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elegant, säger SFP:s Marcus  
Rantala om att låta församlings- 
och kommungränser gå isär.

det är nu när hela havet stormar 
som alla sätt att rädda stiftet ska 
diskuteras. Sidan 4

Dags att ta fram 
de ”omöjliga”
lösningarna
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Bultar 
och slår
på jobbet
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”de svenska 
församlingarna 
finns kvar, men 
hamnar i mar-
ginalen när det 
gäller beslut och 
makt.”

LEDARE ROlf af HällstRöm

Prislapp på 
Borgå stift

En mEdEltida Struktur  behöver in-
te vara dålig. Få av dagens bygg-
nader klår våra gråstenskyrkor 
från 1400-talet i hållbarhet. Ock-

så kyrksocknen står sig som förvaltningsprincip: 
Ett avgränsat befolkningsunderlag – en försam-
ling – som taxeras för kalaset men som via si-
na representanter håller i notan. Kyrksocknen 
gav sitt folk en identitet på köpet, man visste var 
man hörde hemma.

Kommunerna med kyrksocknen i botten har 
med tiden fått fler uppgifter som egentligen krä-
ver olika befolkningsunderlag –  specialsjukvår-
den räknar med ett underlag på upp emot en halv 
miljon. Att det här inte beaktats skakar den kom-
munala strukturen i grunden. Då reformen påbör-
jas genom ett förslag som gör slut på den lokala 
identiteten har det gått snett från början. 

dEn kyrkliga rEformEn utgår från att det inte går 
att hålla administrativ och teknisk expertis i var-
je enskild församling. Förvaltningen måste skötas 
mera rationellt, med fler församlingar per enhet.

Också den reformen påverkas naturligtvis av 
stormen kring det kommunala. De svenska struk-
turerna har dessutom hamnat i kyrklig motvind.

Det gamla stiftsfullmäktige som i april ska ge sitt 
utlåtande om den kyrkliga förvaltningsreformen 
tvingas börja med att ge bakläxa. Reformen sak-
nar en bedömning av de språkliga konsekvenser-
na. Hela kyrkan är förresten utan språkstrategi.

De svenska församlingarna finns kvar, men 
de hamnar i marginalen när det gäller beslut och 
makt.

StiftSfullmäktigE har alternativa metoder att be-
kanta sig med. Ett förslag är att kommande stor-
kommuner kunde uppdelas i flere kyrkliga enhe-
ter på språklig grund. Oberoende av om de kallas 
prosterier eller samfälligheter.

Problemfritt är det inte, det kan skapa behov 
av en extra samordnande förvaltningsnivå. Illa 
är det om möjligheten inte ens utreds.

De svenska ombuden på 
kyrkomötet har – liksom 
många andra – diskuterat 
möjligheterna att gå ett steg 
längre och frikoppla försam-
lingsgränserna från kom-
mungränserna. Det skulle 
kunna ge de svenska förvalt-
ningsenheterna tillräcklig 
storlek.  Också utredning-
en av den modellen saknar 
vind i seglen.

i dag köpEr kyrkan församlingarnas skatteupp-
börd av skatteförvaltningen. Liksom hos övriga 
förvaltningar är skattmasens databas ett special-
sytt program som lappats på i många omgångar. 
Alla känner till hur den offentliga hälsovårdens 
olika dataprogram inte fås att rationellt kommu-
nicera sinsemellan.

Så det kan hända att det är en utomstående ak-
tör inom it-branschen som till slut sätter prislap-
pen på stiftets möjligheter att överleva. 

Kyrkan 
är för 
självklar

– Här lärde jag mig läsa, säger Nina 
Björkman-Nystén och ställer sig att 
stå på en bestämd plats i sitt stora var-
dagsrum. 

Rummets storlek hjälper till insikt 
om att den ombonade miljön med 
böcker och konstverk en gång varit ett 
klassrum. På platsen där hon står stod 
hennes pulpet. Runeberg och Topeli-
us hänger kvar på sina platser i Tervik-
Tjusterby småskola som blev hennes 
hem för snart fyrtio år sedan.

– Jag har inte kommit så långt här 
i livet, skrattar hon och visar fram en 
bunt femtiotalshandlingar från skolan, 
inklusive ett kvarglömt avgångsbetyg.

Innan vi sätter oss vid kaffebor-
det med utsikt mot Pernåviken kollar 
Björkman-Nystén upp en annons som 
hon ska lämna in för ”Hasaloppet”, mo-
tionsjippot som utgör hälften av ung-
domsföreningens årsverksamhet. Själv 
ska hon koka grönsaks- och en av de två 
fisksopporna, så att det finns att välja 
mellan, efter skidåkningen och innan 
det är dags för årsmöte i Tervik-Tjus-
terby uf.

Trettio år på Yle
Nina Björkman-Nystén har arbetat på 
YLE i trettio år, den längsta tiden på det 
som i dag heter Radio Vega Östnyland. 
Hon har jobbat med Aktuellt och gjort 
livsstils- och kulturprogram för FST.

– Allt utom sport, säger hon. Inte 
andakter heller, men nog de presen-
tationer av kyrkan som brukar kom-

ma före radiogudstjänsten.
I början på årtusendet var hon folk-

högskolrektor i Borgå i tre år, det som 
hon egentligen är utbildad för. Och när 
Svenska Kulturfonden regionaliserades 
fick hon jobbet som nyländsk kultur-
ombudsman.

När så Pernå hotades med kommun-
sammanslagning tyckte hon det var 
dags för politiken. Hon ställde upp och 
hann vara kommunfullmäktig under 
Pernås sista år som självständig kom-
mun. I dag sitter hon i Lovisa stadsfull-
mäktige. Och samma sak på den kyrk-
liga sidan.

– Vi vill också höras och synas, säger 
hon om sin region som i kyrkliga sam-
manhang heter Domprosteriet.

Vi har vår tradition
Hon hör till dem som tycker att det är 
självklart att man hör till kyrkan.

– Det är bra för oss att det finns något 
bestående. Mycket är lika i religioner-
na, man ska inte bråka med sina med-
människor, inte stjäla, inte ljuga, bete 
sig mot andra som mot sig själv. Här i 
Finland har vi vår religion, säger hon.

Det är bra med ritualer och med tra-
dition. Hon tycker om att gå i kyrkan, 
när det passar. Ofta lagar hon mat med 
radiogudstjänsten. 

– Många vet inte om vad kyrkan be-
tyder för dem, säger hon.

På ett sätt representerar hon kyrkliga 
soffliggare: Folk tycker det är självklart 
att kyrkan finns där. Men det måste un-

derhållas, precis som allt socialt kapital.
– Och tänk på alla kulturskatter. 

Var annanstans har du en samling fina 
konstföremål från 1400-talet som du 
kan titta på när du vill?

Favoritkyrkan är förstås Pernå kyr-
ka, den som fick stå värd för föregåen-
de biskopsinstallation när Borgådomen 
renoverades.

– Om programmet annars inte är 
intressant finns det ju underhållning 
i väggarna. Till och med i taket och i 
golvet.

Ha tid bland folk
Inför förra kyrkovalet resonerade hon med 
sin väninna Mia Aitokari, landsbygdsföre-
tagare och kantorsinhoppare. Båda tyckte 
att de små församlingarna ska hållas kvar 

En församling står för så mycket mer än vad vi vanli-
gen tänker på. Värden som ska förvaltas, menar Nina 
Björkman-Nystén som ställt upp för både sin hem-
kommun och hemförsamling.

TexT OCH FOTO: ROLF AF HÄLLSTRÖM

PrOFIlen: NINa BJöRKmaN-NYstÉN
”Många vet inte om vad kyrkan 
betyder för dem.”
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Domprostgården snabbfixas?
rEnovEring. Domprosten 
Mats lindgård vill flytta in 
i Domprostgården den 20 
maj. Det har han meddelat 
gemensamma kyrkorådet i 
Borgå för kännedom.

Men så sent som i de-
cember beslöt gemen-
samma kyrkofullmäktige 
att anslagen för renovering 
av Domprostgården flyttas 
framåt med ett år på grund 
av den ansträngda ekono-

min. Ändå framskrider pla-
neringen av renovering-
en hela tiden, rapporterar 
Borgåbladet.

eftersom Lindgård med 
familj vill flytta in redan i 
maj blir det bråttom. Nu ska 
en styrgrupp för projektet i 
brådskande ordning bereda 
en renoveringsplan och reda 
ut hur stora anslag som krävs 
för att göra Domprostgården 
beboelig.

Kumlingeledamöterna röstade inte
kyrkovalEt. När kyrkan 
valde nya medlemmar i 
kyrkomötet och stiftsfull-
mäktige för några veck-
or sedan tog sig ingen från 
Kumlinge till valurnan.

Orsaken var att kyrko-
fullmäktigeledamöter-
na från Kumlinge bara någ-
ra dagar före valet fick be-
sked om att de borde ta sig 
till Brändö för att rösta. Re-
san till Brändö och tillbaka 

till Kumlinge tar en halv dag. 
airi Pettersson som är vice 
ordförande i kyrkofullmäk-
tige är missnöjd.

– Röstningen borde ha 
förberetts tidigare, säger 
hon till Ålandstidningen.

Församlingens kyrkoher-
de Peter Blumenthal sä-
ger att han var på väg ut till 
Kumlinge med röstsedlar 
men fick veta att det inte 
var tillåtet att göra så.

Församlingarna säljer bostäder
HElSingforS. Den kyrkli-
ga samfälligheten i Helsing-
fors äger cirka tusen bo-
städer på olika håll i staden. 
Nu ska samfälligheten säl-
ja en del av dem. en orsak 
till att samfälligheten gör sig 
av med bostäder är att det 
ekonomiska läget blir allt 
kärvare och fastigheterna är 
dyra att upprätthålla.

Nu ska samfällighe-
ten sälja fyra bostads-

hus för 20,5 miljoner eu-
ro. Husen finns i Jakobacka, 
Bocksbacka, Brunakärr och  
Grindbacka. De här lägen-
heterna står för en knapp 
fjärdedel av samfällighe-
tens lägenhetsinnehav. Hy-
resgästerna får bo kvar i åt-
minstone fem år.

Gemensamma kyrkofull-
mäktige fattar det slutli-
ga beslutet om försäljning-
en nästa vecka.

och inte slås ihop med Lovisa svenska och 
att det är ”bättre vara med och påverka än 
att stå utanför och klaga”.

– Vi ställde upp på en egen lista, bara 
hon och jag. Helt oprofessionellt förstås, 
men vi blev invalda båda två. Mia blev 
fullmäktigeordförande och jag blev vi-
ceordförande i kyrkorådet.

