk gitarr och
munspel.
Bröderna har spelat ihop
hela livet. Great Wide North
grundade de för tre år sedan,
stilen blev folkrock.
— Vi skrev låtarna först och
märkte sedan att det låter bra
med munspel och banjo.
Kaj Kiviniemi säger att det
är instrumentvalet som gör
musiken till folkrock. Banjo och munspel samt en del
mandolin gör att lyssnaren
associerar till folkmusik.

I skapelseberättelsen finns en bild för livets ursprung. Där sägs
att Gud blåste in sin livsande i människan. Bilden av Gud som
ger människan liv är innehållsrik. Den rymmer uppfattningen att livet är en gåva, något som kommer till oss och som vi
inte själva kan ta åt oss. Livet är en kraft, något som pulserar i
vår kropp, men det kan uppenbarligen inte ägas. I den insikten
finns också människans behov av att söka ursprunget, meningen och målet med livet. Därför skriver kyrkofadern Augustinus
att ”mitt hjärta är oroligt till dess att det finner ro i dig, min Gud.”
I Bibeln används då ordet själ som ett uttryck för livskraften i människan. Själ står för människan som levande varelse och det inneboende livet i henne. I Gamla testamentet gör man inte heller en tydlig skillnad mellan kropp
och själ, eftersom själen är själva livet och livsfunktionerna. I Nya testamentet används det grekiska ordet ”psyke”
för själ och motsvarar då ungefär det som vi kallar för personligheten. Själen är det pulserande livet som formar människan till den hon är. Således kan man säga att kropp och
själ hör ihop så att utan kropp finns ingen själ, och utan själ
inget liv i kroppen.
Förutom kroppen och själen talas det i Bibeln också om människans ande. I Nya testamentet används anden för att uttrycka
människans förhållande till Gud. Att vara andlig är detsamma som att tro och förtrösta på Gud och att ta emot Guds gåvor. Det är alltså Gud som ger oss evigt liv genom Jesus Kristus. Att Jesus vann över döden och uppstod är förutsättningen för ett evigt liv och inte att vår själ i sig skulle vara odödlig.
Själv tycker jag att det är tryggt att få tänka att jag får lägga min kropp, själ och ande, allt det som är jag, i Guds starka händer. Det är min förtröstan att Gud tar hand om allt
och bevarar det eftersom vi ju får tillhöra honom. Att dö är
då inte att färdas som en ensam odödlig själ någonstans. Att
dö är då att få komma hem, till ursprunget, varifrån allt liv
en gång har kommit. Jag tror att vi då får se Gud själv och
samtidigt känna oss som hemma.

Musikmission

Fastän Great Wide North är
relativt gröna på den kristna
musikscenen är bandet förberett för publiciteten som
kommit med titeln Finska
mästare i gospel. På hösten
spelade de in singeln Change is gonna come och gjorde en
musikvideo. Enligt Kaj Kiviniemi gör det att de nu har
något att erbjuda lyssnarna.
Namnet Great Wide North
kommer från uttrycket ”great white north” och var enligt Kiviniemi först bara en
ordlek men har senare fått
en djupare innebörd.
— I psaltaren står det
”Han förde mig ut på rymlig plats”, och man kan se
den ”stora vida norden” som

Våga Fråga

Banjon är ett betydande element i Petri, Kaj och Mika Kiviniemis folkinspirerade musik.
Foto: Ville Hyytinen
vår rymliga plats.
Musikstilen är folkrock
men Kiviniemi säger att de
ändå är ett uttalat gospelband.
— Evangeliet om Jesus är
orsaken till att vi gör musik och det enda vi kan tänka oss att sjunga om. Musi-

ken är Guds gåva till oss för
att vi ska kunna föra evangeliet vidare.
Under det kommande
året kommer bandet att ha
flera spelningar i Finland
men ett mål är att också nå
ut utanför gränserna — både
utanför landet och utanför

den troende kretsen.
— Det var naturligt att börja skriva låtar på engelska så
att vi kan nå också utanför
Finland. Det är roligt att vår
singel redan nått till Sverige.
Under våren arbetar Great Wide North på sitt debutalbum.

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, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. Märk kuvertet
”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast i tidningen.

På Tvären May Wikström

Tacksamhet på en bastulave
På sportlovet gör vi en tur
till den nyrenoverade simhallen. Vi njuter av banorna och poolerna bland
bländande vita kakel varvade med stiligt mörkblå. Vi
släpps in he-

la slurven för mindre än en
tjugolapp.
Men det är faktiskt i bastun den stora tacksamheten trillar över mig.
Under åren utomlands
kom också bastubadandet
på tal. Reaktionerna varierade. Fnissiga australiensaren Kris, som bott i Chris-

tiania, förkunnade att hon
gärna kommer hit och ”så
tar vi alla av oss kläderna och rullar oss i snön!”.
De amerikanska vännerna drabbades däremot ofta
av tunghäfta. Tanken på att
man skulle klä av sig naken
inför andra - i kombination
med fördomarna om hur

finskt bastubadande går till
- var otänkbar för många.
Det amerikanska förhållandet till kroppslighet är komplicerat. Den nakna kroppen är något man aldrig visar, ens för sin familj, trots
att kroppen som begrepp
diskuteras och exponeras
överallt.

På laven i simhallsbastun
sitter kvinnor i olika åldrar.
Utan att stirra på varandra,
ser vi varandra ändå. Passivt registrerar jag den höggravida kvinnan, den äldre medelålders och de unga
tjejerna. Så här ser vi ut.
Så här ser människan ut.
Vi föds, mognar och åldras

och allt syns i kroppen.
Så länge bastun finns har
våra barn en chans att se
en motvikt till photoshoppade fantasikroppar. De
kan se livsbågen med egna
ögon och veta att oberoende av hur den formar oss är
vi de värdefullaste i världen
för dem vi älskar.
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RÄTTSHJÄLP. Av nåd allena – det
är en välkänd devis inom kristendomen. Den borde också gälla
rättsväsendet, men i praktiken
fungerar det inte. I Bolivia hamnar
den lilla mänskan ofta i kläm.

I de små byarna i regionen Santa Cruz saknas allt - till och med dricksvatten. Än mindre finns någon rättshjälp att få.
Personerna på bilderna har inget samband med de rättsfall som nämns i texten.

Våld inom familjerna är vanligt i Bolivia - och ofta hamnar barnen i kläm. Tack vare
utländsk hjälp får många flera upprättelse i juridiska frågor.

Den nya grundlagen i förgrunden är basen för arbetet - men i bakgrunden finns det kristna
budskapet säger juristen Fernando Rodriguez leder arbetet på International Justice Mission.
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Allt för många barn bor på barnhem i Bolivia. De får en
trygg miljö men saknar en familj.

Familjelivet är hårt utsatt i den snabbt växande bolivianska staden El Alto.

Fotbollen förenar. I de små byarna i regionen Santa
Cruz saknas ofta all form av rättshjälp.

Rättvisa ska vara
gratis för alla
Text och foto:
Mårten Wallendahl
På ett café träffar jag en utländsk jurist
– vi kan kalla honom Thomas - som
riktar skarp kritik mot det bolivianska
rättsväsendet. Han vill inte gå ut med
sitt namn för att frågorna är så känsliga. Han ser dagligen hur dåligt samhället fungerar ur juridiskt perspektiv.
– Korruptionen och ineffektiviteten
är de största problemen – men det är
också problematiskt att inga normer
följs inom rättsväsendet, säger han.
Han tillägger att alla utländska aktörer behövs för att ordna upp läget.
Stora internationella organisationer
samarbetar med regeringen på det nationella planet, medan många mindre
organisationer driver enskilda frågor på
gräsrotsnivå.
– Bägge behövs, men risken är att
man driver samma frågor på olika nivåer vilket leder till dubbelarbete och
ibland att man till och med motarbetar varandra, säger Thomas.

Barnen hamnar i kläm

Berättelserna om barn som far illa har
kablats ut så länge att många blivit immuna och desillusionerade. Bolivia är
inget undantag. Handelsvaror, billig arbetskraft, sexobjekt, en belastning: Barn
i u-länder stämplas allt för ofta som
tämligen värdelösa eller enbart materiella. Fastän myndigheter och familjer
har ögonen på sig fortgår orättvisorna.
Fernando Rodriguez är en av dem
som kämpar emot. Som direktör för International Justice Mission (IJM)leder han
verksamheten i Bolivia. Arbetet går ut
på att dra förbrytare som utnyttjat minderåriga inför rätta. I ett land med enorma klyftor mellan fattiga och rika kan
det vara svårt att tro på rättvisa och rättfärdighet. Men Rodriguez ger inte upp.
Tillsammans med sin stab ser han ju att
jobbet bär frukt. Många förbrytare, som
annars skulle få gå helt ostraffade, får
sona sina brott enligt lagens paragrafer.

”Kristna jurister slutar ofta med sitt värv,
när de anser det
omöjligt att förena kristna ideal och kristen
moral med hur
rättssystemet
fungerar eller
inte fungerar, i
en miljö där alla
förväntas tumma på moralen.”
Fernando
Rodriguez

– Just nu har vi 65 fall på gång. Processerna är långa. Men våra klienter
vinner i 90 procent av fallen. Resten
löses genom medling mellan familjen
och förövaren. Oftast betalar den misstänkta sig fri eller ger en ko till barnets
familj och blir kvitt. Det är en olaglig
lösning – och på det sättet skipas inte
rättvisa så som vi önskar, säger Rodriguez.
Men han tillägger:
– Utan vår rättsliga och sociala hjälp
skulle de flesta fallen aldrig klaras upp
eller ens komma i dagen.
Det är svårt att föra ett mål till rätten
här. Hälften av domartjänsterna är obesatta. Dessutom är lagstiftningen oklar
och polisen korrumperad. Att den fattiga befolkningen därtill varken känner till eller litar på sitt rättsskydd gör
läget ännu värre.
– Vi jobbar för att ge åklagare och domare bättre resurser och för att sprida
kunskap om hur systemet borde fungera. På lång sikt handlar det om att höja
bildningsnivån i landet. Men det är ett
krävande och långsamt projekt, säger
juristen Thomas.

Barmhärtighet drivkraften

En domare tjänar drygt 1000 euro i månaden – vilket är massor i jämförelse
med de flesta målsägande. I de flesta fattiga länder är det pengar som löser tvister – och när de saknas behövs
osjälvisk hjälp för att nå lösningar. Ofta förväntas offren muta domare för att
fallet ska tas upp. På IJM ser man ändå inget av det korrupta rättssystemet.
– Välbärgade människor kan skynda
på rättprocessen med mutor, men alla vet att vi jobbar med fattiga och att
vi inte mutar någon. Rättvisa ska vara
gratis och det betonar vi ständigt, säger Rodriguez.
IJM ser barmhärtigheten som sitt
kristna uppdrag. Numera inser också myndigheterna att frivilliginsatserna behövs, särskilt för barnens skull.
Årligen sker det mängder med övergrepp på försvarslösa barn i Sydamerikas fattigaste land. Minderåriga lock-

as till arbeten med löften om en dräglig tillvaro, men realiteten blir i stället
fortsatt misär där barnets egen kropp
blir handelsvara.
– Barn luras att jobba som hushållerskor eller med enkla sysslor. Villkoren
verkar bra, men realiteten handlar om
prostitution, beklagar sig Rodriguez.
Han har själv varit med och fritagit
barnprostituerade i den fattiga storstaden El Alto.

Dubbla lagar försvårar

I många länder är barn skyddslösa därför att lagarna är bristfälliga. Så är det
inte i Bolivia.
– Lagstiftningen är i princip bra. Problemet är att det inte finns resurser att
dra de misstänkta inför rätta. Det är där
vi behövs, säger Fernando Rodriguez.
Juristen Thomas är mera kritisk till
lagstiftningen.
– Den nya grundlagen skyddar de utsatta. Men så finns parallella lokala juridiska system som också erkänns. De
kan ibland vara motsägelsefulla, och
då vet inte myndigheterna enligt vilka principer de ska handla, säger han.
Rodriguez håller delvis med och ger
en förklaring.
– Den nuvarande regeringen och
den nya grundlagen har gjort att kyrkan tappar mark. Nu betonas indianfolkens ursprungstro och det avspeglar
sig också i juridiken. På landet praktiseras ofta ”lokal rättvisa”. Man undviker att blanda in domstolar och sköter
problemen internt.
Han ger ett exempel:
– På en internatskola avslöjades omfattande våldtäkter. Två misstänkta lärare skulle gripas. Vi fick avvakta tills
byarådet beslutat ifall saken skulle lösas internt. Det hade inneburit lynchning – men tack och lov lät de polisen
ta över, säger Rodriguez.
Varje land har sina rättsproblem.
Fokus skiftar därför i de 14 länder där
IJM har verksamhet. I Bolivia prioriteras rättshjälp till minderåriga i huvudstadsområdet, men även fall av människosmuggling har retts ut.

– Ett hundratal barn hade smugglats
till Ryssland som slavarbetare i fabriker. De hade ingen chans att ta sig fria.
Nu har så gott som alla återförts till Bolivia tack vare oss. Det var en unik och
krävande operation som sällan lyckas,
säger Rodriguez.
Men IJM:s roll slutar inte i rättssalen.
– Vår strävan är att bygga upp en långsiktig lösning för de drabbade. Det betyder hälsovård, utbildning och en ökad
medvetenhet om de egna rättigheterna, säger Rodriguez.