Kön till kyrkliga förtroendeuppdrag 
är inte så lång, låter hon förstå. Att hel-
dagsjobb och småbarnsföräldrar går så 
dåligt ihop med förtroendeuppdrag är 
ett dilemma för demokratin, tycker hon.

– Alla kan ersättas men inte föräldrar, 
citerar hon någon vis person.

Vad gäller den kyrkliga administratio-
nen tycker Björkman-Nystén att den väl 
kunde centraliseras, om det sköts smart 
och effektivt. 

nina Björkman-
nyStén i Pernå 
bor i sin barn-
doms folkskola. 
Triptyken på väg-
gen är målad av 
Christer Åberg.

NINA BJÖRKMAN-NYSTÉN

TIdIgare JOuRNALiST, FOLKHÖG-
SKOLReKTOR OCH KuLTuROM-
BuDSMAN, BOSATT i SiN BARNDOMS 
SKOLA i PeRNÅ. MAKe, TRe BARN 
OCH FyRA BARNBARN.

nYInVald LeKMANNALeDAMOT i 
STiFTSFuLLMÄKTiGe, ViCe ORD-
FÖRANDe i PeRNÅ FÖRSAMLiNGS 
KyRKORÅD. KuLTuRNÄMNDSORD-
FÖRANDe i LOViSA.

– Det viktiga är att präster, diakoner 
och kantorer blir kvar.

Mest tänker hon på allt det som de an-
ställda gör i det tysta, ordnar program 
både för äldre och barn, stöder folk som 
behöver kontakt med andra men som 
drar sig för att gå till socialen. Det arbete 
som inte syns och ingen publicitet får.

– De yrkesgrupper som begriper sig 
på människor måste få ha tid att finnas 
bland folk. Världen är väl hård för väl 
många och de behöver hjälp.

Hon uppskattar också små saker, som  
att prästen har tid att vara med på dop-
kaffet och att det vid jordfästningar in-
te finns spår av ”locket på och nästa”-
mentalitet. Det ska finnas tid vid käns-
liga och känslosamma tillfällen. Också 
för dem som behöver lappas i själen.

Däremot får duktiga präster gärna ha 
kulturella hobbyn. Som kulturnämn-
dens ordförande i Lovisa  är  det ett 
sant nöje att få ställa ut Lappträskher-
den Christer Åbergs tavlor och Pernå-
herden Robert Lembergs fotografier.

Hon hör nästan alla dagar på radioan-
dakten och citerar sin vän Jan-Erik An-
delin som talat för ”vikten av att männis-
kors ord och handlingar går ihop”.

Så att den där ena saken fortfaran-
de ska behöva diskuteras i de kyrkli-
ga sammanhangen, det bara kan hon 
inte förstå.

– Inte talar vi ju om kvinnobuss-
chaufförer heller, säger hon och låter 
demonstrativt bli att tala om präster 
som annat än präster.
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Ny orgel i Björkö kyrka 
Kantor Michael Wargh i Replot församling är nöjd: 
nu slipper han bekymra sig för piporgeln i Björkö 
kyrka som ständigt var ostämd. Den nya orgeln är digital.

– Jag kommer inte att sakna piporgeln, säger han till 
Vasabladet.

Den gamla orgeln står kvar som prydnad men i forsätt-
ningen spelar kantorn på den digitala orgeln. Ljudet pro-
duceras med hjälp av en dator men innehåller äkta ljud 
som spelats in från äkta piporglar. Dessutom kostar den 
bara en tiondel av en orgel med pipor. 

allt fler tar kontakt
År 2011 var 30-39-åriga småbarnsföräldrar den störs-
ta gruppen som sökte sig till kyrkans familjerådgivning. 
Andelen 18-29-åringar har ökat. Ökningen beror på att 
tröskeln för att ta kontakt har blivit lägre.

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtals-
terapi i frågor som berör relationer, familjeliv och kris-
situationer i livet. Servicen är gratis och öppen för alla. 

i många kommuner är rådgivningen så populär att 
efterfrågan överskrider utbudet och väntetiden kan 
variera från några veckor till några månader.

Kursomläggning i biståndet
Statsrådet godkände häromveckan Finlands utrikes-
politiska åtgärdsprogram. i framtiden fäster man större 
vikt vid de mänskliga rättigheterna.

– Det är en viktig kursomläggning för vårt bistånds-
arbete, anser Jan edström, ordförande för Frikyrk-
lig samverkan som är utrikesministeriets enda svensk-
språkiga partnerorganisation.

– Det faktum att religionsfriheten får särskilt om-
nämnande visar att Finland följer med situationen i 
världen och reagerar på förändringar.

BISTåND RElIgIONsfRIHEt KYRKANS famIlJERådgIVNINgORgEL BJöRKö

– Tjänstemannaförslaget 
med bara 70 kommuner är 
en bra diskussionsöppning 
men inget som är inristat i ur-
berget, säger statssekretera-
re Marcus Rantala, vice ord-
förande i den styrgrupp som 
Svenska Folkpartiet tillsatt 
för att följa med kommun-
reformen.

– Det ska bli en intressant 
landskapsrunda, säger Ran-
tala om läget just nu.

Han understryker att tjäns-
temännen i sitt arbete faktiskt 
tagit hänsyn till och analy-
serat de svenska frågorna.

– Det är inte bara ett ”ru-
otsinkieliset palvelut tur-
vataan” – den svenska ser-
vicen ska tryggas.

Kyrkans motsvarande 
utredning saknar helt en 
språkkonsekvensbedöm-
ning.

Församlingarna finns kvar
SFP-gruppen har hört biskop 
Björn Vikström i sitt arbete 
och känner väl till att också 
kyrkan har en förvaltnings-
reform på gång.

– Församlingen har en 
identitetsskapande funk-
tion. Det är inte oviktigt ur 
ett språkperspektiv, säger 
Rantala. Borgå stift och dess 
församlingar är en grundbult 
i den finlandssvenska kul-
turautonomin.

Rantala betonar att tjäns-
temännens kartövningar in-
te utraderar några svenska 
områden.

 – De svenska församling-
arna behöver inte vara oroli-
ga, de finns kvar, säger han. 
Problemen uppstår i sam-
fälligheterna när den svens-
ka församlingen blir myck-
et liten.

Rantala säger att  tanken på 
att det kan finnas flera sam-
fälligheter inom en och sam-
ma kommun verkar vara en 
acceptabel lösning. Kommu-

nen skulle i praktiken de-
las upp på en svensk och en 
finsk samfällighet.

– Men det är en kyrk-
lig fråga så initiativet måste 
komma från kyrkan.

elegant lösning
Rantala säger att det är vik-
tigt att åtminstone några 
kyrkliga samfälligheter hör 
till Borgå stift så att stiftet 
bland annat rår över fast-
igheter. Annars står det in-
te jämlikt med en finska 
stiften.

– Det är en fråga vi tar 
på största allvar, säger Ran-
tala.

De svenska ombuden vid 
kyrkomötet har talat om att 
helt frigöra församlings-
gränserna från kommun-
gränserna.

– Det skulle vara en gan-
ska elegant lösning. Man 
skulle få med också fin-
landssvenskarna i dias-
poran, säger Rantala.

Han vet att man i sam-
manhanget brukar hänvisa 
till att skatteuppbörden ut-
gör ett hinder för frikopp-
lingen. Men det borde inte 
vara en omöjlighet i dagens 
högteknologiska värld.

– Nu funderar vi på al-
la alternativ. Ingenting kan 
vara omöjligt när hela ha-
vet stormar, säger Marcus 
Rantala.

Problemet är att inga go-
da alternativ finns. Det är 
bara social- och hälso-
vårdsministeriet som talar 
för mastodontkommuner i 
klass med de rikssvenska 
landstingen.  Så stora enhe-
ter skulle vara ett verkligt 
dilemma ur svenskspråkig 
synpunkt. Lyckligtvis ta-
lar ingen annan för dem. 
Så Rantala tror att alla bi-
tar – både kommunala och 
kyrkliga – kan falla på rätt 
plats.

Alla alternativ på bordet
STrUKTUrreFOrMen. Nu när ”hela 
havet stormar” kring kommunreformen 
är kyrkan fri att diskutera också sådana 
strukturlösningar som kan kännas uto-
piska i dag, säger Marcus Rantala, vice-
ordförande i SFP:s styrgrupp.

TexT: rOlF aF HÄllSTrÖM  

En ElEgant lösning, 
säger statssekrete-
rare Marcus Rantala 
om tanken att för-
samlingarna inte 
skulle behöva följa 
kommungränserna. 
Foto: tiina takala /
Försvarsministeriet.
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Ingen högmässa för ungdomar
Den danska prästen Tove Fergo, tidigare kyrkomi-
nister, väcker uppståndelse med att avråda ungdo-
mar från att gå till högmässan. Hon tror att folkkyrkans 
gudstjänster kan vara en orsak till att konfirmations-
procenten rasat i Sverige, skriver Kristeligt dagblad.

– Vi ska inte lägga stenar på de ungas väg genom 
att kräva att de ska gå i en gudstjänst de inte kan för-
stå. Vi ska inte förhindra att de blir troende, menar 
hon. Fergo skickar i stället församlingens ungdomar till 
rockgudstjänster eller filmgudstjänster.

UNgA daNmaRK

andlig coach vid fastetid
Behöver du en personlig andlig coach inför påsk? Då är 
det bara att vända sig till Alla helgona församling i Ny-
köping. Kyrkoherde Sven alberius berättar för Kyrkans 
tidning att församlingen visserligen alltid erbjuder and-
lig vägledning, men under fastan förpackas produkten 
så att den blir lite mer lockande.

Alberius fick idén till andlig vägledning när han hör-
de att trendanalytikerna spådde att 2012-års julklapp 
skulle bli en personlig tränare. Nu får församlingsborna 
i Nyköping andlig träning med en diakon eller präst.

FASTA VäglEdNINg

Hon leder energiskt kapellråd 
HjördiS förarS är det nya kapellrådets första ordförande i Oravais. 

”Vår uppgift 
är att vara 
idéspruta och 
att ha visio-
ner.”
Hjördis Förars

Kapellrådet i Oravais tillträdde vid års-
skiftet men redan nu har rådet hunnit 
hålla två möten. Senaste vecka gjor-
des det utåt sett viktigaste valet rådet 
vanligtvis får göra; man valde kaplan. 
Ingemar Klemets som varit tillförord-
nad kaplan och också den enda sökan-
de valdes enhälligt.

– Kapellrådet har hand om försam-
lingens verksamhet i Oravais, säger ka-
pellrådets ordförande Hjördis Förars. 
Vår uppgift är att vara idéspruta, att 
ha visioner, och att ta tag i de initiativ 
som kommer från församlingsmedlem-
marna. Kapellrådet avlastar kyrkorådet 
i Vörå för Oravais del.