Kristen grund

Att IJM är en kristen organisation genomsyrar verksamheten.
– Men i rättssalen syns det inte. Professionellt handlar vi enligt juridiska normer. I vårt dagliga arbete backas vi däremot upp av tron och det stöder teamet,
säger Rodriguez och visar upp andaktsrummet där personalen samlas dagligen.
Han medger ändå att en kristen livssyn kan vara ett problem när man jobbar med rättvisa i Bolivia. Han har själv
funderat mycket på rättvisa som kristet
koncept i ett land där begreppet saknas.
När rättvisan – som är ett arbetsredskap för en jurist – lyser med sin frånvaro blir jobbet utmanande för kristna
jurister i ett av Sydamerikas mest korrumperade länder.
– Kristna jurister slutar ofta med sitt
värv, när de anser det omöjligt att förena kristna ideal och moral med hur
rättssystemet fungerar eller inte fungerar, i en miljö där alla förväntas tumma på moralen, säger Rodriguez.
Länge framöver kommer det att finnas ett stort behov för de internationella hjälporganisationerna i Bolivia. Förändringarna går långsamt och myndigheterna delar heller inte alltid västvärldens uppfattning om hur en rättsstat
borde fungera.
– På lång sikt är vår plan att bli obehövliga här. Det första steget är att få
samma verksamhet att fungera med
lokala krafter.
Men också det målet är rätt långt borta. Det är bägge juristerna överens om.
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fördomar. Bibeln som inträdeslitteratur? Inga fester och alla blir präster? Sant eller falskt om teologistudier — vi har tagit reda på sanningen.

Du
måste
inte bli
präst
Text och foto: 			
andreas andersson
Teologiska studier på svenska lockar
inte. Det visar åtminstone det minskade antalet nya studerande. Orsaken till
svinnet vet endast de som sökt till Teologiska fakulteten (TF) vid Åbo Akademi men valt att inte börja studera. Har
TF dåligt rykte? KP bad två teologistuderande bekräfta eller slå hål på myter
om teologer.
Ska man läsa Bibeln som inträdesbok?
— Nej. I inträdesprovet kommer man
långt med gymnasiekurserna i religion,
säger teologie studerande Daniel Nyberg, ordförande för teologiska studentföreningen vid Åbo Akademi.
— Men intresse för Bibelläsning är ett
plus eftersom det ingår i studierna, til�lägger teologie studerande Marina von
Schantz.
Måste man bli präst?
— Nej. Det stämmer inte att man skulle bli präst bara för att man blir teolog.
Studierna kan ge prästbehörighet men
man kan också jobba med mycket annat, säger Nyberg.
Man kan alltså, men måste inte, bli
präst. Men en av de första frågorna teologistuderande vanligen får när de berättar för någon att de studerar teologi
är just ”ska du bli präst?”.
— Eller ibland rentav ”ska DU bli
präst?”, säger von Schantz.

Hon började studera teologi av rent
intresse för religion, utan vidare tankar om vad utbildningen kan leda henne till. Lärare har länge varit ett alternativt yrke för henne och hon har valt
att gå religionslärarlinjen.
— Främst ville jag studera något jag
tycker om. Sen kan man få ett yrke på
köpet, säger von Schantz.
Nyberg får också frågan ifall han ska
bli präst, men han tycker att man kan
bli väldigt mycket mer än präst eller lärare. Han är intresserad av etik och säger att man kan jobba till exempel inom företagsvärlden.
— Med etik som huvudämne kan man
kanske börja jobba som etisk konsult.
Studerande är kända för att festa vilt. Får
teologistuderande festa?
— Visst får man festa. Sättet man festar på varierar sedan från studerande till
studerande, svarar Nyberg.
Sitsar, som är en vanlig form av fest
i studievärlden, ordnas då och då, ibland tillsammans med andra studentföreningar.
Sjunger man psalmer på sitsarna?
— Nej, inte på sitsarna. Men det finns
fester som höstfesten, vårfesten och
grötfesten där psalmer förekommer.
En befogad fråga är relationen mellan teologi
och tro. Är det viktigt med en personlig tro?
— Ingen kräver att jag är troende. Men
att ha tankar kring sin egen tro och utveckla dem är bra eftersom det diskuteras hela tiden, säger von Schantz.

— Det finns en väldig bredd av personligheter och synsätt, fortsätter Nyberg.
— Därför är det viktigt att man är fördomsfri. Alla har någon livsåskådning
men här diskuteras den särskilt mycket, tillägger von Schantz.
Nyberg poängterar att de flesta studieinriktningar inte berör den studerande personligen lika mycket. Men
teologistuderande diskuterar tro hela
tiden — på föreläsningar, i kafferummet, på lunchen och utanför fakulteten.
TF:s kafferum, mysrummet, är känt också bland andra än teologer. Gör ni annat än
sitter i mysrummet?
— Många som har studerat här har sagt
att de har fått den största lärdomen genom diskussioner i mysrummet, svarar Nyberg.
— Men visst får man också arbeta
hårt, säger von Schantz och får medhåll av Nyberg.
Det finns ett rykte att djupt troende tappar sin tro när de studerar teologi. Tror ni
att det kan hända?
— Jag tror inte att någon lämnar TF
oberörd. Studierna påverkar en, antingen kan man bli mer övertygad i sin åsikt
eller så kan den förändras. Men det är
viktigt att inse skillnaden mellan den
vetenskapliga disciplinen och den personliga tron, råder Nyberg.
Både Nyberg och von Schantz upplever att en vanlig fördom de stöter på
är att de förväntas vara dömande. ”Jaha, du är teolog — får jag dricka?” är

Med domkyrkan
i bakgrunden
tror många att
teologistudier
automatiskt leder till ett kyrkligt
yrke. Marina
von Schantz och
Daniel Nyberg
avmytologiserar fördomar
om teologiska
studier.

en fråga von Schantz har fått svara på
flera gånger. Nyberg håller med om att
många frågar i formen ”du som teolog
...” och han påminner om att de inte är
färdiga teologer.
Så man måste inte ha svar på alla frågor
om tro?
— Visst har studerande mycket teologisk kunskap, mer inom vissa områden än andra. Men det är helt okej
för en teologie studerande att säga ”jag
vet inte”.
Han säger att det är vanligt med
okunskap om vad teologi är. Många
förknippar det med religionsvetenskap, för andra blir det genast en fråga om personlig tro. De som känner till
teologi är också de som oftast kommer
med frågan som till exempel abiturienten Kalle, 18 år, kan tycka är mest avskräckande: ska du bli präst?
— Kalle 18 år ska inte vara rädd för
att studera teologi. Det är akademiska
studier och tröskeln är inte hög fastän
han kan tro det, säger Daniel Nyberg
och Marina von Schantz.
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KOMMENTAR
Andreas 		
andersson

Teolog?
Jag? Nånej
då ...
Jag hör till
dem som ”fått
tron med modersmjölken”.
Kyrkan har haft
en given plats
i mitt liv och
jag har tillbringat mycket tid
i församlingen, särskilt som
hjälpledare, ”storebror” och
aktiv ung vuxen.
Många gånger har jag fått
frågan ”skulle inte du passa som präst?” och hastigt ruskat den av mig. Religionsundervisningen i gymnasiet var intressant men
inte överväldigande fascinerande för mig, jag var helt
enkelt mer intresserad av
min egen tro än av vetenskapen bakom.
Därför funderade jag inte länge på alternativet att
studera teologi. Rädslan för
att bli utan jobb var en faktor. En annan faktor var att
jag tyckte att det är konstigt att man förväntas bli
teolog bara för att man är
troende. Kan man tjäna
Guds rike bara som präst?
Först nu har jag börjat inse att teologi är en möjlighet för mig. Inte för att
det skulle förväntas av mig
som kristen, inte för att det
skulle vara heligare än något annat. Inte för att det
ger mig vetenskap om min
egen tro men för att det ger
kunskap om andras tro.
Därför valde jag att studera teologi som biämne och
tillbringade hösten i Åbo.
Och om inte förr så åtminstone då förstod jag att man
inte måste bli präst. På klassen fanns det endast två-tre
som tänkte sig prästyrket
som en möjlig framtid.
Frågan är väl varför jag
som är intresserad av tro
och kyrka inte blev intresserad av teologistudier i ett
tidigare skede.

Läget oroar
studier. Varför vill ingen studera
teologi? Det är en fråga som teologiska fakulteten kämpar med när
antalet nya studerande minskar.
Text: andreas andersson
Intresset för att studera teologi på
svenska har sjunkit de senaste åren.
På lång sikt är det problematiskt för
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi eftersom det kan bli svårt att uppnå
målet på aderton utexaminerade magistrar per år.
Fram till för tre år sedan var antalet nya studerande vid fakulteten
kring 25. De senaste två åren har antalet sökande varit ungefär lika stort
som tidigare år men antalet som kommit på inträdesprovet har sjunkit och
de som slutligen påbörjat sina fem-

”Den kyrkliga och kulturella sektorn i
Svenskfinland
behöver teologer.”
Tage Kurtén

åriga examensstudier har sjunkit till
runt femton.
— Ifall målsättningen på aderton utexaminerade magistrar per år inte nås
kan det påverka ekonomiskt. Personalen kan då komma att minskas.
Enligt professor Tage Kurtén, prefekt
för Teologiska fakulteten, kan det vara
ett övergående fenomen men ifall trenden håller i sig kan det få problematiska konsekvenser i framtiden.
— Situationen är inte akut nu men
på längre sikt kan det bli bekymmer,
säger Kurtén.
Rektor Jorma Mattinen säger att akademins finansieringsmodell är strikt
resultatbaserad. Ifall målsättningen för
forskning och examen inte nås kommer budgeten att minska.
— Jag ser ändå en ljus framtid för
Teologiska fakulteten, den har klarat sig bra hittills. Jag tror att minsk-

ningen är övergående, säger Mattinen.
Den demografiska utvecklingen visar att åldersgrupperna blir mindre.
Enligt Mattinen leder det till att antalet unga minskar och därmed också
antalet goda studerande. Kampen om
studerandena blir hårdare.
— Vi försöker förbättra marknadsföringen och göra Teologiska fakulteten mera känd, säger Jorma Mattinen.
Tage Kurten hoppas att abiturienter tänker på möjligheten att studera teologi.
— Det är inte likgiltigt för fakultetens framtid ifall nya studerande väljer denna utbildning eller inte.
För några år sedan öppnades möjligheten för studerande med kandidatexamen vid en annan fakultet att söka till enbart magistersstudier i teologi.
De nya magisterstuderandena är kring
fem per år så den totala summan nya

studerande per år är kring tjugo, alltså
inte mycket mindre än tidigare. Men
då antalet grundstuderande är tio färre än förr ökar oron. Därtill måste man
räkna med en viss marginal eftersom
alla inte slutför sin examen.
— Den kyrkliga och kulturella sektorn i Svenskfinland behöver teologer. Utbildningen är mångsidig och
allmänbildande också i humanistisk
mening.
— Om det inte fanns en svenskspråkig teologisk fakultet skulle vår kultur gå miste om något viktigt. Dessutom skulle kyrkan mista en god utbildningsgrund för teologiskt anställda, tillägger Kurtén.
Ansökningstiden för utbildningsprogrammet i teologi vid Åbo Akademi är 5.3.2012
- 3.4.2012.
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Också kyrkligt
på Radars
radar

I mars förenas
krafterna från radioprogrammen Granskat och
Smältpunkt med FST5:s
Spotlight till ett nytt magasinprogram i radio som
saluförs som ett program
med höga journalistiska
ambitioner vad det gäller
granskande samhällsjournalistik. Till de samhällsaktörer som troligen
kommer att lyftas fram
hör också kyrkan.
Har ni kompetens och sakkunskap att syna den, kyrkans byråkrati och administration är ju ganska snärjig?

– Jo, det är jag medveten
om, säger programmets
producent Hans Sundquist på YLE Fakta.
Tyngdpunkten i jobbet
ligger på en väl utförd research.
– Det är den som vi
kommer att jobba mycket på för att skilja oss
från andra, säger han.

Är kyrkan fortfarande av
samhälleligt och allmänt
intresse?

– Jag tror att kyrkan kan
vara intressant, också
bland de yngre. Vi lever i
en stressvärld utan like och
det måste finnas någonstans att stanna upp i tiden och meditera över vad
man gör.
Personligen tycker
Hans Sundqvist att kyrkan kunde satsa mer på
den biten än på trendgrejer – ”sälja bibelappar” – som han uttrycker det. Samtidigt hänvisar han till diskussionen om att biskop Björn
Vikström satt mitran på
hyllan för att den andas
medeltid.
– Det är rätt. Kyrkan
måste möta det samhälle som förändras så
snabbt som vårt, men
den behöver också vara
en motvikt till alla måsten, tycker Sundqvist.
¶¶May

Wikström
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Med ljuset
och linjens
lätthet som
ledstjärnor
Utställning. Carl Larssons konst träffade den svenska folksjälen mitt i hjärtpunkten och fick en sällsam
genomslagskraft som hållit i sig i flera generationer.
Text: Kristina Fernström
Nu handlar det ju inte bara om den folkkära konstnären Carl Larsson (1853 –
1919) själv utan också om hans fru och
konstnärskollega Karin (1859 – 1928)
samt deras ateljéhem Lilla Hyttnäs i
Sundborn i Dalarna. I hemmet förverkligade paret sina idéer om en lekfullt
vacker och samtidigt funktionell vardagsmiljö för familjen och den växande barnskaran.
Hemmet i Sundborn blev en inspirationskälla där heminredning gick i
takt med gemenskap och glädje i vardagslivets mångahanda. Med rätta har
man valt ”På spaning efter det goda livet” som tema för den nyöppnade Carl
Larssonutställningen på Ateneum.

En fattig barndom

Sökandet efter lycka och godkännande
och en sann hemkänsla hade en dyster
bakgrund. Carl Larssons barndomshem
i Gamla stan i Stockholm var fattigt och
glädjelöst. Modern var tvätterska och
stod för familjens magra inkomster. Fadern övergav tidvis sin familj och hade
ett fruktansvärt temperament. ”Jag förbannar den dag du föddes!” fick Carl höra, och berättade senare att han kunde
bli rädd för sin far ännu i vuxen ålder.
I fattigskolan upptäckte läraren unga
Carls begåvning och uppmanade honom att söka till Principskolan, Konstakademiens förberedande skola. Carl
var då 13 år gammal. För att bekosta
sin skolgång blev han retuschör för en
fotograf och kunde med vad han förtjänade också bidra till hemmets försörjning. Tidigt började han också göra illustrationer. Trots de hårda livsvillkoren var han redan i unga år en konstnär i vardande.

Det franska ljuset

Efter avslutade studier begav sig Carl

Felfritt men en smula
tråkigt
Musik
Gladys del Pilar:
Waiting for a Miracle
Adora Records
Gladys del Pilar tillbringade sina första år i ett nunnekloster i Ecuador under
svåra förhållanden, blev
adopterad av en svensk

Larsson till Paris, målade flitigt och
umgicks med vännerna i den svenska konstnärkolonin. Framgångarna lät
emellertid vänta på sig, pengarna tog
slut och han återvände till hemlandet,
arbetade där en tid och reste på nytt till
Frankrike. Det blev många resor.
Larsson berättar att det förlösande ordet för hela hans framtid som konstnär
kom i ett brev från hans konstprofessor: ”Måla helt enfaldigt!” Gå ut bland
folk och måla vad du ser, uppmanade
läraren sin forna elev.
Det är ett plus att Ateneum kan presentera en svit verk från Larssons genombrottsår i Grez-sur-Loing. Här får
man iaktta hur söderns ljus bryter in i
hans konst, hur han överger ateljéernas ”märkvärdiga idékompositioner”
för friluftsmåleriet och skildring av vardagslivet omkring honom. Han berättar
hänförd att ”förtrollningen nu var bruten” och att han nu ”för första gången
såg naturen”.
Akvarellerna från Grez öppnade vägen till Salongen i Paris. Carl Larssons
karriär var på väg uppåt både i Frankrike och hemma i Sverige.
I Grez mötte han också Karin Bergöö,
sin blivande hustru. Hela hans framtid som målare, ja allt, hängde på henne, på att de två fick varann, skriver
Carl Larsson.

På juldagsmorgon (1894).
Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening.
Foto: Per Myrehed

Ett hem i Dalarna

Det är snudd på magi att vandra bland
de inbjudande bilderna från det Larssonska hemmet, nästan som att stiga in
hos ”Carl Larsson och hans fru” som det
står ovanför ytterdörren till ateljéhemmet Lilla Hyttnäs i Sundborn.
– Måla barnen, sade fru Karin åt sin
man när han oroades över sitt konstnärskap.
Och Carl Larsson målade. Med säker

kvinna som sjuåring, fick gå
i musikskola i sitt nya hemland och blev en av Sveriges största gospeldivor. Det
låter som en saga, men lär
ska vara den sanna historien om den populära sångerskan. Bakom sig har den
drygt fyrtioåriga Gladys en
karriär som både popartist,
schlagervinnare (med gruppen Afro-dite) och musikalstjärna.
Med sin kristna tro
har Gladys del Pilar aldrig
smusslat och skivan Wai-

ting for a Miracle kommer inte som någon överraskning. Uppbackad av ett
fullt liveband levererar hon
gamla gospelpärlor och spirituals som ”Lord I Want to
be Like Jesus” och ”I Need
Thee Every Hour”, varvat med nyare låtmaterial. Bland låtskrivarna finns
allt från Dan Ådahl till Bob
Dylan. Titelspåret ”Waiting
for a Miracle” är en av de få
svenskproducerade låtarna,
skriven av Stefan Almqvist
och Mats Lindström. Erik

hand och som den linjens mästare han
var, fångade han ögonblicksbilder av familjens liv och av huset de bodde i, trädgården, ån och näromgivningens skogsdungar. Att få promenera genom en del
av denna bildskörd väcker många tankar om livskvalitet ännu idag, liksom de
gjorde för drygt hundra år sedan.
Karin och Carl Larssons hem blev tidigt känt genom bilderböcker, framför allt Ett hem. Boken presenterade en
hemmiljö präglad av ljus, glädje och
lätthet som motvikt till den mörkare
och tyngre heminredningsstil som var
rådande på den tiden.
I centrum av den tilltalande vardagsomgivningen fanns familjen: en fru,
som också var konstnär, samt en stor
skara barn som stojade och lekte både
inne och ute och inte var portförbjudna ens i faderns ateljé.

Runeson, som har arrangerat och producerat inspelningen, leder också bandet.
Som trevlig kontrast till öset
backas på några låtar Gladys upp enbart av pianisten
Daniel Stenbaek på flygel.
Kvaliteten är genomgående hög och sångerskans fylliga röst gör sig väl
i sammanhanget.
Men hur snyggt, välproducerat och felfritt det än
låter kan jag inte komma
ifrån känslan att det fattas något.

Jag frågar mig själv vad
den här skivan tillför de
gamla gospelgodingarna och kan inte komma på
något bra svar.
Däremot är jag förtjust i
det nyare materialet, och
särskilt duetterna med
svenska gospelns vita prins
Frank Ådahl. I Percy Badys ”I Understand” möts
de två rösterna i ”blattesvensk” perfektion och allt
är förlåtet.
¶¶CHRISTA

MICKELSSON
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”Måla barnen, sade fru
Karin åt sin man när han
oroades över sitt konstnärskap.”

kung Domalde offras för att blidka gudarna och hejda den långvariga missväxten i riket. Offerdöden utförs vid
Gamla Uppsala hednatempel.
Ämnesvalet tilltalade konstnären,
som enligt utsago var en andlig person,
fastän inte konventionell i sin kristendomstolkning. I Kristus, ”denna kungligt, härliga, ädle och modige, helt manliga gestalt” såg han en förebild. Den
som vill, kan säkert läsa in en heroisk
föraning av den kristna försoningstanken i Midvinterblot.
Carl Larsson ansåg Midvinterblot vara
hans viktigaste verk.

Det sista hemmet

Under sina sista år vandrade Carl Larsson gärna upp till Sundborns gamla kyrka, en stämningsfull byggnad som låg
mitt Dalarnas vackraste grönska. Larsson har avbildat kyrkan och också målat interiörer med kyrkfolket bland de
stadiga pelarna. Nu ville han inte släpa på staffli och målargrejor utan bara
sitta stilla en stund:
”När jag går att hämta posten hos
klockaren, invid kyrkan, drages jag till
att bli där bland gångarna, bland kullar och kors. Jag sätter mig på den långa
sittplankan och ser över sjön Toftan,
långt, långt ut i fjärran, där bergen, blånande, försvinner, det ena bakom det
andra, i det oändliga. Visst är det vemodigt, men så ljuvt ... mitt sista hem,”
skriver han i sin självbiografi.
Carl Larsson begravdes på kyrkogården i Sundborn.

carl larsson		
på ateneum

Lyckan finns i hemmet, i gemenskapen och glädjen över att ha varann, är
budskap nummer ett. Det andra är att
man kan skapa en vackrare och mera
funktionell vardagsmiljö utan tröttsamma och dyra krav på en bestämd form.
Detta tänkande var överraskande modernt, men samtidigt stadigt förankrat i
hembygdens folkkultur, hemslöjd och
konsthantverk. Det Larssonska hemmet upplevdes som genuint svenskt,
vilket det förvisso var, men i lycklig
kombination med tidens influenser såsom den franska naturalismen, de japanska träsnitten, art nouveau, ungrenässansen och mycket mera.
Karin vävde och broderade och skapade själv sina mönster till hemmets
väggbonader, gardiner och kuddar. Hon
formgav möbler och sydde kläder åt sig
själv och barnen, bland annat bekvä-

ma lekdräkter, vilket också var något
helt nytt.

En konungs död

Carl Larsson hade ett brett register. Med
samma inlevelse och skicklighet som
han målade Brita, en katt och en smörgås, grep han sig an bokillustrationer
och de enorma väggmålningarna till
Nationalmuseets trapphall. Han ansåg
de tidskrävande monumentalmålningarna vara hans mest betydelsefulla arbeten, men också de som förorsakade
mest besvikelser. Detta gällde framför
allt Midvinterblot.
Efter slutförandet av den bejublade
bilden Gustav Vasas intåg i Stockholm och
de andra beställda verken i samma serie fanns det rum för ännu ett, Midvinterblot. Larssons ämnesval, som i motsats
till de andra i serien inte var strikt his-

Gudsmötet löser inte allt
Teater
Kontrakt med Gud
av Mattias Andersson
Wasa Teater: Premiär 19.2
Regi: Ann-Luise Bertell
I rollerna: Riko Eklundh,
Stina Engström, Daniela
Franzell, Markus Lytts,
Susanne Marins

När Gud griper in i ens liv
och gör mirakel förändrar det livet. Men det löser
inte automatiskt problem
och gör livet lättare. För det
krävs ytterligare mirakel.
Det är ett realistisk och
berörande vardagsdrama som Wasa Teater spelar
upp. Markus (spelad av Riko
Eklundh) kommer till insikt
om att han måste förändra
sitt liv då hans dotter San-

Susanne Marins
Foto: Frank A. Unger

toriskt och dessutom grymt och hedniskt, gillades emellertid inte av Nationalmuseets ledning. Man var också upprörd över att konstnären uppenbart lånat sina egna anletsdrag åt den
olyckliga kungen. Carl Larsson vägrade
att göra de ändringar som man krävde
och fick aldrig uppleva att hans verk
hängdes upp med de andra i trapphallen. Det var så sent som 1997 som verket
äntligen placerades på sin ursprungligen tilltänkta plats.
Motgången var en stor besvikelse.
”Detta att vara konstnär? Det är ett
ideligt upprepande av misslyckanden,” konstaterade Carl Larsson om
sitt yrkesval.
Midvinterblot bygger på den hedniska, förkristna tiden i Norden såsom den
berättats avAdam av Bremen och Snorre Sturlasson. Larsson ville skildra hur

dra (Susanna Marins) ligger
för döden. Han tar, om inte världens, så åtminstone
sina egna synder på sig och
lovar Gud att offra vad som
helst bara Sandra överlever.
Gud hör bönen och Sanda
överlever. Men vad får det
för konsekvenser för det
havererande äktenskapet
med Rebecka (Stina Engström) och för förhållandet
till älskarinnan Jamila (Daniela Franzell)?
Pjäsen ställer frågor men
ger inga svar. Den tvingar i

Karin Larsson vid sin
gobelängvävstol
Foto: Carl Larsson-gården,
Sundborn
På vikingatåg i Dalom
(1900). Stiftelsen
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Foto:
Per Myrehed
Självporträtt i nya
ateljén. (1912)
Foto: Andreas
Nilsson, Malmö
Konstmuseum

• Carl Larssonutställningen gillas troligen av de flesta barn. Som socker
på bottnen har Alexander Reichstein
skapat installationen ”Hemma”, ett
eget utrymme för barnen. akvareller från hemmet i Sundborn har förstorats till riktiga väggar så att man
kan gå från rum till rum. Här får barnen leka med en del tidstypiska föremål och leksaker, likadana som fanns
i Lilla Hyttnäs.

Foto: Statens konstmuseum, centralarkivet
för bildkonst/Jenni Nurminen

• Utställningen ”På spaning efter det
goda livet” pågår fram till den 29.4.

alla fall åskådaren att stanna upp och tänka.
Pjäsen vore utmärkt som
underlag för en efterföljande diskussion, varför inte
också för konfirmandgrupper. Pjäsen berör ju också frågor om förlåtelse, äktenskap, förälskelse, droger
och invandrare.
Skådespelarna gör starka rollprestationer i en intim miljö och på en avskalad scen. Som åskådare
dras jag med i ett känslosvall från sympati till av-

sky. Mitt i allvaret och grälen mellan Markus och Rebecka skymtar även en komik. Jag berörs av scenen
där Sandras pojkvän David (Markus Lytts) ångerfull ber om förlåtelse av Rebecka och möts av en total
kyla. Vilket mod det krävs
av en 18-åring att i den situationen närma sig föräldrarna. Och hur kan man vara så känslokall?
Det är teater som bäst.
¶¶johan

sandberg
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Mixa och Matcha
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

Kombinera följande:

Medtävlare Bettina SÅGBOM-EK
Namn: Bettina SågbomEk.
Ålder: 46.
Yrke eller titel: Journalist.
Hemort: Esbo.
Favoritidrottsgren eller/
och -lag: Badminton och
skidåkning.
Tråkigaste hemgörat:
Städning.
Rekommendera en bok!:
The Marsian Chronicles
av Ray Bradbury.
Min åsikt om frågesporter: Klassiska frågesporter där man får tänka är
riktigt roliga.
Något jag alltid undrat över är: Allting. Eller varför
människan aldrig tycks lära sig av sina misstag och
bli klokare.
Motto eller livsfilosofi: Lev nu för i morgon kan det
vara för sent.
Om 15 år: Så är jag säkert farmor och det skulle vara riktigt roligt.