Till en början sammanträder kapell-
rådet med tätare intervaller än vad man 

KaPellFÖrSaMlIngar. Ett helt nytt 
och energiskt kapellråd har inlett sitt 
arbete i Oravais. Vid sitt andra samman-
träde förra veckan valde rådet Ingemar 
Klemets till kapellförsamlingens kaplan.

TexT OCH FOTO: JOHan SandBerg

vaisborna är ju också representerade 
i både kyrkofullmäktige och -rådet i 
Vörå. Men vi vill inte att känslan av di-
rekthet och gemenskap ska försvinna 
utan vi vill tvärtom slå vakt om den.

Hon gläds över att Oravais fick bli ka-
pellförsamling.

–  I kommunsammanslagningen har 
man upplevt att något brutits sönder. 
Gör man ingenting så fortsätter sön-
derfallet.

Förars säger att kapellförsamling-
en skapar trygghet också  med tanke 
på kommade kommunsammanslag-
ningar.

– Den bygger en trygg och stabil för-
samlingsgemenskap där det finns en le-
vande anda som förenar oss. Om man 
inte ger något livsrum åt det så dör det 
också. 

Kyrkoherden i Vörå Berndt Berg be-
römmer medlemmarna i kapellrådet för 
den entusiasm och energi med vilken 
de tagit sig an uppgiften.

– De vill verkligen jobba för verk-
samheten, säger han.

Samma kväll som Klemets valdes till 
kaplan i Oravais var kapellförsamling-
arna högaktuella i grannstaden Nykar-

leby. Domkapitlet mötte  där försam-
lingarnas förtoendevalda för att disku-
tera den pågående fusionen.  Jeppo för-
samling har uttalat en klar önskan att 
få bli en kapellförsamling. Den frågan 
avgörs av den nya församlingens kyr-
kofullmäktige.

kommer att göra i framtiden. Förars 
räknar med tre sammanträden denna 
termin, men takten kommer att avta 
när man väl kommit igång.

– I framtiden beror det på vilka frågor 
som kommer upp, säger Förars. Kan-
ske vi möts varannan månad.

Som bäst håller rådet på att gå ige-
nom församlingens verksamhet.

– Tillsammans med kaplanen ser vi 
över vad som fungerar och vad som in-
te fungerar. Så funderar vi över vad vi 
ska göra åt det. 

Frågeställningarna är många.
– Sommartid är Oravais vägkyrka. 

Hur ska vi ordna det? Hur ska vi ord-
na kontakterna till alla frivilliga som är 
engagerade i olika uppgifter i försam-
lingen? Borde vi hitta nya former för 
läsmötena, nämner Förars.

Slår vakt om gemenskapen
Kapellrådet har sex medlemmar plus 
en representant från kyrkorådet samt 
kaplanen. Kyrkoherden har närvarorätt. 

– Kapellförsamlingen betyder att 
Oravais får fortsätta som en egen för-
samlingsenhet istället för att bara smäl-
ta in i den större Vörå församling. Ora-

KApELLRåD 

• Har hand om den andliga verksam-
heten inom kapellförsamlingens om-
råde.
• Väljs av kyrkofullmäktige eller för-
samlingsrådet (i samfälligheter) bland 
församlingsmedlemmar bosatta inom 
kapellförsamlingens område. Man-
datperioden är fyra år.
• Styrs av ett reglemente som mo-
derförsamlingens kyrkofullmäktige 
godkänt. Skillnaden jämfört med kyr-
korådet är att kyrkorådet har lagstad-
gade uppgifter.
• En av de utåt sett viktigaste upp-
gifterna är att välja kapellförsamling-
ens kaplan.
• Har en liten budget att röra sig med.

Serrapeptas
Serrapeptas är ett enzym som kan 
användas vid åderbråck, led- och 
muskelbesvär, lungsjukdomar och 
-inflammationer, cystor och blod-
kärlsförträngningar. 

NATURA MEDIA
www.naturamedia.fi

Årets 
naturprodukt.
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OFrIVIllIg FaSTa. 
diabetiker kan i dag äta 
ganska normalt. Ändå be-
gränsas vardagen.

TexT OCH FOTO:                
andreaS anderSSOn 

– När jag diagnosticerades 
med diabetes trodde läkarna 
först att jag var alkoholist för 
att jag hade akut bukspott-
körtelinflammation. Men 
det var på grund av skyhö-
ga blodsockervärden.

Carina Larachi har va-
rit diabetiker i 16 år. I dag är 
sjukdomen någonting som 
hänger med och gör sig på-
mind varje dag. Hon är du 
med sin diabetes men det 
tog tid.

– Omställningen är stor. 
Man måste fundera igenom 
allting på nytt, det kan ta år.

Folkpensionsanstalten 
och Diabetesförbundet ord-
nar rehabiliteringskurser för 
diabetiker, främst om man 
har svårigheter att anpassa 
sig till sjukdomen. Larachi 
fick inbjudan till en rehabi-
literingskurs mindre än ett  
halvt år efter att ha fått di-
agnosen.

– Jag hade inte hunnit bli 
du med sjukdomen. Diabe-
tes är väldigt personligt, man 
måste lära sig vilken rytm 
som passar en själv.

relativt normalt liv
Diabetiker kan äta i stort 
sett allt. Att diabetes skul-
le innebära ett liv utan sock-
er är numera en myt, allt 
man äter förvandlas ändå 
till socker. Det är viktiga-
re att ha koll på vilket slags 
kolhydrater – socker alltså 
– man äter. Snabba kolhy-
drater, så kallat vitt sock-
er, höjer blodsockret fort. 
Som diabetiker kan man bli 
tvungen att kompensera ifall 
man till exempel äter ovan-
ligt mycket socker på någon 
bjudning.
    Behöver man då avstå från 
något alls?

– Visst behöver man delvis 
avstå från sötsaker och go-
dis, oberoende av om man 
vill det eller inte. Om jag går 
i matbutiken och får lust att 
köpa någonting gott påmin-
ner sjukdomen om att det 

höjer blodsockernivån för 
mycket.
    Får man fasta?

– Det kan ha ödesdigra 
följder om man inte äter.

Carina Larachi säger att 
det är svårt för en diabetiker 
att fasta. Man kan minska på 
ätandet i viss mån men blod-
sockernivån får inte sjunka 
för lågt. Men huvudsaken är 
att ha balans i matvanorna.

– Fastän man har magsju-
ka och inte vill äta för man 
vet att det snart kommer ut 
igen så måste man äta.

För lågt blodsocker kan 
i värsta fall leda till koma. 
Livräddaren är då ett arm-
band eller halsband som be-
rättar att personen har di-
abetes.

– Ser du någon som faller 
ihop på gatan kan det bero 

på insulinchock, att blod-
sockernivån sjunker för lågt.

Gemensamma 
frågor till ny 
värdförsamling
adMInISTraTIOn.  
En ny modell med en 
värdförsamling för pro-
steriets administration är 
på utlåtande bland för-
samlingarna i Pedersöre 
prosteri.

TexT: JOHan SandBerg 

Enligt modellen ska den för-
samling där kontraktspros-
ten är anställd vara värdför-
samling i prosteriet.

– Administrationen mås-
te förankras på något sätt när 
vi har en del gemensam eko-
nomi, säger kontraktspros-
ten Hans Häggblom.

Ifall modellen godkänns 
av alla församlingarna blir 
Häggbloms arbetsgivare Pe-
dersöre församling värdför-
samling under Häggbloms 
mandatperiod.

Det betyder samtidigt att 
församlingsrådet blir det 

högsta beslutande organet.
– I praktiken betyder det 

att en församling kommer 
att bestämma över de andra 
i frågor som berör prosteriet, 
säger Häggblom. Och det är 
just det som är föremål för 
diskussion i församlingarna 
som bäst.

Kontraktsprosten godkän-
ner prosteriets räkningar, 
församlingens ekonomikon-
tor betalar ut dem och revi-
sorerna granskar bokslutet.

En del församlingar har re-
dan godkänt den föreslagna 
modellen, andra har ännu 
inte behandlat den.

De förtroendevalda har för-
kastat ett tidigare förslag efter-
som de ansåg att administra-
tionen skulle bli alltför tung.

Även arbetsbördan med 
prosteriernas administra-
tion ökar. Det senaste är en 
ny arkiveringsstadga. Hur 
stor arbetsinsats den kom-
mer att kräva vet Häggblom 
ännu inte.

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

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

WWW.UUWANAS.FI

Kontrollerad 
av socker

Carina laraCHi har haft diabetes i sexton år. Armbandet kan vara en räddare i nöden. 

LEvA utaN 
Under fastan lyfter Kyrk-
pressen fram en vardag 
som ständigt handlar om 
att avstå från eller vara ut-
an saker vi ofta tar som en 
självklarhet. 

25,90

Kristen tro får naturligtvis alltid betydelse för hur man lever. 
Men när den får politiska konsekvenser har röster hörts om 
risken att man glömmer bort kärnan i det kristna budskapet. 
Men är det inte så att kristendomen är som mest sann mot 
sitt innersta väsen när den blir något mera än omsorg om in-
dividens frälsning och vänder sig utåt till hela Guds skapelse? 
Det finns ett genuint kristet sätt att göra motstånd som skiljer 
sig till motiv och metod från sekulära alternativ. 

I den här boken utgår Patrik Hagman från de tidiga kristnas 
motstånd mot det romerska imperiet för att teckna bilden 
av ett kristet motstånd i vår tid, i mötet med miljökriser och 
globala rättvisefrågor. Genom att ge konkreta exempel på hur 
ett kristet lärjungaskap kan se ut idag visar han på den mora-
liska sprängkraft som kristendomen besitter även i vår tid. 

Patrik Hagman är teolog och verksam vid Åbo 
Akademi. Han är specialiserad på politisk teo-
logi och på den tidiga kristna kyrkan.

9 789175 805283 9 789515 507464

19,90

Böcker i fastan!

Patrik Hagman:
Om kristet motstånd

Svante 
Lundgren:
Stanna eller 
inte stanna

Läs om att avstå i Patrik Hagmans bok: 
”Den som avstår, formar sig själv och världen, är 
tanken. Om vi vill kan vi bli andra människor än 
dem som de kommersiella krafterna vill göra oss 
till, och därmed förändra samhället i grunden.”

”Hurdan är situationen för de 
kristna i Mellanöstern? Svaret på 
frågan finns i Lundgrens bok.

www.fontanamedia.fi (09) 612 615 30
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vågA fRåga

Vad händer  
på ett läsförhör?

de flesta har väl hört berättelsen 
om läsförhöret i Katthult som emil 
var med om. Men vad gör man 
egentligen på ett läsförhör?

läSförHörEn är en verkligt gammal ar-
betsform i vår kyrka. Rötterna går till-
baka ända till tiden före reformationen. 
Då företog prästerna vid påsktiden så 
kallade skriftefärder  i sina församlingar. 
På dessa skulle prästerna samtala med 
sina församlingsbor och ge dem kun-
skap i den kristna läran. Samtidigt mot-
tog prästerna också den bikt som förut-
sattes för deltagande i den stora påsk-
kommunionen.