Frågesportsresultat: 15/25

a) Flygkrigsskolan
b) Luftkrigsskolan
c) Sjökrigsskolan		
d) Jägarbrigaden		
e) Reservofficersskolan
Resultat: 3/5

1) Helsingfors
2) Fredrikshamn
3) Kauhava
4) Sodankylä
5) Tikkakoski

a) Toyota		
b) Opel		
c) Honda		
d) Volkswagen
e) Renault

a) Runebergsdagen
b) Kalevaladagen		
c) Försvarets fanfest
d) FN-dagen		
e) Eino Leinodagen
Resultat: 5/5

1) 5.2
2) 28.2
3) 4.6
4) 6.7
5) 24.10

Gubbar & marksedlar

Bilmärken & modeller

1) Clio
2) Accord
3) Kadett
4) Corolla
5) Passat

a) Anders Chydenius
b) Elias Lönnrot		
c) Alvar Aalto		
d) Kaarlo Juho Ståhlberg
e) Juho Kusti Paasikivi
Resultat: 1/5

Resultat: 5/5

1) 10 mk
2) 1000 mk
3) 500 mk
4) 50 mk
5) 5000 mk

Hästar & deras ägare

a) Magnolia
b) Marengo
c) Käthy		
d) Bukefalos
e) Rosinante
Resultat: 1/5

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

Flaggdagar & datum

Truppförband & orter

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.

1) Alexander den store
2) Napoleon
3) Carl Gustaf Emil Mannerheim
4) George Washington
5) Don Quijote

Svaren:
Truppförband & orter: a-3, b-5, c-1, d-4, e-2
Bilmärken & modeller: a-4, b-3, c-2, d-5, e-1
Hästar & deras ägare: a-4, b-2, c-3, d-1, e-5
Flaggdagar & datum: a-1, b-2, c-3, d-5, e-4
Gubbar & marksedlar: a-2, b-3, c-4, d-5, e-1

frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper
i Kyrkpressens frågesport. Vår sjätte tävlande är
Bettina Sågbom-Ek.

FONTANA MEDIAS
LAGERUTFÖRSÄLJNING
Måndag 27.2 och tisdag 28.2 kl. 10–20
i Forums köpcentrum i Helsingfors.

Du hittar oss vid rulltrapporna nära
Mannerheimvägens ingång.
Barnböcker, skönlitteratur,
mat- och hobbyböcker m.m.

Kom och fynda!

Upp till
50 %
rabatt!
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UR Evangeliet

OM Helgen

”Han levde bland
de vilda djuren,
och änglarna betjänade honom.”
Läs mera
i Mark. 1:12-13

Runt Knuten

Hallelujasången gör uppehåll

Nu är vi inne i fastan, vilket också syns och hörs i
gudstjänsten och högmässan. Under fastan tystnar
Halleluja-sången som annars är vanlig före och efter
läsningen av söndagens evangelietext.
Många lever enklare under fastetide – kanske genom att äta enklare eller minska tv-tittande eller konsumtion. Hallelujasången som tystnar är ett sätt att
göra gudstjänsten mera avskalad, men påminner oss
också om att spara glädjeropen till påsken när de får
ljuda desto starkare.

INSIDAN
Betraktelsen Magnus Riska

#bönetwitter
”Tack, Jesus, för
att jag alltid får
komma tillbaka
till dig!”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter

Den största
frestelsen
”Jag kunde inte motstå frestelsen att...”. Den inledningen
hör vi ibland i dagligt tal. Då handlar det vanligtvis inte
om att råna en bank eller att sparka in ett skyltfönster. Det
kan istället vara ganska oskyldiga saker som att ta den där
extra kakbiten eller att köpa något som man egentligen
inte behöver. De här ytliga exemplen är i verkligheten inte alls frestelser. Att falla för en frestelse är till exempel att
göra någon annan eller sig själv illa på ett eller annat sätt.
Om jag träffade Jesus på ett café en eftermiddag, så skulle han antagligen inte inleda samtalet med ett ”jag kunde inte motstå frestelsen att gå ut i öknen”. Det var nämligen så att Jesus blev driven ut i ödemarken. Enligt den
grekiska grundtexten kastade Anden faktiskt ut honom
i öknen! Där frestade Ormen Jesus att överge sin uppgift
som hela världens frälsare. Hela frälsningshistorien stod
på spel redan i startgroparna.
I det föregående hade samma Ande landat på honom i
formen av en duva och en Röst hörts från himlen: ”Du är
min älskade son, du är min utvalde.” Sedan följer ordet
genast med hänvisning till Andens pådrivande verkan.
Det här ordet syns visserligen inte i den svenska översättningen. Situationen var synnerligen dynamisk. Det
blev alltså ingen tid över för Jesus att låta de uppmuntrande orden sjunka in innan han klev upp ur Jordanflodens vatten och begav sig iväg. Det här gjorde han därför
att Anden drev iväg honom ut i öknen.
Med det här som bakgrund behöver vi inte bli förvånade
över att härligheten ofta går hand i hand med svårigheterna. Vi hör ett avlägset eko från paradiset. Den gången
gick det sämre. Samma Orm var framme. Den listigaste
av alla vilda djur fick människan på fall.
En kristen ska inte bli förvånad över frestelserna. Om vi
vill följa Jesus så blir vi frestade mellan verserna. Man blir
frestad och faller. Precis som i begynnelsen. Men det är
inte det som är det största problemet. Vårt största problem
eller alla frestelsers frestelse är att inte komma tillbaka till
Jesus och be om förlåtelse. Att inte tro på att syndernas
förlåtelse längre gäller. Det här är en lögn. Sanningen är
den motsatta. Du får alltid komma tillbaka. ”Han täcker
dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans
trofasthet är en sköld och ett bålverk” (Ps. 91:4).

Magnus Riska är kaplan i Sibbo svenska församling

Första läsningen
Jes. 1:16-20
eller 1 Mos. 3:1-7
Andra läsningen
Hebr. 2:9, 17-18
Evangelium
Mark. 1:12-13
Första söndagen i fastan.
Temat är ”Jesus segrar
över frestelserna”.

Psalmförslag
59, 371, 179, 412,
276 (N), 353: 6-7.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Mitran har varit på tapeten den senaste veckan
sedan det framkommit
att biskop Björn valt att
inte bära den.
Mitran är en liturgisk
huvudbonad som blev
en del av biskopsskruden på 1100-talet.
Mitran och biskopsstaven försvann ändå
ur biskopsskruden efter
Uppsalamötet 1593 när
man radikaliserade reformationen. Under flera
hundra år såg biskopen
ut ungefär som de vanliga prästerna tills mitran
kom tillbaka i vår
kyrkas bruk på
1930-talet.
Källor: Kyrklig ordbok,
pod.fi

”Han som ger säd
att så och bröd att
äta...”
Samtalskväll i Närpes kring temat ”Kyrkan och jordbrukarnas
livskoncept”
Arken 27.2 kl.18.

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

KALENDERN
24.2–1.3
Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Kimito
Gudstjänst: sö 26.2. kl 10. Mura,
Sundroos.
Dragsfjärd
Högmässa: sö 26.2. kl 12 i Dfjärds
kyrka. Backström, Noponen.
¶¶ Åbo
tors 23.2 kl.17-19: Fastegruppen i Domkyrkan. Under fastan
finns det möjlighet att delta i en
bokcirkel kring Patrik Hagmans
bok ”Om kristet motstånd. Församlingen har ett antal böcker att
låna/köpa. Anmälningar till laura.
karanko@evl.fi
kl.13: Torsdagsträffen i S:t Karins
kyrka (Voudinkatu 2, S:t Karins)
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet
sö 26.2 kl.12: Högmässa i Domkyrkan. Kyrkoherdekandidat
Johan Westerlund provpredikar
och fungerar som liturg. Forsman.
Gudstjänstgrupp 5 medverkar.
Kyrkkaffe efter högmässan.
tis 28.2 kl.18: Lovsångskören övar
i Aurelia (1 vån.)
kl.19-20: Lovsång och förbön
i Aurelia (1 vån.). Johan Mullo:
”Tjäna villigt och glatt”,
ons 29.2 kl.10-12: Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkallionkatu 4, S:t Karins)
kl.11: Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl.13-15: Café Ordhidé i Aurelia (1
vån.). Tema: ”Lär känna Bibelns
personer”
kl.17: Gudstjänstgrupp 6 samlas i
Aurelia (3 vån.)

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
Sö 26.2 kl 12 första söndagen i
fastan.
Gudstjänst: i Hammarlands kyrka
Ingemar Johansson, Carl Micael
Dan.
Nattvardsgudstjänst: i Hammargården kl 13.30
¶¶ Jomala
26.2 1 sönd i fastan, kl. 18: (obs
tiden!) Förbönsgudstjänst, R Syrén, A Hedlund, K-G Sandholm.
Kollekt: Församlingens missionärer.
Ti 28.2 kl. 10-16: Drop in-pyssel
för föräldrar och barn, lågstadie- och högstadieelever, i övre
våningen, Olofsgården.
Ti 28.2 kl. 19: byaläsmöte för
Önningeby hos Södra Bentes, Siv
Ekström och Jan Kronholm.
On 29.2 kl. 19: byaläsmöte för
Andersböle-Björsby hos Norrgårds, Carita och Håkan Österberg.
Tema i är ”Min tro i vår tid”, kollekt för Gemensamt Ansvar

Jesmittusi allt
Kyrkhelg i Helsingfors
16–18.3.2012
Gästtalare Olof Edsinger (Sverige)

www.kyrkhelg.fi
Annonsera i Kyrkpressen!

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

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

¶¶ Sund-Vårdö
Sö 26.2 Gudstjänst i Vårdö kyrka:
kl 11.00. Mathias Junell, Emmanuele Ferrari

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 23/2 19.00: Kyrkokörsövning i
Församlingshemmet.
Fre 24/2 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet. Gäst: Lorenz
Uthardt.
Lö 25/2 14.00: Pysselcafé i församlingshemmet.
Sö 26/2 11.00: Gudstjänst i
Kyrkan, Guy Kronqvist, Heidi
Blomqvist, gästpredikant: Fredrik
Björkskog.
Sö 26/2 13.00: Andakt i Bukettens matsal, Fredrik Björkskog,
Sture Wargh och khden.
Sö 26/2 15.00: Andakt i Korsbäck
byagård, Fredrik Björkskog, Sture
Wargh och khden.
Ti 28/2 13.00: Taklax missionssyförening i Bönehuset.
Ti 28/2 19.00: Träffpunkten i Taklax bönehus.
To 1/3 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 1/3 19.00: Kyrkokörsövning i
Församlingshemmet.
Fre 2/3 19.00: Karasamling i Församlingshemmet, gäst: Kurt-Erik
Nordin.
¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Högmässa: sö 26.2 kl 12 Nisula,
Martikainen
Lappfjärd
Kvällsmässa: lö 25.2 kl 18 i Dagsmark bönehus, Saarinen, J Martikainen
Högmässa: sö 26.2 kl 18 Obs tiden! Saarinen, Martikainen
Sideby
Gudstjänst: sö 26.2 kl 10 Saarinen, Martikainen
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 1 sö i fastan 26.2 kl 10
Högmässa. Sö 26.2 kl 18 Förbön
och lovsång.
Café Albert: to 23.2 kl 19 Kenyakväll.
Arken: fr 24.2 kl 13.30 Träffpunkten. Må 27.2 kl 18 Samtalskväll
”Kyrkan och jordbrukarnas livskoncept”
Kaskö kyrka: lö 25.2 kl 18 Aftonmusik.
Ö.Yttermark bönehus: må 27.2 kl
13 Handarbetsgruppen. SLEF avd.
årsmöte.
SKRIFTSKOLA: sö 26.2 kl 11.3014.15 Skriftskola i förs.hemmet/
Arken.
¶¶ Pörtom
Idag torsdag kl 13: Pensionärssamling. Bengt Broo m.fl. Våffelkalas.
Söndag kl 12: Högmässa Sandin,
Wikstedt.
Måndag kl 19: Församlingsrådet.

Tisdag kl 13: KU-sykretsen,
Björkstrand.
Hjälpsändning till Estland i mars:
Allt gångbart – också möbler –
mottas. Avhämtning.
¶¶ Övermark
Sö 26.2 kl. 10: Gudstjänst, Sandin,
Wikstedt, Anja Rimpiläinen, pensionärskören.
On 29.2 kl. 13: Symöte i Frönäs
hos Göta Hellgård, Norrgård.
To 1.3 kl. 10: Bön i förs.hemmet.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet, mera info på
Facebook
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund,
Kahlos. Efter gudstjänsten övar
kyrkokören
Ti kl 13: Missionssyföreningen
Ti kl 16: Junior
On kl 7.45: Laudes
To kl 10: Föräldra-barngruppen
¶¶ Korsholm
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan och
högmässa kl 12 i Smedsby förs.
gård, Holmberg, NordqvistKällström
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Kyrkoherde Per-Erik Örn: har
semester 22.2-1.3.
¶¶ Kvevlax
Öppet hus i Fyren: idag to kl
17-19.
Manskören: övar idag to kl 20.30
i fh.
Högmässa: sö kl 10, Särs, Vidjeskog.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Alphakurs: to 23.2 kl 17.30-20.15
i FH. Vi inleder med en måltid (fri
avgift), info om kvällens ämne,
kaffe och fri diskussion.
Samling i Norrback bystuga: to
23.2 kl 18. Musikverkstad medv.
Tornberg, Strömbäck, Brunell.
Gudstjänst: sö 26.2 kl 10 i kyrkan.
Trallarna. Ann-Mari Audas-Willman, Brunell.
Pastorskansliet: öppet fr.o.m. 1.3
må-to kl 10-13.
¶¶ Petalax
Samling för pensionärer och daglediga: fre 24 2 kl 12.30 Björklund,
Kahlos, Kontakten, servering, taxi
Gudstjänst: sö 26 2 kl 11 Björklund, Kahlos
Önskesångsafton i kyrkan: sö
26 2 kl 18 Gäst: Kristoffer Streng,
Kyrkokören, Harri Kahlos, Mats
Björklund andakt. Kollekt för Gemensamt Ansvar
Syföreningen: ti 28 2 kl 13 i
förshem
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RADIO & TV

Gotländskt besök

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 24.2 Jan Tunér, Ekenäs Lö 25.2
8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga Hund i himlen.
Må 27.2 Rolf Steffansson, Helsingfors Ti 28.2 Marina Wiik, Helsingfors
Ons 29.2 Gunilla Lindvik, Borgå To 1.3
Jan-Peter Paul, Helsingfors.