Efter reformationen bevarades skrif-
tefärderna för en tid ungefär som förut. Man märkte att de 
var ett ypperligt sätt att förmedla den djupare kristendoms-
kunskap som krävdes bland församlingsborna.

dESSa SkriftEfärdEr utvecklades småningom till stortilldra-
gelser i byarna. Ett system utvecklades där en grupp gårdar 
tillsammans var ansvariga för de praktiska arrangemangen 
med läsförhören. Uppgifterna cirkulerade mellan gårdarna i 
bestämd ordning. De berörda gårdarna utgjorde ett ”läslag”. En 
hel by kunde utgöra ett läslag och omfatta hundratals personer. 

Läsförhöret innebar att prästen kontrollerade folkets kun-
skaper i den kristna tron. Vid själva katekisationen tog präs-
ten upp bestämda delar ur katekesen och ställde frågor till 
de närvarande. De vuxna var väl förberedda eftersom de 
redan som barn lärt sig katekesen utantill. I min fars läs-
förhörsbetyg (”läsaslappi”) finns anteckningar om att han 
1909 förhörts på Luthers Lilla Katekes och att han 1917, in-
för skriftskolan, kunde hela katekesen med förklaringar. Far 
var född 1901. De här noteringarna visar att min far nog va-
rit med om en hel del liknade upplevelser som Emil i Katt-
hult och Alexis Kivis ”Sju bröder”.

av farS BEtyg framgår också att han år 1908 kontrollerats på kun-
skaper i ABC-bok och ”stafning”. Året därpå fram till skriftskol-
åldern har han tenterats på sina kunskaper i ”innanläsning”.

Läsförhören har tydligen haft en betydande funktion in-
om folkbildningen. Denna betydelse avtog i takt med att 
skolväsendet utvecklades. Läsförhör med betoning på det 
andliga innehållet var dock tämligen allmänna i landsför-
samlingarna ännu under andra halvan av 1900-talet. Nå-
gonstans kring 1970-1980-talen ändrade man benämning-
en till ”läsmöten”. På dem samtalar man om den kristna 
tron och prästerna tar kanske upp något stycke ur kateke-
sen och placerar in lärosatserna i den nutida verkligheten.

Man tog i tiden läsförhören på stort allvar. En piga lär ha 
sagt: ”Aldrig kan man vara riktigt glad. På sommaren är det 
åskväder och på vintern är det läsförhör.”  Och som det står 
i Katekesen: ”Detta är visserligen sant!”

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

fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

på TväREN aNdREas aNdERssON

ge barnen rätt till det heliga
”en del är långa, andra kor-
ta. en del är hemma, andra 
borta. Men alla har vi nåt 

att ge. Jee, jee, 
jee!”

Det är ett 
centralt bud-
skap som för-
samlingens 
barnarbete 

förmedlar. Bland annat ge-
nom sånger och berättel-
ser på läger och skolandak-
ter får barnen höra ”du är 
värdefull” och ”tryggare kan 
ingen vara”. Människovärde 
och trygghet.

i Helsingfors döps bara 
hälften av alla barn. Allt fler 
föräldrar som hör till kyrkan 

väljer att inte låta sitt barn 
bli döpt. enligt Hufvud-
stadsbladet vill de låta bar-
nen välja själva.

Jag är oroad över att bar-
nen inte får en kontakt till 
församlingen. Det är möj-
ligt att de föräldrar som vill 
låta barnen välja inte ak-
tivt skulle ta del av det för-

samlingen erbjuder fastän 
barnet skulle bli döpt. Men 
om barnet inte hör till för-
samlingen kommer det in-
te ens att erbjudas knatte-
gudstjänst, klapp och klang, 
dagklubb, pyssel, barnläger 
med mera.

Vår sekulariserade värld 
är relativistisk. Det finns 

många sanningar och man 
kan tro på vad man vill. in-
te undra på att det finns så 
många vilsna och depri-
merade ungdomar, det är 
helt förståeligt med tanke 
på den prestationspress 
som läggs på dem sam-
tidigt som de ska försöka 
hållas stående på en grund 

som hela tiden rubbas.
Genom församlingens 

barnarbete och kontakt 
till skolor och daghem kan 
kyrkan visa att det finns en 
Sanning som utgör en sta-
dig grund för en trygg upp-
växt. Med så enkla medel 
som att sjunga ”du vet väl 
om att du är värdefull.”

De svarar alltid 
när du ringer
TeleFOnJOUr. 
Någon har stenhårda 
relationsknutar, en 
annan vill bara säga 
god natt.

TexT OCH FOTO:  
nIna ÖSTerHOlM

Drygt tusen personer ringer 
den finlandssvenska sam-
talstjänsten årligen.

De flesta samtalen handlar 
om livsvillkor och relationer 
till andra människor.

– Men de finns också de 
som helt enkelt vill säga 
godnatt till någon. De som 
kanske inte talat med någon 
annan på hela dagen, berät-
tar Caritha Sjöberg som an-
svarar för den svenska sam-
talstjänsten i Södra Finland.

De är nästan enbart fri-
villiga som har jour i den 
svenskspråkiga samtals-
tjänsten. De frivilliga in-
leder sitt pass klockan åt-
ta varje kväll, samtalen för-

delas automatiskt mellan 
Österbotten och Södra Fin-
land. 

nätjour kompletterar
Parallellt med telefontjänsten 
upprätthåller kyrkan ock-
så en hjälptjänst på webben, 
Samtalstjänstens nätjour.

– Antalet kontakter har 
ökat stadigt via webben men 
det har inte påverkat telefon-
jouren. Efter 2007, när vi fick 
det riksomfattande num-
ret, har antalet samtal legat 
på drygt tusen per år, säger 
Sjöberg.

De slutgiltiga siffrorna för 
år 2011 har inte ännu kommit 
men de torde ligga på sam-
ma nivå.

– Sedan början av 2012 
har det rapporterats om en 
liten ökning bland samta-
len. Vi får se hur det utveck-
lar sig.
    Påverkar de ekonomiskt an-
strängda tiderna mängden sam-
tal?

– Vilka problem som folk 
vill prata om kanske påver-

kas, det kan handla om ar-
betslöshet, men det anta-
let samtal är på samma ni-
vå som förr.

Frivilligt skyddsnät
De som har jour och svarar på 
de samtal som kommer har 
tystnadsplikt. De har också 
gått kurser, får handledning 
och fortbildas kontinuerligt.

– Vi försöker ta väl hand 
om våra frivilliga, säger Sjö-
berg som är mycket stolt över 
alla engagerade.

Hon fungerar också själv 
som ett slags skyddsnät för 
dem som har jour. Om de vill 
prata av sig efter ett pass kan 
de ringa upp exempelvis Sjö-
berg ännu samma kväll och 
prata av sig utan att för den 
skull bryta tystnadsplikten.

– Jag tror att många av vå-
ra frivilliga själva upplevt att 
de blivit hörda, att någon 
lyssnat på dem när de haft 
det svårt. De har många egna 
erfarenheter i bagaget, livs-
kriser som de trots allt klarat 
sig igenom. Nu vill de göra 

en insats och hjälpa andra.
Vem som helst kan ringa 

jouren. Det som erbjuds är 
samtalsstöd. Tillsammans 
försöker man hitta lösning-
ar på problemen.

– Telefonen är också en 
trygghet. De som ringer vet 
att vi svarar varje kväll, året 
om. Vi tar aldrig semester.

du BEHövEr inte berätta vem du är när du ringer till församlingarnas samtalstjänst.

SAMTALSTJäNST

• Numret till Samtalstjäns-
ten är 01019-0072.
• Tjänsten är öppen varje 
kväll kl. 20–24.
• Du får vara anonym, och 
frivilligarbetarna som har 
jour har tystnadsplikt. 
• Samtalet kostar lika 
mycket som ett lokalsamtal.
• Upprätthålls av den  
evangelisk-lutherska kyr-
kan.
• Se också http://evl.fi/
natjour
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Jag 
tänk

te in
te p
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Varför?

HJÄLP!

BytEr intE ut bikten. Kurt Hellstrand är präst och har arbetat som gymnasielektor i religion och psykologi. För närva-
rande är han familjearbetare anställd av Laestadianernas fridsföreningars förbund (LFF). i Jakobstads-Karlebynejden 
finns sju bönehusföreningar (Karleby, Bosund, Näs, Risöhäll, Jakobstad, Kållby, esse) med sammanlagt 5 000-6 000 
medlemmar. 

BIKT. Ångest och tilltrasslade relationer är 
tunga att bära på. I bikten får vi sätta ord på 
sinnets sorger. Henrik Östman har ställt fyra 
aktuella frågor om bikt.

Själens 
islossning

”en islossning 
kan börja ske i 
själen när man 
får spränga ti-
gandets bojor.”
Kurt Hellstrand

– Samtal med bikt öppnar möjlig-
het till befrielse och glädje, säger 
familjearbetaren Kurt Hellstrand.

Bikten ses ofta som kännetecknande för 
den romersk-katolska kyrkan. Finns bik-
ten kvar i vår evangelisk-lutherska kyrka?
 – För Luther spelade bikten en mycket 
viktig roll. Han kunde säga att om man 
än bjöd honom alla skatter i världen, 
skulle han inte byta ut dem mot bikten. 

Det säger Kurt Hellstrand som är 
präst och tidigare gymnasielektor i re-
ligion och psykologi. För närvarande är 
han familjearbetare anställd av Laes-
tadianernas fridsföreningars förbund 
(LFF). Förbundet är den samlande or-
ganisationen för den svenskspråkiga 
grenen av den laestadianska väckel-
serörelsen. 

Den laestadianska rörelsen är en 
av de inomkyrkliga väckelserna i den 
evangelisk-lutherska kyrkan. Bland 
laestadianerna har den enskilda bik-
ten av tradition en stor betydelse.

– Det är svårt att säga i hur stor ut-
sträckning bikten används numera. Ut-
vecklingen har gått mer mot själavår-
dande samtal. Överlag tror jag att sam-
tal med själavårdare ofta handlar om 
människans ångest, tilltrasslade rela-
tioner och depressioner än om skuld, 
menar Kurt Hellstrand.

Enligt honom behöver det inte be-
tyda att gudsrelationen inte finns med 
i samtalet. I stället för traditionell bikt 
med bekännelse av synderna och av-
lösning (absolution) kan samtal ock-
så avslutas med en försäkran om Guds 
nåd. För många är ändå just den utta-
lade bekännelsen viktig.