Fre 24.2 Henrik Perret, Helsingfors Lö 25.2 17.58 Ett ord inför helgen, Trefaldighetskyrkan i Vasa. Sö
26.2 Ronny Thylin, Helsingfors Må
27.2 Kristina Fernström, Helsingfors
Ti 28.2 Nils-Gustav Blom, Ingå. Ons
29.2 Leif-Erik Holmqvist, Jakobstad
To 1.3 Ann-Christine Marttinen, Helsingfors.

Sö 27.2 Gudstjänst med Vasa metodistförsamling. Predikant: Leif Galls.

¶¶ Replot
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10.
Östman, Sten.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30.
Östman, Sten.
¶¶ Solf
Koralkör: sö kl. 9.
Gudstjänst: sö kl. 10, Tomi Tornberg, P. Brunell, koralkör.
Söndagsskola: sö kl.10.
Pensionärssamling: on kl. 13,
Rune Fant.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa sö kl. 13: Anders Lundström, Anders Kronlund, Mikael
Heikius.
Morgonbön: to 1.3 kl. 9, Anders
Lundström, Dan Andersson.
SUNDOM KYRKA
Allsångskväll Hela världen
sjunger: sö 26.2 kl. 18, Gunnar
Särs, Sundomkören, dir. Monica
Heikius, Benjamin Streng, Daniel
Svenfeldt o Linus Lindman. Servering.
¶¶ Vörå
Sportlovsläger: 27-28.2 för barn i
Vörå fh. För mera info, ring Catarina tfn. 050-349 2840.
Vörå
Högmässa: sö kl. 10. Berg, Bäck.
Kyrktaxi kl. 9.15 fr. Bertby via
Kaitsor o Tuckor, 9.45 fr. Karlsborg via Pens.centret och Nygatan.
Oravais
Gudstjänst: sö kl. 10. Granlund,
Streng.
Läsmöte: må 27.2 kl. 19 för mellersta Kimo. Värdar: Eivor o Ole
Norrgård. Berg, Streng.
Kyrkosyföreningen: on 29.2 kl.
13 i fh.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 12. Granlund,
Bäck. Efteråt KU-kretsens årsmöte i fh.
Skriftskola: sö kl. 17 i fh.
Missionssymöte: on 29.2 kl. 13 i
Brudsund bykyrka. Helena Söderbacka medverkar.
Läsmöte: on 29.2 kl. 18 för Kärklax, Maxmo o Tottesund i fh.
Granlund, Bäck.
Läsmöte: to 1.3 kl. 18 för Österö o
Västerö i Österö bönehus. Granlund, Bäck.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 18: Punsar bönehusförenings
årsmöte i Punsar bönehus.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Lind, Johansson.
-20: Stugo-kväll i församlingsstugan, Wikblad.
Sö 12: Högmässa, Jan-Erik Sandström, Johansson. Obs! Tiden.
Ansvarsby Ytteresse övre.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Elis Snellman.
-18: Mer-kväll i Ytteresse bönehus, Per Stenberg.
Ti 17.30: POP-klubben (minior för
åk 1-3) i församlingsstugan.
Anmälningar till höstens dagklubbar: för barn födda 2007 o 2008
tas emot i dagklubbarna el på tel
040-3100456 senast 15.3.

¶¶ Jakobstad
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Salo,
Turpeinen, Södö, Sångens Vänner,
dir, Sirpa Lilius.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.
18: Fokus i FC. ”Bön och förbön”,
Ralf Salo.
To 18: SLEF:s missionsafton i FC,
Bengt Strengell.
Sö (4.3) 11: Söndagsskolans dag
på Pörkenäs. Gudstjänst för små
och stora, Salo, Södö, Tallgren.
Lunch kl. 12. Pris: 8 € vuxen, 4 €
3-12 år, u 3 år gratis. Max 24 €/
familj. Efter lunch utevistelse.
Häst och släde. Anm. senast 26.2
för maten till Tallgren tfn 0403100418.
¶¶ Jeppo
Sö 26.2. kl 12: Högmässa, Forslund, Enroth.
Obs! Ingen söndagsskola!
On 29.2. kl 13: Nattvardsandakt i
pensionärsbostädernas matsal.
Intresserad av sommararbete på
gravgården?: Hämta blanketter
från pastorskansliet, ansökan bör
vara inlämnad inom mars månad.
¶¶ Kronoby
Gudstjänst: sö 10.00 Ventin
Församlingslunch: to 11.30 i fh.
Gemenskapsstund: to 13.00 med
kantor Maria Ellfolk-Lasén
¶¶ Larsmo
To 23.2 kl. 18 Nattvard vid Sandlunden: Sjöblom, Wiklund.
kl. 19.00 Karagruppen samlas:
vid Inremissionshemmet. Kvällens
gäst Kalle Svarvar.
Fre 24.2 kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus.
Lö 25.2 kl. 19 Lördagssamling i
församlingshemmet: Vittnesbördskväll. Barnpassning, servering.
Sö 26.2 kl. 10 Högmässa (sk):
Sjöblom, Wiklund, Församlingskören. Kyrkvärd: Björn, Björnvik,
Långstranden.
¶¶ Munsala
Nätet fre kl 19: sportlovschill.
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, khden, kantorn.
Sportlovsskoj må kl 18: i prästgården, i samarbete med Bullerbyn. Pyssel o. servering.
Symöte on kl 13.30: i prästgården,
värdinna Inga Fleen.
Sommarjobb på gravgården: anmäl före 15.3 till 040-1470120 el.
munsala.forsamling@evl.fi.
¶¶ Nedervetil
Andakt: fr 13 i servicec.
Högmässa: sö 10 khden, Kronqvist, sång Jenny Pulkkinen.
KUs årsmöte: sö 19 i fh.
Pensionärssamling: ti 14 i fh, obs
tiden!
Sommararbete: på gravgården,
kan sökas av 17 år fyllda ungdomar inom mars månad. Ring pastorskansliet 8648018 eller anmäl
intresse nedervetil.forssamling@
evl.fi.
¶¶ Nykarleby
To kl 14: Dagledigas eftermiddagskaffe i Kovjoki bönehus, JanErik Nyman
-kl 19: Temakväll i fh, Helena Söderbacka berättar om Uganda
Sö kl 10: Högmässa, Edman,
Forsman
Må kl 13.30: Missionskretsen i

GUD 50 FST5 sö 26.2 kl. 15.05

Taizemässa i Pojo 1992. Predikant och
liturg Håkan Djupsjöbacka. Församlingens körer och musikstuderande
från Lärkkulla under ledning av Olav
Söderström. Repris: 29.2 kl. 15.55.

Socklot bönehus
-kl 19: Kenyamission, Uno Lundgren
Ti kl 19.30: Forsby missionskretsen hos Brita Skåtar
To kl 13: Samtalsgrupp för män
i fh
Blanketter för ansökan om sommararbete i församlingen: kan
hämtas och inlämnas till pastorskansliet inom mars månad.
Blanketter finns också på församlingens hemsida: www.nykarlebyforsamling.fi
¶¶ Pedersöre

Gudstjänst: Sö 10 Gudstjänst i
kyrkan, lit. Häggblom, pred. Erikson, D. Häggblom, textläsare Birgitta Holmvik, dörrvärdar Lepplax
Ungdomssamlingar:
- Fr 20: Night Café i Kyrkhemmet, Björk
- Fr 20: i Flynängens bönehus,
Jorma Aspegren
Helgmålsbön: Lö 18 i Kyrkhemmet
Sammankomst: Lö 19, Sö 15 och
19 i Flynängens bönehus, Antero
Heikkilä, tolkning, radiering, (servering lördag)
Sorgegrupp: To 1.3 kl. 19 start i
Kyrkhemmet i Bennäs, Erikson,
Emet
Symöten:
- Må 13: i Forsby bykyrka
- Ti 13.30: Karby-Sundby hos
Viola Knuts, Emet
- To 13.30: i Kållby bönehus
¶¶ Purmo

To 13: Intervju med Helena Söderbacka & Marianne Eklöv om
Uganda, Gemensamt Ansvar
19.30: Bibelskola i Kyrkhemmet.
Tema: Marta, Maria o Lasarus, del
2, med M Eklöv & M Sandström
Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, khden,
kantorn
13: Samling i Åvist bykyrka, pulkåkning, korvgrillning. Egen dryck
o korv med!
Må 13: Missionssamling i Sisbacka
pensionärsbostäder
Ti 13: Missionssamling i Lillby
pensionärsbostäder
To : ingen Bibelskola
¶¶ Terjärv
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.
Ungdomssamling: fr 24.2 kl 19
förs.h.
Gudstjänst: sö 26.2 kl 12, A. Store,
M. Heikkilä.
Inga körer och barngrupper:
vecka 9.
Missionscafé: ti 28.2 kl 13, A.
Lönnquist med hemlig gäst.
Kvinnobanken startar: on 29.2 kl
14, i prästgårdens källare.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Vecka 8
Sö 26.2 kl. 12: Högmässa i domkyrkan
Puska, Anderssén-Löf, Söderström
kl. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka,
Anderssén-Löf, Söderström
kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans servicebostäder, Anderssén-Löf
Lör 3.3 kl. 11-13: Familjedag i svenska
församlingshemmet, Runebergsgatan
24

Lappträsk
Sö 26 kl 10: Mässa i kyrkan, CÅ, KBÅ
On 29 kl 9.30: vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 1 kl 12: samtalsgrupp i fh
kl 18: Cantando i fh
OBS! sö 4 kl 18: Mässa i Taizé-anda i
kapellet, CÅ, VT. Taxi

Tomas Boström i Vanda

Den svenska författaren och tonsättaren Tomas Boström besöker Vanda svenska församling 3-4 mars.
Under sitt besök ger han en viskonsert lördag kväll
klockan 18 i S:t Lars kapell.
Boström kommer också att delta i den musikbetonade gotländska psaltarmässan ”Ett bord för mig”,
som han själv skrivit. ”Ett bord för mig”-mässa blir det
på söndag kväll klockan 18 i S:t Lars kapell. Körerna ViAnda och Con Brio medverkar också.

Konst- och hantverksutställning:
Kom och njut av konst/hantverk utställningen i församlingssalen, Högbergsgatan 10 E. De utställda verken är gjorda
av församlingens medlemmar och vänner. Utställningen är öppen under tiden
11.3–1.4, då verksamhet pågår i salen.
Vernissage söndagen den 11 mars kl.
13.30.

Liljendal
Gudstjänst: Sö 26.2 kl 12 i Sävträsk
kapell. Christer Åberg och Kerstin BuskÅberg. OBS! Tiden.
Vuxen-Barngruppen: Ti 28.2 kl 10-12 på
Kantorsgården.
Pastorskansliet är stängt må 27.2.

Lovisa
Högmässa sö 26.2: kl 12 i Lovisa kyrka,
Karl af Hällström, Arno Kantola
Bisagruppen må 27.2: kl 18 i Vesperhemmet. Kol.3-4
Puzzelkvällen ti 28.2: kl 16- i Valkom
Kort morgonmässa ons 29.2: kl 8 i Lovisa kyrka, Karl af Hällström
Morgonkaffe to 1.3: kl 8.30 i Tikva
Psalmsångsafton: to 1.3 kl 19 i Församlingshemmet, Eva-Lotta Blom, Arno
Kantola

Pernå
Pensionärssamling: to 23.2 kl. 12 i Byagården, Sarvsalö. Robert Lemberg
Insamling: 25.2 kl. 10-13 till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar vid Kbutiken i Forsby.
Taizémässa: sö 26.2 kl. 18 i kyrkan. Robert Lemberg, Paula Jokinen
Barnkören: övar on 29.2 kl. 16-17 i Mikaels stuga. Paula Jokinen
Kyrkokören: övar on 29.2 kl. 18-20
i Sockenstugan. Paula Jokinen. Nya
sångare är välkomna!
Intresserad av söndagsskola?: Ta kontakt med Minna (040-561 4889) eller
Dan (050-461 8119), de berättar mer.
Utbildning för söndagsskollärare lördag
10.3.2012 kl. 10-16. Anmälningar senast
en vecka före.

Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA Sö kl 12: Helene Liljeström, Lauri Palin. Kyrkkaffe i nyrenoverade Prästgården.
Sexeuroslunch On kl 12: i Kyrkoby församl.hem. Inledn.andakt Gun Lundell.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 24.2:
kl. 10-11.30 Humlans familjeträff: Hörnan, Högbergsgatan 10. Ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch: Högbergsgatan
10 E 2 våningen. Vi bjuder på lunch. Frivillig avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 26.2:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan.
Djupsjöbacka, Sundström, Almqvist,
Enlund. Sundströms avskedspredikan.
Kyrkkaffe.
Må 27.2:
kl. 10-12 Café Kardemumma: S:t Jacobs
kyrka. Salenius.
kl. 10-11.30 Ingen familjeträff i Tomas
denna gång. Vinterledighet.
Ti 28.2:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Martti
Laitinen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och daglediga: Högbergsgatan 10 E 2 vån. Sixten
Enlund: ”Öden i psalmboken”. Ahonen.
On 29.2:
kl. 10-11.30 St Jacobs familjeträff: S:t
Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 15-16.30 Diakoniträff: S:t Jacobs
kyrka. Salenius.
kl. 15-16.30 Mariakretsen: Tomas kyrka.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund.
To 1.3:
kl. 13 Trädgårdsgrupp: Högbergsgatan 10 E 2 vån. Stefan Djupsjöbacka:
Klosterträdgården. Servering. Alla trädgårdsintresserade välkomna! Rea Anner,
Helena Hernberg, Ekman.
kl. 19-21 Regnbågscafé: Hörnan i Högbergsgården. Ray.
Är du intresserad av trädgårdsskötsel?:
Torsdag 1.3 kl. 13: samlas trädgårdsgruppen i församlingssalen på Högbergsgatan 10 E 2 vån. Stefan Djupsjöbacka: Klosterträdgården. Servering.

Matteus

Sö 26.2 kl. 11: förbönsstund före gudstjänsten (2 vån). Mera info: Matias
Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 26.2 kl. 12: högm, Rönnberg, Lankinen, Brummer, Anders Forsman.
Söndagsskola. Matteusdagen firas.
Kyrkkaffe.
Sö 26.2 kl. 18: kvällsmässa, Forsén,
Lankinen. Kvällste i Matteussalen.
Må 27.2 kl. 18: samlas kvinnor mitt i livet
(2 vån). Kvällens gäst, Heidi Salonen, talar om förlåtelsens frigörande kraft.
On 29.2 kl. 18.30-20: Bibelskola 2012,
lär känna din Bibel (2 vån). Matteus –
Skrifternas fullbordan (Matt 15-28).
Vi studerar Bibeln och Bibelns värld.
Vi fördjupar vår bibelkunskap. Varannan onsdag i Matteussalen. Mera info:
Lars-Olof Ahlfors, (09)2340 7323. Ingen
förhandsanmälan.
To 1.3 kl. 12: torsdagsträff för alla daglediga (2 vån), Hallvar, Lankinen.

Petrus

www.petrusforsamling.net
sö 26.2:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas
kyrka. Puls är en gudstjänst för alla. Just
nu pågår kampanjen ”100 dagar med
Jesus”. Dag 22: ”Att bli född på nytt”.
Predikan: Daniel Björk. Kom med! Pizzamingel efteråt. Barnkyrka.
må 27.2:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs (Lukasgården, Munkstigen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. Halvar
Sandell. 2. Samuelsboken.
ti 28.2:
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms
kyrka. Sussi.
- kl. 13 Pensionärskretsen: i Malms
kyrka. Markusrummet. Bodil Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka. Stig-Olof Fernström.
Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna
öppnas kl. 18.30.
on 29.2:
- kl. 18.30 Petruskören övar: i Lukascentret. Söderström.
To 1.3:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsasvägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.

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 1217.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis.
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgspastor Nalle Öhman och diakonissan
för handikapparbetet Kristina JanssonSaarela. Ytterligare uppgifter ger, K
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar: på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
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!

Deutsche Gemeinde

So 26.2. 11.00 Uhr: Gottesdienst (HansMartin Röker)

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

Högmässor sö 26.2:
Esbo domkyrka: kl. 12.15. Lindqvist,
Wikman. Gideoniterna medv.
Gäddviks kapell: Gammelgäddsv. 1,kl.

10.30. Rönnberg, Wikman. Kyrkkaffe.
Köklax kapell: Handelsb. 1, kl. 16. Maria
Sten, Karhuluoma. Kyrkkaffe.
Gemensamt Ansvar-insamling: IKEA lö
25.2 kl. 11-17.
Gemensamt ansvar-kväll med Kyrkans
Utlandshjälp och Kråksången: Esbo
domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr.
2,on 29.2 kl. 18. Servering för GA kl.
18-18.30. Kl. 18.30 tar Cecilia Forsén från
Kyrkans Utlands-hjälp oss med på en
bildresa till Uganda, GA:s internationella
insamlingsmål. Vi sjunger tillsammans
med Kråksången och Håkan Wikman.
Symamsellernas försäljning.
Kretsar för pens. & daglediga: Träffdax i
Köklax kapell ti 28.2, Sökö kapell ti 28.2,
Södrik kapell on 29.2 kl. 13-15.
Samtalsgruppen i Hagalunds kyrka: to
1.3 kl. 16-17.30.

Grankulla
To 23.2 kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos,
Tonberg-Skogström.
Sö 26.2 kl 12: Högmässa, TonbergSkogström, Smeds. Aulakaffe.
Må 27.2 kl 13-15: Måndagscafé i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 28.2 kl 9.30-12: Familjelyktan i
Sebastos. Musiklek, sång, rytmik och
rörelse, Peitsalo, Fransman. Kort morgonandakt i kapellet. Kaffeservering och
fri samvaro.
- kl 13: Pensionärskören i nedre salen.
Smeds.
- kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen.
Arla Nykvist.
- kl 18: Damkörens övning i kyrkan.
Peitsalo.
On 29.2 kl 13.30: Syföreningen i övre
brasrummet.
To 1.3 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.

Kyrkslätt
Högmässa: sö 26.2 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Lovén, Joki.
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. Kaffe
och lotteri.
Stick- och virkcafé för unga mammor:
ons 29.2 kl. 18-20 i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. Kom med och sticka, virka
och lära dig nya knep.
Ungdomsmässa: ons 29.2 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. Heikel-Nyberg, Laasio,
Strömberg.
Sociala medier: ons 7.3. kl. 18 i församlingshemmet i Kyrkslätts centrum,
Församlingsv. 1. Diskussionskväll för
vuxna kring temat sociala medier bland
barn och unga. Gästföreläsare: Christer
Lupander. Välkomna!

Tammerfors
Sö 26.2. Högmässa kl 10.30: Gamla
kyrkan, K Rantala, P Sirén
Ti 28.2: Mammor, pappor o barn kl
10 SvG
Ti 28.2: Tisdagsklubben har sportlov!
Ons 29.2: Diakonikretsen kl 13 SvH,
gympa
Ons 29.2: Skriba för vuxna kl 18 i SvH,
K Rantala. ”Varför skall jag läsa Bibeln,
och hur?” Knytkalas.

Vanda
Högmässa 26.2 kl. 10: i Helsinge kyrka
St Lars, Martin Fagerudd, Iina Katila.
Högmässa 26.2 kl. 12: i St Martins kapell, Martin Fagerudd, Iina Katila. Efter
högmässan bjuder Vanda västra diakoniförening på kyrkkaffe. Därefter föreningens årsmöte. Alla hjärtligt välkomna!
Foibekretsen: 27.2 kl. 14 i Foibe Servicehus, brasrummet.
Sjöskog diakonikrets: 29.2 kl. 13 hos Ilse
Lindberg.
Har du visor min vän: allsång 29.2 kl. 14
på Folkhälsanhuset, med Gunnar Weckström och Nina Fogelberg.
Missionskväll 29.2 kl. 18: i Bagarstugan,
Kurirvägen 1. Tema: ”Shalom-salaam”.
Missionär Hedi Tyni inleder diskussion
om FMS arbete i Israel och Palestina.
Veckomässa: 2.3 kl. 14 i Folkhälsans
hus, Vallmovägen 28, Dickursby, Anu
Paavola.
Körverkstad med Tomas Boström: 3.3
kl 13-17 i Dickursby kyrka för inbjudna
körer.
Viskonsert med Tomas Boström: 3.3
kl 18, S:t Lars kapell, Helsinge kyrkoby.
Fritt inträde, kollekt till församlingens
musikverksamhet.
Sång av Tomas Boström: 4.3 kl 9.30 i
konfirmationsmässan.

INSIDAN 17

Kyrkpressen torsdag 23.2.2012 • nr 8/P
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

negro spirituals

sportlov läger

Jazzinspirerat i Ekenäs kyrka

Gruppen Classic Praise ger en konsert med jazzinspirerad gospelmusik och andlig musik komponerad av
Duke Ellington. Programmet består av bekanta, nyarrangerade spiritualer.
Sångsolist i gruppen är Tiina Sinkkonen, altsångerska från Finlands Nationalopera. Saxofonist är Juhani
”Junnu” Aaltonen, kontrabasist Uffe Krokfors och pianist är Seppo J. Järvinen.
Ekenäs kyrka 26.2 kl. 18. Fritt inträde, programblad
säljs vid dörren.

”Ett bord för mig”- en gotländsk psaltarmässa: 4.3 kl 18 i S:t Lars kapell, av
och med Tomas Boström. Medverkande:
körerna ViAnda och Con Brio, Nina Fogelberg, piano o dirigent, Kaj Andersson,
liturg. Kollekt till Gemensamt Ansvar.

Raseborgs prosteri
Bromarv

Sö 26.2. kl.10: gudstjänst, Söderlund,
Lindgård

Ekenäs

På djupet: to 23.2 kl.19 i förs.h. Bibelsamtal med K-G.Sandelin.
Gemensam bön: lö 25.2 kl.9.30 i förs.h.
Högmässa: sö 26.2 kl.10, A.Lindström,
M.Cleve, P.Nygårdh, Ekenäs pensionärers kör medverkar. Kyrkkaffe serveras i
kyrkan efter gudstjänsten.
SöndagsKulan: sö 26.2 kl. 10-11.30 i Kulan. Söndagsträffpunkt för barn.
Glory Hallelujah!: sö 26.2 kl.18 i kyrkan.
Jazzinspirerad gospelkonsert med negro
spirituals och musik av Duke Ellington:
Tiina Sinkkonen, sång, Junnu Aaltonen,
saxofon, Uffe Krokfors, kontrabas,
Seppo J. Järvinen, piano. Fri entré, program 10€.
Diakoniresursen: må 27.2 kl.17-ca19 i
förs.h. Utbildningstillfälle för dig som
är intresserad av att göra en diakonal
insats.
Solkransen: ti 28.2 kl. 17.30-19.30 i
Kulan. Träffpunkt för småbarnsmammor
och unga kvinnor. Om barnvakt behövs,
ring Ia (044-7553621)
Familjekören: on 29.2 kl.18 i Österby
förs.h.
Ung gudstjänst: on 29.2 kl.19 i kyrkan.
Kulan öppen efteråt.
Raseborgs prosteris MISSIONSDAG:
ordnas i Ekenäs sö 4.3 med inledande
högmässa kl.10 i kyrkan, sopplunch,
föredrag och avslutande kaffe och lotteri kl. 14 i förs.h. Gäster är Erik och
Kerstin Vikström. Anmälning till lunchen
riktas till pastorskansliet vard. 9-13
(019-2411060) eller Tuija Wilman (0447553601) senast on 29.2.
Församlingens personal deltar med
ett lag i snöskulpturtävlingen ”Vinterspektakel”: som går av stapeln i Stallörsparken sö 26.2 kl. 12-14. Kom med
och heja!
www.ekenasforsamling.fi

Hangö
Sö 26.2 Högmässa: i kyrkan kl. 12, H.
Helander, R. Näse. Kyrkkaffe.

Pojo
Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i
förs.hemmet.
Sö 26.02: Kl 10 Högmässa i kyrkan.
On 29.02: I förs.hemmet. Kl 13 Diakonisyföreningen.
Kl 17.30: Musiklek.
Kl 19: Förbönsandakt i kyrkan.

Se upp i backen!

Skolorna håller sportlovsstängt, men många församlingar erbjuder sportlovsprogram med tonvikt på utevistelse.
I Jakobstad är det dags att anmäla sig till Söndagsskolans dag med utelek, gudstjänst och slädfärd, i
Vörå ordnas sportlovsläger 27-28 februari och i Munsala ordnas både sportlovsskoj för barn och Sportlovschill för ungdomar. Kolla om din egen församling
ordnar specialprogram med anledning av sportlovet
och vintervädret!

Kungörelser

diakoniarBetare

på 85 % eller 32 h/v

Diakonikretsen: fr 24.2 kl.13 i förs.hemmet, Gun Venäläinen.
Mässa: sö 26.2 kl. 12 i kyrkan, Riitta Mäenpää, Hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken - allsång:
sö 26.2 kl. 16 i kyrkan. Önskemål mottages, tel 040 769 5940 Hanna Noro.
Sångstund: to 1.3 kl. 10 i Capella, Hanna
Noro. Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta Gun Venäläinen 040 533 6946.

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder
torsdagen den 8 mars 2012 klockan 18 i
Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer att
föredras vid sammanträdet är från och med
29.2.2012 framlagd på anslagstavlorna vid
Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner
och hos den kyrkliga samfällighetens registratur,
adress Tredje linjen 22.

Snappertuna
To. 23.2, kl. 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
Sö. 26.2, kl. 10: Gudstjänst med Eimer
Wasström och Nils Burgman. Gideoniterna medverkar
Må. 27.2, kl. 19: Kören övar i Prästgården
Ti. 28.2, kl.9.30-11: Familje-café i
Langansböle
Ons. 29.2, 15.30-17: Barnklubb i Snappertuna
Ons. 29.2, 16.30-18: Barnklubb i
Langansböle

Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna kan läsas på webben:
luottamus.helsinginseurannat.fi/kvsto.
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka
före mötet och beslutsförteckningarna ca en
vecka efter respektive möte.