– I psalm 32 beskriver David hur till 
och med hans kropp led så länge han 
teg. Redan det att man får sätta ord på 
det som man bär på öppnar möjlighe-
ter. En islossning kan börja i själen när 
man får spränga tigandets bojor. 

Nya testamentets ord för ”bekän-
na” betyder ordagrant ”säga det sam-
ma som”.  

– Man säger det som Gud säger. Man 
ger honom rätt i hans dom över syn-
den.  Ångern över synden handlar in-
te i första hand om starka känslor ut-
an om insikt.

Avlösningen eller absolutionen be-
styrks ofta med ett bibelord om Guds 
nåd och förlåtelse i Kristus. Den av-
slutas i regel med att man nämner den 
treenige Gudens namn, bland laesta-
dianer ofta med orden ”för Jesu Kris-
ti skull” eller ”i Jesu namn och dyra 

blod”. Det gör man för att ange grunden 
för förlåtelsen.

Finns det en risk att bikten missbrukas?
– En form av missbruk är den ytliga bik-
ten, som kan bli en flyktväg. Den kan ge 
en lättnad för stunden men undviker det 
verkliga problemet och omedvetna mo-
tiv. Å andra sidan kan deprimerade män-
niskor ofta ha skuldkänslor, fastän det de 
behöver är en behandling av depressio-
nen. Själavårdaren bär ett stort ansvar för 
att bedöma vad som är vad och hjälpa den 
som kommit till samtalet.

Hellstrand påminner också om att bik-
ten enligt den lutherska bekännelsen är 
frivillig. Samtidigt vill han betona dess 
möjlighet att ge befrielse och glädje.

Kan tystnadsplikten missbrukas?
– Den absoluta tystnadsplikten är framför 
allt en trygghet, både för den som biktar 
sig och för den som tar emot bikten. För 
mig som präst innebär tystnadsplikten att 
det som sägs har sagts till Gud. Den insik-
ten sätter också igång en mental process 
hos mig som gör att det jag hört lättare 
faller i glömska. I laestadianska predik-
ningar påminner man då och då om vik-
ten av den moraliska tystnadsplikten ut-
ifrån bibelordet: ”Den som går med förtal 
förråder hemligheter, den som har ett tro-
fast hjärta döljer vad han vet.” (Ord 11:13)

Enligt Hellstrand missbrukas inte den 
absoluta tystnadsplikten så länge biktfa-
dern eller -modern håller fast vid själavår-
dens målsättning att hela människan ska 
upprättas och helas. Det här innebär att 
man vid behov också ger råd och vägled-
ning. Bikten har också ett reparativt mo-
ment, en vilja att ställa till rätta och gott-
göra det onda där det är möjligt.

– Det finns en trygghet i att vända sig 
till en präst också därför att präster har 
utbildning i och erfarenhet av själavård.

Har du bekantat dig med kyrkans nya direk-
tiv för tystnadsplikten?
– Bara ytligt, men jag ska skaffa boken.

Hellstrand berättar att han snart ska 
leda en samling för frivilliga själavårdare 
inom bönehusföreningarna. Där planerar 
han hålla ett föredrag om tystnadsplikten, 
medan en sjukskötare inom psykiatri ska 
tala om depressioner.
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Om jag bara...

Det var så svårt 
att leva upp 
till...

Jag 
tänk

te in
te p

å

Förlåt
NEJ!

Bikt och 
tystnadsplikt 
professionellt

– Tröskeln att komma till samtal 
och förbön har blivit lägre, bedö-
mer gustav och Mona granvik. 

Gustav Granvik är pensionerad präst. 
Tillsammans med sin hustru Mona, som 
är pensionerad biologilärare med en lång 
erfarenhet inom själavård, tar han emot 
människor till förbön och samtal. Det sker 
vid Fokussamlingarna i Jakobstads för-
samlingshem, Crosspoint i Karleby stads-
kyrka och vid Oasrörelsens samlingar, 
tidigare även vid Inremissionshemmet i 
Larsmo och i andra sammanhang. 

Ofta samlas till och med flera hund-
ra personer på de karismatiskt präg-
lade mötena. Många av deltagarna är 
ungdomar. 

Finns bikten kvar i vår lutherska kyrka?
– Det är sällan någon numera kommer 
enbart för bikt, men bikt kan också fin-
nas inbyggd i själva samtalet. Tystnads-
plikten gäller för alla förtroliga samtal, 
så det spelar ingen roll om man kom-
mer för samtal och förbön gällande nå-
got problem i livet eller för bikt, säger 
Gustav Granvik. 

Gustav och Mona Granvik föredrar att 
kalla sig förebedjare eller medmännis-
kor i stället för själavårdare.

– Om man sätter upp skylten ”bikt” 

lägre tröskel numera
– Bikt och själavård kunde 
erbjudas oftare i samband med 
söndagsgudstjänsterna, anser 
Stefan Forsén. 

Stefan Forsén är kyrko-
herde i Matteus försam-
ling, Helsingfors, med 
drygt 6 000 medlemmar. 
Tidigare arbetade han som 
direktor för stiftsgården 
Lärkkulla.

Finns bikten i vår evangelisk-lutherska 
kyrka?
– Ja, den finns. Den är en viktig re-
surs för kyrkan. Jag anser att var och 
en bör få tillfälle att lätta sina bördor. 

Kyrkoherden påminner om att kyr-
kohandbokens förord har en passus 
om att gudstjänstbesökarna vid sidan 
av den gemensamma syndabekän-
nelsen och avlösningen som ingår i 
högmässan även ”bör erbjudas möj-
lighet till enskild själavård och bikt”.

– Den erbjuds nog då och då, men 
kanske inte tillräckligt ofta, menar 
Forsén.

Varför är bikten viktig?
– Därför att förlåtelsen är en så vä-
sentlig del av vår kristna tro. Det är 
en styrka i vår kyrka att vi har till-
gång till bikten.

Forsén vill rekommendera män-
niskor att regelbundet gå till bikt. 

– Det handlar inte om att gräva ner 
sig i synder, utan om att se sitt liv i 
ett nytt ljus.

Kan bikten missbrukas?
– Risken är uppenbar, till exempel för 
den som har obefogade skuldkänslor. 
Men det betyder bara att förlåtelsens 
ord inte blir verkliga. Jag tror att präs-
terna är kunniga och medvetna om den 
här problematiken. Man behöver inte 
avhålla sig från att bikta sig för den sa-
kens skull.

Har ni bekantat er med den nya boken om 
tystnadsplikt?
– Vi kommer nog att läsa den. Tyst-
nadsplikten ingår i de anställdas ut-
bildning, men frågorna behöver kon-
tinuerligt tas upp i församlingarna.

TexT: HenrIK ÖSTMan  
FOTO: JOHan SandBerg 
iLLuSTRATiON: MalIn aHO

– För många människor är det 
viktigt att veta att kyrkans perso-
nal har tystnadsplikt, kommenterar 
Pia Kummel-Myrskog, ledande 
branschsekreterare vid Kyrkans 
central för det svenska arbetet.

En ny bok damp ner i för-
samlingarnas postlåda. 
Kyrkostyrelsen har upp-
daterat direktiven för tyst-
nadsplikt bland kyrkligt an-
ställda, förtroendevalda och 
frivilliga. Publikationen Tid 

att tala – tid att tiga. Bikthemlighet och tyst-
nadsplikt i kyrkan ersätter den tidigare ver-
sionen som utkom 2002.

Direktiven klargör hur kyrkolagen och 
andra lagar påverkar kyrkans arbete, i 
synnerhet gällande tystnadsplikten och 
i ansvarsfrågor som gäller anmälnings- 
och vittnesskyldighet. Även frågor om 
tillämpningar som tagits upp i offentlig-
heten och i församlingsarbetet behand-
las. 

Finns det risk att tystnadsplikten urholkas 
av samhällets påtryckningar?
– Den absoluta tystnadsplikten för präs-
ter och lektorer är fastslagen i kyrko-
lagen och den har inte förändrats. Or-
saken till uppdateringen är att allmän 
lagstiftning, bland annat barnskydds-
lagen, har förändrats, kommenterar Pia 
Kummel-Myrskog.

Alla präster, också de som inte är i 
tjänst, och lektorer i tjänst har absolut 
tystnadsplikt. Det innebär att inget som 
sägs i enskild bikt eller själavård får fö-
ras vidare. 

– Man har från samhällets sida sett 
att bikthemligheten behöver finnas ur 
vårdsynvinkel  för att samhället som hel-
het skall må bra. I och med att riksdagen 
har godkänt kyrkolagen kan man säga 
att också samhället har ställt sig bak-
om detta.

Den absoluta tystnadsplikten gäller 
också om grova och outredda brott skul-
le uppdagas i samtalet och den påverkas 
inte ens av klientens medgivande. La-
gen gör ingen skillnad på bikt och öv-
rig själavård. Tystnadsplikten gäller al-
la samtal i förtroende, också samtal som 
förs per e-post eller textmeddelanden.

Inget hinder för att hjälpa offret
Enligt Kummel-Myrskog hindrar inte tyst-
nadsplikten själavårdaren att hjälpa of-
fer för eventuella brott eller missbruk. 
Den som tar emot bikt är också skyldig 
att meddela myndigheterna om ett grovt 
brott är förestående, men det måste gö-
ras under iakttagande av tystnadsplikten.

– Identiteten på den som prästen samta-
lat med får inte avslöjas. I församlingsarbe-
tet kan det också lösas till exempel genom 
att prästen eller lektorn, med klientens 
samtycke, arbetar i ett team med en dia-
koniarbetare eller ungdomsarbetsledare.

Boken ger praktiska anvisningar om 
tystnadsplikten också för övriga anställ-
da, förtroendevalda och frivilliga medar-
betare. Branschsekreteraren uppmuntrar 
församlingarna att bekanta sig med den. 

– Det är en del av församlingsanställ-
das professionalitet att känna till gällan-
de bestämmelser om tystnadsplikten, sä-
ger Kummel-Myrskog. 

guStav oCH Mona Granvik föredrar att kalla sig förebedjare eller medmänniskor i stället för själavårdare.

eller ”själavård” vid ett möte är det få 
som vågar komma. Däremot har trös-
keln att komma till samtal och förbön 
blivit allt lägre, särskilt bland ungdo-
mar. Ännu för tio år sedan var tröskeln 
högre. Det finns så mycket nöd i dagens 
samhälle, menar paret Granvik.

Vad är det som är bra med bikten?
– Vi hör till ”folkhälsan”! Vi har en in-
bunden kultur i Finland. Ibland behö-
ver vi få möjlighet att lätta på det som 
trycker vårt samvete. När man lär kän-
na Gud lär man också känna sig själv, 
säger Gustav Granvik.