Tenala
To 23.2 kl. 18: Bönekväll i församlingshemmet
Sö 26.2 kl. 18: (obs tiden!) Kvällsmässa,
Söderlund, Westman, efteråt kyrkkaffe
i kyrkan
Kyrkoherde Staffan Söderlund: har
semester 27.2-6.3. Vikarie: Uolevi
Salminen.

Lojo

Sö 11.3. kl 13.00: 3. s i fastan högmässa
i Lojo kyrka. Präst Raimo Kuismanen
och kantor Pirjo Rajalin-Tymura. Kyrkvärd Teddy Kullberg. Rockiga Pingviner
uppträder.
Ti 13.3. kl 13.30: Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Raimo Kuismanen,
Timo Saario och Mari Nurmi.

Karis
Högmässa: Sö 26.2 kl. 10 i Svartå kyrka.
Raunio; Bonacci. Kyrktaxi från periferin.
Lämna din beställning till pastoskansliet
tfn 279 3000, senast torsdag 23.2 kl. 14.
Gudstjänst: Sö 26.2 kl. 12 i S:ta Katarina
kyrka. Raunio; Bonacci.
Bibelgruppen i Svartå: Må 27.2 kl. 1415.30 i kyrkstugan.
Kvällsbön i fastetiden: On 29.2 kl. 19.30
i S:ta Katarina kyrka. ”Öst och väst och
syd och nord…” (Psb 536) Om fastan,
påskaglädjen och världen.
Andakt: To 1.3 kl. 14 i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6. Terlinden; Bonacci.

Esbo svenska församling ordnar en Gemensamt Ansvar-kväll i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp och
Kråksången. Under kvällen tar Cecilia Forsén från Kyrkans Utlandshjälp med deltagarna på en bildresa till
Uganda, GA:s internationella insamlingsmål.
Samlingen inleds med servering till förmån för GA kl.
18-18.30, och bildvisningen börjar kl. 18.30. Allsång tillsammans med Kråksången och Håkan Wikman. Symamsellernas försäljning. Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2,onsdag 29.2 kl. 18.

lediga tjänster

Sjundeå

Esbo stift

En glimt av Uganda i Esbo

Bergö och Petalax församlingar söker en

I tjänsten ingår barnledaruppgifter. En fjärde del av
tjänstgöringen är förlagd till Bergö.
Vi förutsätter avlagd examen för diakoniarbetare,
men sökande med annan lämplig utbildning kan
också komma i fråga. Lön enligt kravgrupp 501.
Tjänsten tillträds 1.4.2012 eller enligt överenskommelse. Tjänsten har en prövotid på 4 mån. Den som
valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6
§ avsett straffregisterutdrag.
Sänd din ansökan till Petalax förs, kyrktået 12, 66240
Petalax, senast 1.3.2012.
Närmare info kyrkoherde Mats Björklund 050410226

Helsingfors, den 14 februari 2012
Ordförande

WWW.UUWANAS.FI

nytt från domkapitlet
Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling har inom utsatt ansökningstid sökts
av kyrkoherden i Kimitoöns församling Ulf Sundstén.

Annonsera i Kyrkpressen!
Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!

Ingå
Fre 24.2 kl 18.00: Israeliska danser i
församlingshemmets källare.
Lö 25.2 kl 19.00: Förbön och lovsång i
Degerby kyrka. Gunnar och Liisa Weckström.
Sö 26.2, 1 sön. i fastan, högmässa: kl
10.00 i Ingå kyrka. Eeva Makweri, Svante
Forsman.
To 1.3 kl 14.00: Syföreningen träffas i
Prästgården.
Verksamhet på finska:
To 23.2 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa.
Pe 24.2 klo 17.30: sählyä pelataan Merituulen koululla
Maa 27.2 klo 17.30: Puuhakerho Päivölässä.
Tii 28.2 klo 13.00: Laulutuokio seurakuntasalissa.
Ke 29.2 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa.
To 1.3 klo 10.00-12.00: Perhekerho
Rantatie 11:ssa.

Gemensamt ansvar

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

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
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

Lärkkulla ett utmärkt val för
kurs- och konferensverksamhet

Hemlängtan

Sommarläger
i Pieksämäki

Välj Lärkkulla då du vill arrangera kurs, konferens
eller bara behöver inkvartering. Lärkkulla är
också lämpligt vid ordnandet av skriftskolor och
lägerskolor. Du får god husmanskost, personlig
och mångsidig service nära naturen i en fridfull
och lugn miljö. Vi har även bastumöjligheter, ett
brasrum samt en utegrillplats.
Lärkkulla stiftelsen tar fortsättningsvis
emot donationer och testamenten. Kontakta
direktor Greger Englund tfn 044 3006 025.

24–29.7 2012
Vuxenbibelstudier: Agne Nordlander (Sve)
Ungdomsbibelstudier: Johannes Imberg (Sve)
Barnbibelstudier: Sussie Kårlin (Sve) med team
Rikt kursutbud, konserter, mässor etc.

w w w. k y r k a n s u n g d o m . n u

Mera information om våra kurser
och vår övriga verksamhet hittar
du på www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Orgelpedagogik

Du får kunskaper, material och
inspiration till att undervisa barn,
unga och vuxna i orgelspel.
19–21.3.2012, Sibelius-Akademin,
Helsingfors

Ungdomskultur i dag

Utbildning för dig som jobbar med
konfirmander och unga i kyrkan
16–18.4.2012, Lärkkulla

Orsa Sports och Lärkkullas
Fotbollskola för flickor och
pojkar födda 1998–2003

Mångsidig träning, högklassigt
boende på Lärkkulla med
helpension, transporterna till och
från spelplanen, ett utrustningspaket
av hög kvalitet, intressanta
föreläsningar, trevlig samvaro och
många oförglömliga upplevelser.
30.7–1.8.2012

18 I MIN FÖRSAMLING
PÅ GÅNG
RASEBORGS PROSTERIS
MISSIONSDAG
4.3.2012
Ekenäs församling, som detta år
står som värdförsamling, inbjuder
till prosteriets missionsdag som
denna vår firas den 4 mars. Temat
för dagen är Senegal, där missionärerna Anna och Bertrand Tikum
arbetar för Senegals lutherska kyrka. Paret Tikum är utsända av Finska Missionssällskapet och deras
arbete stöds av Ekenäs församling.
Dagens gäster är Anna Tikums föräldrar, biskopsparet emeritus Kerstin och Erik Vikström, som nyligen
återvänt från Senegal.
Missionsdagen inleds med högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka med
Tuija Wilman som liturg, Erik Vikström predikar.
Efter högmässan fortsätter programmet i församlingshemmet vid
Larssonsvägen 1, där det serveras
en förmånlig sopplunch kl. 12, till
vilken man ombeds anmäla sig senast onsdag 29.2 (pastorskansliet
019-24 11 060, vard. 9-13).
Programmet fortsätter med föredrag kl. 13, där paret Vikström
berättar om ”Vårt Senegal”. Dagen
avslutas med kaffeservering och
missionslotteri kl. 14.
Primavera! – konsert 5.3.2012 kl.
19.30 i G18s festsal, Georgsgatan
18, Helsingfors.
Biljetter 10/5€ vid dörren.
Vid Primavera!-konserten måndagen 5.3.2012 ges möjligheten att
lyssna till den originella kompositörens, Charles Koechlins (18671950), kammarmusik.
Koechlin var även en begåvad
fotograf och under konserten visas
foton han tagit under 1900-talets första årtionden. Flöjtisten
Erica Nygård och pianisten Marja
Rumpunen har planerat programhelheten. Tillsammans med dem
uppträder Jan Söderblom och Paula
Sundqvist, violin; Torsten Tiebout,
altviolin; Tomas Nuñes-Garcés,
cello samt Päivi Severeide, harpa.
Konserten understöds av Svenska
Kulturfonden och Aktiastiftelsen i
Helsingfors.
Charles Koechlin föddes 1867 i
Paris. Som barn drömde han om att
bli astronom. Han växte upp med
musik och spelade gärna Bachs
musik. Före han påbörjade sina
studier vid Konservatoriet i Paris,
studerade han vid polytekniska
skolan. Som 22-åring inledde han
sina musikaliska studier under ledning av, bland andra, Massenet
och Fauré.
Hans produktion, som präglas
av polyfoni, är väldigt bred – över
tvåhundra opusnummer – och den
innehåller alla olika former av musik såsom kammarmusik, sånger,
körverk, filmmusik, symfonier,
men inte opera.

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

I mIN

LING
FÖRSAM

Marknad
Önskas hyra

Kyrkpressen torsdag 23.2.2012 • nr 8
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

min kyrka med Gun Geisor

Arbetande, gift, akademiskt par
önskar hyra trea eller större tvåa
för längre tid i centrum av Helsingfors tidigast från 1.4.2012. Ring
0503045418 eller 0440621519
Finns det en ” mormorsstuga ”
väster om Hfors som behöver en
händig, naturälskande och omtänksam invånare för sommaren
eller ev. längre tid? Gärna nära
vatten och med bilväg fram. Kontakta skäridam som plötsligt är
utan stuga, men har bil, båt och
kanot. tel. 041-4551050.

uthyres
Fin och ljus etta 24,5 m2 i Södra
Haga uthyres. Hyra 600 e/mån +
vattenavg. 20 e/pers.
Tel. 040-507 6317.
Hfors Hertonäs, 200 m fr Metro:
ca 19m2 i gott skick. All service
nära. Tvättstuga, bastu i huset.
Invid trevlig park. Väl utr: kyl, keramisk spis, mikro, kaffekokare,
dammsugare. Flickr.com sök Lonegropen . Mici@cronstedt.org

Önskas köpa
Ungt par önskar köpa bostad 3r+k
i Åbo centrum, gärna nära park.
Kontakt: 040-5248662.

Tjänster
Hemtjänster. Registrerade skötare
vid behov. Huvudstadsregionen.
Märta&Martin. 040-1645151.

Borgå Domkyrka. Foto: kp-arkiv

”Församlingen är
en familj där man
känner samhörighet.”
Gun Geisor är ungdomsarbetsledare i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Hon beskriver kyrkan som
ett hem.
- Församlingen är en familj där man känner samhörighet. Kyrkor bildar ett
nätverk runt hela jorden.

När man reser och hittar en
kyrka kan man känna igen
sig. Det känns som en liten
del av hemmet.
Då jag frågar henne vilken
kyrka som betyder mest för
henne svarar hon:
- Min hemkyrka är där
jag bor. För mig är tron här
och nu, så var jag än har
bott, där har min hemkyrka varit.
För tillfället är den kyrkan
Borgå domkyrka.
Det är en traditionell,

medeltida kyrka i sten. Kyrkan dominerar stadsbilden
och syns väldigt bra.
-Speciellt med Borgå
domkyrka är att det bakom altaret inte finns en tavla utan ett fönster med färgade rutor. Det ger en slags
varm atmosfär.
Ett av Geisors varmaste minnen från Borgå domkyrka är från då hennes son
konfirmerades.
-Det är alltid speciellt för
en förälder då ens barn på

ett särskilt sätt bärs av församlingen.
Fastän kyrkan är väldigt
gammal, tycker Geisor ändå
att den tillhör nuet.
-Kyrkan är levande, den
är inget museum. Vi går till
den för att möta Gud, men
tro är ändå inte beroende
av byggnaden.
¶¶Maryelle Steffansson,
PRAO på Kyrkpressen

Lyckat försök med missionslunch i Replot
Under många årtionden har
det i vår församling hållits
symöten och missionsringar till förmån för missionen.
Deltagarna har under årens
lopp minskat och åldersstrukturen ökat och till sist
misströstade vi och höll på
att ge upp.
Vi i vår lilla avdelning inom Slef funderade på vad vi
skulle hitta på. Vi hade läst
om församlingar där de hade missionscafeér och kom
då på tanken att det kanske
går att ordna lunchservering för daglediga. Vi tyckte att det var värt ett försök
– och det lyckades över förväntan.
Vi har hållit på i ett par års
tid och samlas en gång i månaden.Ungefär 30 matgäster
brukar dyka upp,och man
kan också köpa mat med sig
till den som inte kan komma.
Vi serverar varmrätt, dessert
och kaffe till ett pris om endast 7 € . Råvarorna försöker
vi skaffa så billigt som möjligt
för att översottet ska gå oavkortat till missionsarbetet.
Efter lunchen har vi också en ” hemlig gäst ” som berättar om något med anknytning till missionen.