Är det svårt att följa tystnadsplikten?
– Jag tycker inte att det är svårt. Det är 
så sällan som brott eller andra svåra fall 
kommer upp, tycker Mona Granvik.

Gustav däremot menar att han ibland 
får vara på sin vakt för att hålla tyst om 
saker som han vet.

– Särskilt gäller det att vara försiktig i 
förkunnelsen så att man inte tar för kon-
kreta exempel ur det vardagliga livet.

Gustav och Mona Granvik vill upp-
muntra alla att gå och samtala med nå-
gon om svåra saker i livet. Det har hjälpt 
många att komma vidare.

– Vi är bara människor, men vi tror 
att Guds Ande leder oss. Utan det skul-
le vi inte våga göra det vi gör.

”Om man sät-
ter upp skyl-
ten ”bikt” el-
ler ”själavård” 
vid ett möte är 
det få som vå-
gar komma.”
Gustav och 
Mona Granvik

att se sitt liv 
i nytt ljus
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Järn 
som 
lera
TexT OCH FOTO: JOHan SandBerg

– Jag känner mig nog som en skapa-
re, säger han. Då järnet beter sig som 
leran känner jag mig i princip som en 
krukmakare fast jag arbetar med lite 
skarpare lera.

Men den bibliska lyriken passar in-
te helt in i Purmosmedens verklighet. 
Försöker han forma något med hän-
derna bränner han sig ordentligt. Jär-
net är över sjuhundra grader varmt. I 
stället är det hammaren, antingen den 
mekaniska eller den konventionella, 
som står för formgivningen.

–  Finns det något manligare jobb än 
det här? Det både bullrar och bankar.

Kay Vikström sätter in järnet i äs-
sjan, tar ut det glödande hett och be-
arbetar det med den mekaniska ham-
maren. Proceduren upprepas tills han 
flyttar över järnet till städet och for-
mar det genom att slå på järnet med 
hammaren. 

Av järnet formar han en ljusstake. 
– Det är ett genuint hantverk, sä-

ger han när han betraktar den färdi-
ga ljusstaken. Den är kanske inte den 
roligaste att tillverka. Men den är lätt 
att sälja.

Är designen din egen?
– Tro inte den person som påstår sig 

ha designat den här, säger han. Den 
fanns redan på vikingatiden. Men jär-
net var så dyrbart på den tiden att kon-
struktionen var klenare.

Bonden blev smed
För tjugo år sedan gjorde Kay Vikström 
sig av med mjölkkorna på hemgården 
i Purmo.

– Då anmälde frun mig till en nybör-
jarkurs i smide. På den vägen är jag. Nu-
mera lever jag på smedjan. 

Från kursen har Vikström gått vidare 
till smedmästarexamen vilket motsva-
rar andra stadiets yrkeshögskola. Som 
slutarbete gjorde han en missionsljus-
stake i egen design som i dag står i hem-
kyrkan i Purmo. 

– De trevligaste uppdragsgivarna är 
församlingarna, säger han. Med lite tur 
har de kvar det jag tillverkat ännu efter 
tvåhundra år. Jag har redan sett ljussta-
kar jag gjort på loppmarknader. Det stör 
mig inte, men skillnaden är att en för-
samling sannolikt behåller det jag gjort 
längre än så.

Förutom missionsljusstaken till Pur-
mo kyrka har Kay Vikström gjort lik-
nande ljusstakar till Nastola kyrka och 

till församlingshemmet i Gamlakarleby. 
Dessutom har han gjort krucifix, andra 
typer av ljusstakar samt grindar och lå-
dor att ha sand i vid jordfästningar till 
kyrkor och församlingshem.

– Det känns stort att kunna levere-
ra något som passar i en kyrksal från 
en smutsig miljö med eld och rök som 
en smedja. 

Utöver församlingar riktar sig Vik-
ström till företag och privatpersoner. 
Tidigare färdades han till hantverkar-
marknader.

– Men jag tröttnade på att bjuda ut 
mig. Det är inte lätt att vara marknads-
försäljare. Numera har jag ett litet lager 
här hemma, folk ringer ibland och frå-
gar efter något och då är det bra att ha.

Vintern är knivsäsong
För det mesta tillverkar Vikström på 
beställning. Men det finns undantag: 
knivar.

– Knivarna tar länge att tillverka, så 
dem kan man i regel inte göra på beställ-
ning. Under vintrarna brukar jag tillverka 

En ljuSStakE blir 
till i Kay Vik-
ströms smedja 
i Purmo. På 
bilderna nere 
till höger syns 
annat han gjort, 
en kniv med 
damaskblad och 
en ängel på en 
sten han hämtat 
i mc-väskan från 
Posio. 

HanTVerK. Den bibliska bilden av 
krukmakaren ligger nära till hands när 
man ser smeden i arbete. Den jämfö-
relsen har också Kay Vikström gjort.



LIV & TRO 11KyrKpressen torsdag 1.3.2012 • nr 9
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

knivar. På höstarna stortrivs jag med att 
sitta i snickeriet och tillverka knivskaft.

Vikström jobbar i sort sett varje dag. 
Är han inte i smedjan eller i snickeriet 
så slipar han knivblad i verkstaden el-
ler så syr han knivfodral i ett rum där 
han också har en uppsättning musikin-
strument. Ibland samlar han sina vän-
ner där för att musicera. Han plockar 
fram en gitarr som han tillverkat själv.

– Eftersom jag är smed har jag ju gjort 
metalldelarna på gitarren själv. Träde-
larna har jag täljt med yxa och hyvlat 

för hand. Halsen har jag köpt på Ebay.

en rik man
– Jag anser mig vara en rik man för jag 
får disponera dagen som jag vill. Jag är 
inte rik på pengar men jag är en fri man. 

Arbetsmängden varierar. Ibland gör 
han långa dagar men det kan också gå 
någon vecka när det är lugnare. Ett pro-
blem är att kunderna inte vet hur länge 
det tar att tillverka saker och ting.

– Visst kan man tillverka något som 
normalt tar två veckor också på kor-

tare tid. Men då bränner man sitt ljus 
i båda ändarna.

Ibland håller han kurser i smide. Sex 
gånger har han varit i USA för att un-
dervisa i skandinaviskt knivsmide. 

– Jag kom mig dit när jag deltog i 
en knivmässa i Wisconsin. Där möt-
te jag en man som frågade om jag kan 
komma och hålla kurser i att tillver-
ka knivar.

Fördelen med de skandinaviska kni-
varna, jämfört med de amerikanska, 
är att de är bättre att tälja med. 
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Behov och 
önskningar
Fasta. Att 
avstå. Att 
ha möjlig-
heten, men 
ändå inte 
använda den. 
Jag inled-
de fastlagstis-
dagen på en 
kaffebjud-
ning 
för 
jour-
nalister. i kryptans käl-
larvalv möter kyrkans 
och miljöcentralens folk 
oss med en gemensam 
bön: Lämna lite lättare 
fotavtryck på jorden den 
här fastan. Ät mer ve-
getariskt, åk mindre bil. 
Konsumera mindre. ut-
mana dig själv – välj bort 
och välj bättre alternativ.

i köplandskapet som 
omger mig är det till en 
början svårt att urskil-
ja var gränserna för den 
smala vägen går. Mat, ja, 
men med målet att ut-
gå från det som redan 
finns i frys och köksskåp. 
Tandkräm när den för-
ra tuben blir tom känns 
också godkänt. Blir inkö-
pet av de nya vinterstöv-
larna mer okej för att det 
görs motvilligt muttrande 
över att de gamla favori-
terna inte gick att laga?

Att konsumera ba-
ra det jag behöver, att 
välja bort att köpa sa-
ker jag vill ha men kan-
ske kan klara mig utan. 
Betyder det att jag un-
der dessa 40 dagar inte 
heller får konsumera se-
cond hand? Miljövännen 
i mig säger att second 
hand är återbruk och 
därmed okej. Men tan-
ken med min konsum-
tionsfasta är också att 
jag ska gå bortom min 
egen bekvämlighetszon 
– och att låta bli loppis-
rundorna är en uppoff-
ring som känns.

Jag bor i konsumtio-
nens kungarike och jag 
vet inte vad det är som 
skrämmer mig mest när 
jag stiger utanför det: 
tanken på vad jag kanske 
går miste om eller tan-
ken på att jag kanske in-
te är samma person ef-
ter 40 dagar.

 ¶ erika rönngård

ELLIpS

Första dancemässan i Åbo i mars
ElEktroniSk muSik. 
Dance+Pray är den första 
mässan med elektronisk 
musik i Finland. Mässan föl-
jer den traditionella liturgin. 
Musiken däremot är elek-
tronisk trance- och house-
musik som spelas bland 
annat av audile och g-Po-
wered som hör till de störs-
ta namnen inom kristen 
elektronisk musik i Finland.

Kimmo Korpela från 

gruppen G-Powered, som 
gör dance-versioner av 
psalmer, säger att elektro-
nisk musik passar bra i kyr-
kan eftersom man då åter-
går till det gammaltesta-
mentliga sättet att pri-
sa Gud.

– Man ärade Gud genom 
att dansa och slå på trum-
mor. i princip är det just vad 
man gör i dancemässan i 
Mikaelskyrkan i Åbo 23.3.

Religion 
och makt 
farligt att 
kombinera

författarEn, profESSorn 
och föreläsaren Markku 
Ojanen kallas också för 
”lycklighetsprofessorn”. 
Hans senaste bok Onnel-
lisuusprofessorin päiväkirja 
kom ut 2009.

Emeritusprofessorn i psykologi Mark-
ku Ojanen har ägnat många år och 
mycket tid åt att fundera över relatio-
nen mellan religion och ondska och 
relationen mellan välmående och tro. 
Flera år av studier och läsande resul-
terade i två böcker om dessa teman. 
Den ena av hans böcker går in på den 
religionskritik som kommit från ateis-
tiskt håll. 

Ojanen säger att det finns många 
olika slag av ateism och ateister. Det 
finns ateister som är mycket positivt 
inställda till religion, men det finns 
också ateister som är starkt anti-re-
ligiösa i sina åsikter. De senare, som 
brukar kallas för nyateister, kallar 
Ojanen för anti-teister. En av anti-
teisternas centrala påståenden är att 
religion är orsaken till det mesta av 
allt de onda vi ser i världen. 

Har anti-teisterna rätt i detta påstående?
– Nej, så enkelt är det inte. Människor 
gör mycket ont och skälen är många. 

Socialpsykologen Roy Baumeister 
har i sin forskning kommit till fy-
ra olika skäl för mänsklig ondska. 
Dessa är strävan efter egennytta, ho-
tad egoism, skadlig idealism och sa-
dism. Till dessa kan ännu tilläggas 
hämndbegär. En skoningslös strä-
van efter egennytta har åstadkom-
mit mycket ont i människors var-
dagsliv och i historien. 

– Hotad egoism är ett psykiskt till-
stånd i vilket ingår en stark men sam-
tidigt skör social ställning som stän-
digt måste försvaras. Redan en upp-
levelse av att vara hotad kan leda till 
våldshandling.

OndSKa. En del anser att just kristendomen är grun-
den till västerlandets välstånd medan andra anser att 
kristendomen åstadkommit betydligt mera ont än 
gott i vår värld. Skulle världen vara en bättre plats utan 
religion? 

TexT OCH FOTO: TOMaS VOn MarTenS

Idealism och människans tro på något gott, 
kan det leda till motsatsen?
– Om en människa är övertygad om 
att hon står på det godas sida kan hon 
göra vad som helst mot andra. Otroligt 
mycket ont har gjorts i det godas namn.

Idealister kan vara hänsynslösa 
ifall de saknar medkänsla med dem 
som tänker annorlunda. Ibland lär sig 
människor att njuta av att se andra li-
da. Det här säger Baumeister att är säll-
synt, men det finns ofta många bidra-
gande orsaker. 

– Att hämnas är så naturligt att det 
verkar höra till människans natur. Den 
lusten kan antingen begränsas eller tän-
das.

Vilken är då religionernas roll 
i världens ondska?
– Religionens roll i relation till ondskan 
kan vi se överallt där det finns männis-
kor. Också i de sammanhang där religi-
onens roll är liten, eller där deras roll är 
begränsad av samhället, ser vi ondska. En 
vettig fråga är: När fungerar religionen så 
att den ökar vår benägenhet för våld och 
ondska och hur kan religionens roll vara 
sådan att den motverkar ondska?

Vad är kristendomens roll 
i diskussioner om ondska?
– Kristendomen har strävat efter att be-
gränsa människans egoistiska strävan 
efter egennytta och har lyckats ganska 
bra tycker jag. 

I kristen tro har människans egoism 
alltid setts som en central orsak till ond-
ska. Man har betonat ödmjukhet och 
sett med avoghet på själviskhet och all 
slags hotfullhet mot andra. I kristen-
domens historia finns det exempel på 

situationer när upplevelsen av att va-
ra hotad har lett till handlingar som ur 
vårt perspektiv måste ses som onda. 

– Om människan har starka vär-
deringar känner hon sig lätt hotad 
när dessa värderingar förringas el-
ler skändas. En människa utan någ-
ra som helst livsvärderingar är svår 
att föreställa sig.

Jesus förbjöd väl användande 
av våld ganska entydigt?
– Kristendomen har också den haft sin 
beskärda del av missriktad idealism. 
Det finns gott om exempel på hur man 
även i kyrkan använt sig av metoder 
som kan ses som onda. Detta trots att 
Jesus har förbjudit användning av våld. 
Man har velat frälsa människor även 
med råa tvångsmetoder som man an-
sett vara berättigade. 

De flesta betydande religioner och 
ideologier har använt sig av tvivelak-
tiga metoder. 

”Du dukar ett bord för mig”- en gotländsk psaltarmässa 
av och med Tomas Boström, tillsammans med körerna Vi-
Anda, Con Brio och Breeze, dirigent Nina Fogelberg, liturg 
Kaj Andersson. Kollekt till Gemensamt Ansvar.

04.03.2012 kl. 18:00 i S:t Lars kapell, Prästgårds-
gränden 3, Helsinge kyrkoby

Tomas Boström, 
svensk sång- och 
psalmförfattare, 
trubadur och präst
ger en visafton i S:t 
Lars kapell, Präst-
gårdsgränden 3, 
Helsinge kyrkoby

03.03.2012
kl.18:00
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Hoppet står till de fyrbenta
FIlM

War Horse

regi: Steven Spielberg, 
efter en roman av Michael 
Morpurgo. 
Biopremiär 24 februari.

Steven Spielberg är en av 
drömfabriken Hollywoods 
främsta trollkarlar, det för-
stås. Men han är också en his-

torieberättare, sagofarbror, 
av den gamla stammen. En 
regissör som förövrigt inte 
skyr svåra ämnen.

Det var fallet i Schindlers lis-
ta och det är fallet i War Hor-
se, ett maffigt opus vars tro 
på människan synas mot 
en bakgrund av djurvärl-
den, krigets kaos inte att för-
glömma.

Det är inför första världs-
kriget som vi kommer in i 
handlingen, medels en ro-
mantisk och naturskön av-
stickare till brittiska Devon. 

Här möter vi Albert (Jeremy 
Irvine), en godmodig yng-
ling som tar sig an varmblo-
det Joey. Det är ett riktigt ori-
ginal, vilt och vackert, men 
med tiden finner duon en ge-
mensam melodi.

Desto stridare är tårfloden 
när hingsten i samband med 
krigsutbrottet måste avytt-
ras till armén, bara för att i 
kölvattnet av ett förlorat fält-
slag övergå i tysk ägo. Föl-
jande i turen står en fransk 
bonntös och hennes farfar, 
men det visar sig vara lug-

net före stormen. För när det 
drar ihop sig till de avgöran-
de striderna är det kusarna 
som spänns för kanonerna.

War Horse är inte den mo-
dernaste eller mest cyniska 
av filmer, men just här lig-
ger mycket av dess charm. 
Steven Spielberg räds inte det 
känslomässiga, det herois-
ka och moraliskt rakrygga-
de (på den punkten kommer 
man att tänka på såväl Frank 
Capra som John Ford) och så 
går han i mål med en gamla 
skolans melodram som det 

omgivande kriget till trots 
vägrar att ge upp sin tro på 
mänskligheten.

Med två och en halv tim-
me på nacken blir det visst 
en del transportsträckor men 
helheten övertygar. Den är 
vackert och gripande utan 
att för den skull vara förlju-
get och vad krigets verklig-
het beträffar låter regissören 
bli att – som i Rädda soldat Ry-
an – exponera blodutgjutel-
sen i detalj. Man fattar än-
då, liksom.

 ¶ krister Uggeldahl

– Människan kommer knappast att 
ge upp sina ideal men vi borde överge 
alla sådana beteenden som kan ska-
da andra. Kombinationen religion och 
världslig makt har visat sig vara myck-
et destruktiv.

att hämnas kan väl knappast ses 
som en kristen dygd?
– Kristendomen tar avstånd från hämnd 
men det är klart att också troende män-
niskor förfaller till denna synd. Men knap-
past i större utsträckning än andra. 

Det hemskaste som finns är att utö-
va hämnd i Guds namn. Det har också 
hänt och händer. 

– Sadism ser ut att höra ihop med så-
dana maktkulturer där skillnaden mellan 
gott och ont har förflackats som resultat 
av missriktad idealism och maktbegär. 
Det här är knappast ett typiskt kristet fe-
nomen. Det skulle vara konstigt om en re-
ligion som betonar förlåtelse, kärlek och 
nåd skulle frambringa mycket sadism.

Finns det biologiska och kulturella orsa-
ker till människans ondska?
– Det är klart att människans biologi 
och kultur påverkar allt som männis-
kan företar sig. Människan är syndig 
och rättfärdig, helig och ond, en självisk 
och samtidigt altruistisk varelse. Kul-
turen kan stärka vilken av dessa sidor 
som helst, men människans ondska 
kan aldrig helt tas bort. I alla fall inte 
med tvångsmedel! 

Forskare har gett väldigt olika svar på 
vad kristendomens roll är i detta sam-
manhang. En del anser att just kris-
tendomen är grunden till västerlan-
dets välstånd, medan andra – en li-
ten minoritet – anser att kristendo-
men åstadkommit betydligt mera ont 
än gott i vår värld. 

– De mest kritiska bedömningarna 
har kommit från en del evolutionsbi-
ologer, medan historiker å sin sida of-
ta har sett kristendomens ha en posi-
tiv inverkan.

Är religion inget annat än en biprodukt av evo-
lutionen?
– Att kritisera religion ur ett evolutions-
perspektiv är rätt konstigt eftersom evolu-
tionens resultat alltid är ”rätt”. Det är vad 
det är. Att värdera evolutionens slutresul-
tat, till exempel religion, innebär att även 
denna värdering är ett resultat av evolu-
tionen. Ingen kan försätta sig själv utanför 
evolutionen i en förment neutral position 
för att bedöma dess resultat.

 
Skulle världen vara bättre utan religion?
– Det här är en helt absurd frågeställning. 
Det är helt omöjligt att föreställa sig en his-
torisk utveckling utan att se religionernas 
centrala roll i vår värld. 

Vi kan förstås spekulera i hur en värld ut-
an religion skulle se ut, men även en sådan 
värld skulle bygga på en religiös bakgrund. 
Även anti-teisterna betonar betydelsen av 
konstruktiva värderingar och dessa är till 
stor del desamma som kristendomens vär-
deringar. Vetenskapen bär inte upp dessa 
värderingar. 

– Värderingar är något man måste tro på 
och binda sig till. Kommer detta att vara möj-

ligt utan religion och ideologier, det får fram-
tiden utvisa. Eller är det rentav så att en ma-
terialistisk och ateistisk livsåskådning, som 
betonar humanistiska värderingar, är en re-
ligion eller ideologi?

Hur mycket har man forskat i relationen mel-
lan tro och mental eller andlig hälsa?
– Det finns väldigt mycket forskning på det 
här området. De flesta undersökningar vi-
sar klart att tro och religion ökar männis-
kans känsla av välbefinnande. 

I mera detaljerade studier blir bilden me-
ra mångtydig och svårtolkad. Men även i 
studier som går mera på djupet verkar det 
finnas ett starkt samband mellan tro och 
upplevd andlig och psykisk hälsa. Men-
tala problem verkar förekomma i samma 
utsträckning bland troende och icke-tro-
ende. Alkohol- och narkotikaberoende 
är klart mindre vanligt bland religiösa än 
bland icke-religiösa. 

– Religiositet ser ut att öka individens 
motivation att sköta den egna hälsan. Re-
ligiösa känner sig lyckligare och nöjdare 
överlag, men trots det verkar inte religio-
sitet minska på ångest och depression.

BAb Gyllene Svanen AsOy

Ron Lindberg
Tel. 040-5300 127GL&

Försäljare och byggherre:

GYLLENE SVANEN: DITT HEM MED HAVSUTSIKT! 

21 personliga bostäder i en havsnära miljö. Gyllene Svanens hissförsedda 
höghus står på en strandtomt nära centrum av Ekenäs. Husbolaget har en stor 
trivsam innergård och invånarna har möjlighet till både båtplats och bilgarage. 