När vi ätit nybakade fastlagssemlor förde vår tf. kyrkoherde Glenn Kaski oss in
i fastetiden. Han berättade
att fasta inte bara handlar
om mat. I fastetiden bör vi
tänka på att hur vi kan hjälpa och stödja våra medmänniskor. Han tog ett gripande exempel på hur de gjorde
i en församling då en familj
hamnade i stor nöd. Vi har
en frälsare som gjort allt för
oss och då är vår uppgift också att hjälpa de som är i nöd.
Vi hoppas och tror att vi
kan fortsätta med dessa missionsluncher och att vårt bidrag kommer till hjälp där
det bäst behövs.
Replot församling
har under de senaste åren stött Solveig
LING
Mikkonen som arFÖRSAM
betar i främre Asien
Bo-Greger Nygård talade om mission på hemmaplan under februaris misoch då speciellt i Issionslunch i Replot. Foto: Tom-Enssi Mattsén
tanbul med omnejd inom den evangeliska LuthPå januarilunchen hade vi jur. ningsarbetet mellan de oli- närmiljö. Speciellt betona- erska kyrkan.
de han vår uppgift att berätstud. Sabina Saramo från Va- ka stammarna .
På februarilunchen berät- ta för våra barn och barnbarn ¶¶Bertel Lindvik, 		
sa som varit i Kenya på Slef:s
missionsfält i tre månader tade Bo-Greger (Bogi) Ny- om vad Jesus gjorde och sade pensionerad kock
under hösten 2011. Hon be- gård om hur viktigt det är att och att Jesus gav oss ett vikrättade och visade bilder om vi inte bara tänker på mis- tigt uppdrag, nämligen att gå
intressanta fenomen, spe- sionen långt borta utan vi ut till alla folk och förkunna
ciellt inom fred och förso- också bör missionera i vår evangelium.
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INKAST Björn Vikström

val tack

De jordiska
banden

Stöd och förbön

I en gudstjänst för en tid sedan spelade kantorn sången ”Jag har hört om
en stad ovan molnen” efter tacksägelsen över de döda. Av någon orsak började jag fundera på sångtextens ord ”det sliter i jordiska banden”. Är det faktiskt så att min relation till nuet och världen bäst kan
liknas vid ett ”band”?
Jag har som präst och som anhörig suttit vid
dödsbäddar, och i det sammanhanget förstår jag
bra diktarens ordval. Det är en befrielse när en
svårt sjuk människa får somna in. Men jag tror
att vi, liksom i fråga om många andra teologiskt
laddade uttryck, behöver se på ordet ur flera olika synvinklar. Det som binder oss till jorden kan
vara både en boja och en rikedom.
Den som drömmer om en ny start i livet kan ofta
känna sig hindrad av alla de människor och plikter
som binder: bostadslån eller barnens skolor, åldrande föräldrar, arbetsplatsen eller föreningslivet
— allt det här kan kännas som black om foten när
vi fantiserar om drastiska livsavgörande beslut.
Jag tror ändå att drömmen om frihet förblir en
orealistisk illusion så länge som vi tror att friheten bara kan nås om vi befrias från allt ansvar och
från alla förväntningar som riktas mot oss. Jesus
uppmanar visserligen oss till bekymmerslöshet,
och han vill lära oss att inte bygga vår trygghet på
ägodelar. Han vill hjälpa oss till frihet och han lovar att hjälpa oss med våra bördor. Men han vill
inte att vi ska använda vår frihetslängtan som ursäkt för att vi sviker varandra.
Är det inte så att det som binder oss i livet, i
många fall också är det som ger vårt liv mest innehåll och mening? Familjen, vännerna, arbetet och
hemmet? Visserligen hör det till livet som kristen att ständigt vara beredd på att bryta upp eftersom vi vet att vi inte kommer att leva här på
jorden för evigt. Ibland bryts relationer av orsaker som vi själva inte kan påverka. Det finns också tillfällen i livet då vi ska våga språnget och ta
emot nya utmaningar. Men i
de allra flesta situationer är
det banden som gör oss till
dem vi är.

”Är det inte så
att det som binder oss i livet, i
många fall också är det som
ger vårt liv mest
innehåll och mening?”

Vår identitet skapas ju av våra
relationer. Redan som barn
formas vår självbild av det
bemötande som vi får från
omvärlden, och samma behov av bekräftelse och respons bär vi på så länge vi
lever. När vi ska förklara vem vi är relaterar vi till
föräldrar, syskon, maka/make och barn; vi berättar om
uppväxtmiljö och boningsort, om vänner, arbetsplatser och fritidsintressen. Vi klarlägger med andra ord ”banden” mellan oss och den omgivande världen.
Band kan både fjättra och förena. De band som
tillsammans formar vårt ”jag” är dyrbara, men
förgängliga. Varje brustet band kräver sitt sorgearbete. Men den kristna tron vill säga oss att det
finns ett band som håller när allting annat brister.
Björn Vikström är biskop i Borgå stift.

Stödet i kyrkomötesvalet för
de värden jag vill stå för gläder mig. Ett varmt tack till
er alla! Samtidigt ber jag om
fortsatt förbön för alla nyvalda ombud i kyrkomötet och
stiftsfullmäktige.

Göran Stenlund

vanda samarbete

Verksamheten
i centrum
Åter igen har Birgit Halminen helt rätt. Vår energi borde absolut användas till att
utveckla och förbättra verksamheten inom församlingen, inte till att kritisera varandra. Enda orsaken till att
jag har fört fram att samarbetet med kyrkoherden är
gott, är att man i offentligheten har ifrågasatt detta goda samarbete. Jag är förvånad över att det faktum att
församlingsrådet kommer
väl överens med kyrkoherden ens behöver diskuteras.
Detta goda samarbete har
lett till att verksamhetsförutsättningarna inom Vanda
svenska församling har förbättrats under året 2011 och

”Om all den tid
som går åt att vara destruktiv skulle användas till att
vara konstruktiv, skulle vår värld
se helt annorlunda ut.”

även under året som gått.
För tillfället har vi ett
mycket gott samarbete med
kyrkoherden och jag anser
att det inte skadar vår församling att poängtera detta fakta, då det har rått olika åsikter i denna fråga.
Min förhoppning är att alla skulle använda sin tid åt
att förbättra världen istället för att hitta fel hos si-

KP-bloggen frikyrkan

Urvattnad
andlighet

Frikyrkorna växte fram
som idéburna rörelser
som förändrade människors liv och hela samhällen. Människor lyftes ur
fattigdom och demokratin började spira. Idag består den svenska frikyrk-

ligheten till stor del av en
ganska välmående grupp
medelklassmänniskor
med småborgerliga värderingar (jag själv är inget undantag!). Jag tror att
den frikyrkliga andligheten i mångt och mycket är
en spegel av dess idéer,
den hör i alla fall ihop med
vilka tankar och visioner

Läckra smaker – förmånligt
Priserna gäller till slutet av februari

2

Dan-Erik Sahlberg reflekterar kring Sigfrid Demingers debattinlägg
”Frikyrkligheten bar inte”
som väckt debatt i Sverige.
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na medmänniskor. Om all
den tid som går åt att vara destruktiv skulle användas till att vara konstruktiv,
skulle vår värld se helt annorlunda ut. För att det inte skall uppstå ett missförstånd, så har detta konstaterande ingenting att göra
med Birgit Halminen, utan
med de skriverier som vi alla har fått ta del av i pres�sen. I sak är jag som sagt till
100 procent ense med Halminen. Min förhoppning är
att diskussionen även för
min del är avslutad. Låt oss
sätta verksamheten i centrum och tillsammans arbeta för en bättre framtid.

Jan-Erik Eklöf
Vanda

citat Dagen.se
som bär oss. En urvattnad
andlighet har dåliga förutsättningar att överleva.
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”Jag reagerade instinktivt. Som kristen har jag ett större ansvar att ingripa
mot brott och orättvisor. Jag kan inte se
på när människor blir
utsatta.”
Fredrik Jägerskogh
som ingripit efter att
ha sett en misshandel
på gatan i Stockholm.

• Borgå, Centrum • Borgå, Näse • Borgå, Vårberga • Ekenäs
• Grankulla, Norra • Grankulla, Södra • Hangö • Ingå • Karis
• Kyrkslätt• Lovisa • Nickby • Pojo • Sjundeå
• Söderkulla • Veikkola • Åland
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Biktens uppgift

Ångerns
sakrament

”Men varje kristen brottas också med sina
svagheter, försummelser, synder. Bikten fungerar då som en förnyelse av dopets nåd, som
en garant för att vi inte
skall slarva bort det vä-

sentligaste av allt: tillgången till det nya livet i
Kristus.”
Fader Mikael Sundkvist
skriver om biktens sakrament i Ortodoksiviesti.

NÄSTA VECKA är det vår enligt kalendern och vi
bekantar oss med ”själens islossning”.

Sjuk Torsten sjöng live
En förkylning störde Torsten Borgs
uppladdning inför
den första liveinspelade Idolssändningen i MTV3
senaste söndag.
Text: Johan Sandberg
Torsten Borg, 16 år från Karleby, dök upp i teverutan i januari när han blev uttagen till
den finländska versionen av
musiktävlingen Idols.
Redan i den första sändningen han deltog i, från auditionen i Vasa, blev tevepubliken varse om att han
är kristen.
Torsten Borg har sedan
dess tagit sig vidare. Senaste torsdag gallrades tio deltagare bort och nu är han bland
de femton bästa. Det innebär
att han deltog i Top 15-sändningen som för första gången gjordes inför en live publik senaste söndag.
Inför söndagen har Kyrkpressen stämt träff med Torsten Borg i hemmet i Karleby.

Men ibland går saker och ting
inte som planerat. På morgonen ringer Borg och avbokar,
han har blivit förkyld.
Vi tar i stället ett kort samtal per telefon.
Tänker du sjunga på söndag 		
i alla fall?
– Det ska jag. Oavsett hur jag
mår ska jag delta i tevesändningen från Helsingfors. Före
det ska jag vila, ta det lugnt
och försöka komma i form
inför veckoslutet.
– Om det är Guds vilja så
går jag vidare i tävlingen. Det
har jag sagt från första början. Jag har fått sången och
musiken som en gåva från
Gud och jag vill prisa honom med den.

”Jesus bor ju i mig
så det borde synas på mig att jag
är kristen.”
Torsten Borg

Vad är ditt mål i tävlingen?
– Just nu är det att komma bland det tio bästa och
därefter så långt som möjligt. Jag skulle inte ha något emot att vinna tävlingen heller.
– Men jag var nog lite förvånad över att jag överhuvudtaget blev antagen till
Idols.
Vid den första tv-sända auditionen inledde jurymedlemmen
Jone Nikula med att säga något förklenande om unga kristna sångare som sjunger låten
Walking In Memphis. Hur visste han att du är kristen?
– Tommi Liimatainen, en annan jurymedlem, frågade mig
tidigare om var jag har uppträtt. Och jag svarade på kristna evenemang.
–Men Jesus bor ju i mig så
det borde synas på mig att jag
är kristen.
Nikula sa i samma andetag att
du trots allt höjde nivån på auditionen. Men vad hann du tänka
innan Nikula talat färdigt.
– Jag tänkte att det här låter inte bra. Men det svängde
ju snabbt till något positivt.

Varför valde du att sjunga låten
Walking In Memphis på auditionen?
– Det är en kul låt som jag
tycker passar min röst bra. Jag
tänkte att varför inte?
Vilken är din favoritmusik?
–Jag gillar akustisk musik.
Jag gillar också rock, men inte allför tung rock. Min pappa gillar 70- och 80-tals rock
och jag har börjat nappa på
den. Men bland nutidsmusiken är det den akustiska
som gäller.
Har du några musikaliska
förebilder?
– För tillfäller är det gruppen
Toto och singer-songwritern
Damien Rice.
Skriver du egen musik?
– Det gör jag. Då är det
akustisk som gäller. Mina
sånger handlar om kärlek. Även om jag är kristen sjunger jag inte direkt
om Gud. Jag tycker inte om
att slå folk i huvudet med
Bibeln, sånt stör mig.
– Men folk ”hajar” ändå ofta att mina texter indirekt handlar om kärleken
till Gud.

Kommer du från en musicerande familj?
– Pappa spelar blåsinstrument, bland annat i Kyrkans
Ungdoms blåsorkester och
så sjunger han i kör. Men jag
skulle inte kalla familjen supermusikalisk.
Vad har du för framtidsplaner?
– Det beror på hur långt jag
kommer i den här tävlingen.
Faller jag ut tidigt så måste
jag börja en yrkesutbildning.
Det finns ju yrkesutbildningar
inom musik.
– Det finns det. Men jag tycker det är slöseri med tid att
studera musik.
Vad krävs det för att du nu ska
kunna försörja dej på musik?
– Man måste nog ha ett skivkontrakt. Men jag tror det beror på hur mycket arbete man
själv orkar sätta på att få ett.
Är det någon annan än den som
vinner tävlingen som får skivkontrakt?
– Bara den som vinner är
garanterad ett skivkontrakt.
Det är skivbolagen själva som
bestämmer om de vill skriva
kontrakt med någon artist som
faller ut i ett tidigare skede.

Det sägs att de som kommer
långt i tävlingen men inte vinner
gör en bättre karriär som artist
än den som vinner. Är det så?
– Det verkar vara så. Varför
vet jag inte. Det är ett mysterium. Kanske de får friare
händer som artister att göra skivor som de själva vill.
Vad studerar du just nu?
– Jag har tagit ett mellanår efter högstadiet och går i Lappfjärds folkhögskola där jag
studerar ljudteknik. Det är
något som intresserar mig. I
skolan lär jag mig grunderna men ljudteknik är något
som man måste lära sig genom praktiskt arbete.

IDOLS TOP 15
Senaste söndag sändes
den första Idols Top 15. Under denna vecka får publiken rösta fram fem av
de tio finalisterna bland
de femton tävlande som
är kvar. Juryn utser de fem
övriga finalisterna. Vilka
som tar sig till final avslöjas
på söndag klockan 19.30 i
MTV3.

Den gästande talaren hade dragit ut på sin predikan och det blev bråttom att hinna i tid till flyget. Det bekom inte predikanten för han somnade så fort han satt sig i bilen. I slutet av en raksträcka hade polisen riggat upp en fartkontroll.
Chauffören lyfte intsinktivt upp foten från gaspedalen och predikanten vaknade av att bilen saktade farten. Han tittade yrvaket omkring, noterade polisen och sa: ”Hälsa dem att vi är fria från lagen”. Så somnade han om.

Torsten Borg vill sjunga till Guds ära i Idols. Foto: Sanna Jokinen / MTV3.