Exempel på lediga lägenheter:

             2r +k+b+balkong:  60,0 m2      fp 101.916,53 €     sp 193.500 €
             3r +k+b+balkong:  86,5 m2      fp 144.767,17 €     sp 276.800 €
             3r +k+b+balkong:  87,0 m2      fp 149.953,97 €     sp 282.750 €
             3r +k+b+balkong:  93,0 m2      fp 162.620,63 €     sp 304.575 €
 

Kom och bekanta dig med de färdiga lägenheterna! 
Visning lördagen den 3.3. kl.11-13.

E-mail: g-l@g-l.fi
www.g-l.fi/gyllenesvanen

Candelinsgatan 5, 10600 Ekenäs
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pSALMvävEN maRs

Fyll i de ord som sökes på raderna A-x. 
Motsvarande siffra i kombination med 
radens bokstav finns i rutfältet upptill. 
Flytta över bokstäverna så att den första 
bokstaven på rad A motsvarar A75, den 
andra A48 o.s.v. Den färdiga texten i 
rutfältet bildar en psalmvers. De första 
bokstäverna i raderna A-x bildar psal-
mens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den 
nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att 
vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
467, vers 2, som börjar med orden Låt 
oss alltid för dig verka. Vinnare i förra 
Psalmväven är: Helena Sinisalo, Joen-
suu, Marita Tikander, Marienhamn och 
Ann-Cathrine Westerby, Pärnäs. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
senast 26.3.2012. 
Märk kuvertet ”Mars-psalmväv”. Bland 
de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. 
Lycka till!

pSALMvävEN

SKIcKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

namn & adress:

VInn BÖCKer!

A   Lyfter bilmekaniker   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                         75        48       101      29       106       31       124      96 
B   Envist                     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                     40       50       88       111       126       70        8        107 

c   Nagla fast               ___     ___     ___     ___                                       18        82       28        68

D   vidskepelse           ___     ___     ___     ___     ___     ___                                        4         113       89       76        49       16

E   Arabstat i söder      ___     ___     ___     ___     ___                                         118       6         73        98       19  

F   gyttjelik                 ___     ___     ___     ___                                     46       119       94        11 

g   ID-kort kort            ___     ___     ___                                       125       93       12 

H   Sydeuropeisk jude  ___     ___     ___     ___     ___     ___                                         25        117       54       84        47       99  

I   Tom fras                 ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                      103      110       79       60        37         1         26 

J   ”Jag skall nu eder lära den svåra konsten att
      på samma gång varandra i ett drag göra matt”    ___     ___     ___     ___     ___                                                                                         57       67        85       102      24     

K   glada änkans man    ___     ___     ___     ___     ___                                           7         100      56       72        39 

L   glapp                       ___     ___     ___     ___     ___                                       109      65        30       71         9 

M   Inte sant                 ___     ___     ___     ___                                        10       63        87        27 

N   Källa till bråk           ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                          59       69        36       78         5        112        21        81

O   visar klenoder         ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                             22       95       104       15       43         3         61        51        120      74  

p   Handling                 ___     ___     ___                                        91       123       35

R   Svultit                    ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                    38        17        58       83       116        2         45 

S   Jämför kulturer       ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___                                          86        77       114        33       44       97        53        13

T   Tangerat                ___     ___     ___     ___                                     121        14       64        42

U   Har mänsklig dragare    ___     ___     ___     ___     ___     ___                                                 52       108       41       122       90       23   

v   Stor bokstav                ___     ___     ___     ___     ___     ___                                             20       92        62       115       80       32 

X   gör svart svartare         ___     ___     ___     ___                                              66      105       34       55
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ÅBOlandS PrOSTerI 

 ¶ KIMITOÖn
Söndagen i fastan - 2. Paastona-
jan sunnuntai
reminiscere
Bön och tro - rukous ja usko
Kimito:
Högmässa: sö 4.3 kl 12. Sundstén, 
Sundroos. Kyrkkaffe.
Veckomässa: on 7.3 kl 18. Mura
Västanfjärd:
Högmässa: sö 4.3 kl 10. Donner, 
Lundell.Missionslunch
dragsfjärd:
gudstjänst: sö 4.3 kl 12 i Dfjärds 
kyrka. Backström, Södergård
Hitis:
Högmässa: sö 4.3 kl 16. Kuok-
kanen

 ¶ ÅBO
tors 1.3 kl.9.30-11: Öppen dag-
klubb i Aurelia (2 vån.). Vi tar 
emot max 10 barn/gång, du bör 
anmäla ditt barn senast dagen 
innan kl.12 till 040-3417628. Ta 
med eget mellanmål och egna 
inneskor. Verksamheten är gratis.
kl.17-19: Fastegruppen samlas i 
Domkyrkan
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet
fre 2.3 kl.19-23: Café Aderton i 
Aurelia (2 vån.)
lö 3.3 kl.11:30-13 Kyrkans barn-
timme i Aurelia (2 vån.)
sö 4.3 kl.12: Högmässa i Domkyr-
kan. Kyrkoherdekandidat Björn 
Öhman provpredikar och fungerar 
som liturg. Forsman. Gudstjänst-
grupp 6 medverkar. Kyrkkaffe 
serveras efter högmässan.
må 5.3 kl.14: Missionskretsen 
samlas i Aurelia (3 vån.). Tema: 
israel
kl.18-20: West Coast Gospel 
Choir övar i Aurelia (1 vån.)
tis 6.3 kl.18: Lovsångskören övar i 
Aurelia (1 vån.)
kl.19-20: Lovsång och förbön i 
Aurelia (1vån.). Bernice Sundkvist: 
”Älska med uthållighet”.
ons 7.3 kl.10-12: Familjecafé i Pa-
pinholma församlingshem (Kärä-
jäkalliontie 4, S:t Karins)
kl.11-12: Förbönsgruppen samlas i 
Aurelia (3 vån.)
kl.13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 
vån.). Dikter lästa av Minna Aalto.
kl.17-18: Gudstjänstgrupp 1 sam-
las i Aurelia (3 vån.)
kl.18-20.30: Filmkväll med Chan-
gemaker i Aurelia (3 vån.)
Under fastetiden är det möjligt 
att delta i en fastegrupp som 
kommer att diskutera Patrik 
Hagmans bok ”Om kristet mot-
stånd”: Församlingen har ett antal 
böcker. Mera info fås av laura.ka-
ranko@evl.fi som också tar emot 
anmälningar. Start 23.2 kl.17:00 i 
Domkyrkan.

ÅlandS PrOSTerI

 ¶ HaMMarland
Sö 4.3 kl 12 andra söndagen i 
fastan: 
Högmässa i Hammarlands kyrka 

Mårten Andersson, Carl Micael 
Dan.

 ¶ JOMala
Fre 2.3 kl. 12: Bön på interna-
tionella böndagen i Olofsgården, 
Annika Hedlund
4.3 2 sönd. i fastan kl. 11: Hög-
mässa, R Syrén, K-G Sandholm, 
Moderatokören. efter högmäs-
san familjelunch för Gemensamt 
Ansvar i Olofsgården,  hantverks-
marknad, utställning.

 ¶ SUnd-VÅrdÖ
Sö 4.3 gudstjänst: i Sunds kyrka 
kl 11.00. Juanita Fagerholm-urch, 
emmanuele Ferrari, Benita Muuk-
konen
Sö 4.3 Cafégudstjänst: i Vårdö 
församlingshem kl 13.00. Mathias 
Junell, emmanuele Ferrari

nÄrPeS PrOSTerI

 ¶ KOrSnÄS
To 1/3 13.00: Molpe missionssy-
förening i Bykyrkan.
To 1/3 19.00: ingen kyrkokörsöv-
ning.
Fre 2/3 19.00: Karasamling i För-
samlingshemmet, gäst: Kurt-erik 
Nordin.
Sö 4/3 11.00: Högmässa i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm. 
Speciellt inbjuds församlingsbor 
som i år fyllt/fyller 70 eller 75. 
efteråt Kaffe, tårta, samvaro och 
ett kort program i Församlings-
hemmet.
Må 5/3 18.00: Hanna-kerho i För-
samlingshemmet.
Ti 6/3 13.00: Korsbäck missions-
syförening i Byagården.
On 7/3 13.00: Vänstuga i Försam-
lingshemmet. Miniloppis.
To 8/3 13.00: Torsdagsträffen i 
Församlingshemmet
lö 10/3 18.00: Sånggudstjänst i 
Kyrkan till förmån för Gemensamt 
Ansvar.

 ¶ laPPFJÄrd-KrISTIneSTad
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
ekumenisk bönesamling: 2.3 kl 19 
i K:stads kyrka
”Fredarbete på gräsrotsnivå”: on 
7.3 kl 19 i L:fjärds förs.hem. Mis-
sionär Heidi Tyni om FMS:s arbete 
i israel. Barnpassning.
15.3 kl 19: understödsför. för 
dagklubbsarb. Krs r.f. årsmöte i 
K:stads pastorskansli
Kristinestad
gudstjänst: sö 4.3 kl 12, Nisula, 
Martikainen
Missionsstugan: on 7.3 kl 12.30 i 
prästgården
lappfjärd
Möte: lö 3.3 kl 19 i Dagsmark 
bönehus, B Djupsjöbacka, J Mar-
tikainen
gudstjänst: sö 4.3 kl 10, eklöf, 
Martikainen, kyrkokören
Bibelsamtal: sö 4.3 kl 18 Bibel-
samtal i förs.hemmet, eklöf
Sideby
Högmässa: sö 4.3 kl 18, Saarinen, 
Martikainen

 ¶ nÄrPeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 2 sö i fastan 4.3 kl 10 

Gudstjänst. Lö 3.3 kl 18 ”Kvälls-
musik i S:ta Maria”. Lö 3.3 kl 15-
16.30 Projektkörens övning.
Töjby bykyrka: sö 4.3 kl 13 Guds-
tjänst.
Ö.Yttermark bönehus: sö 4.3 kl 16 
Gudstjänst. 

 ¶ PÖrTOM
Idag torsdag kl 19: Kyrkokören.
lördag kl 17: Andakt för allmän-
heten i Pörtehemmet, Thylin, 
Värnström, Björkstrand. – kl 19 
Läsmöte i Velkmoss byagård, 
Thylin, Värnström, Björkstrand. 
Värdar: Kristina o. Göran Aspgård.
Söndag kl 10: Gudstjänst Värn-
ström, Björkstrand, Lidman, elinor 
Nyman piano. Sångprogram.
Måndag kl 12.45: Minior.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, 
-kl 16: Sångandakt i Prästhagen o. 
kl 17 i Pörtehemmet, Lidman.

 ¶ ÖVerMarK
Sö 4.3 kl. 12: Högmässa, pred. 
Peter Thylin, lit. Björkstrand, 
Wikstedt.

KOrSHOlMS PrOSTerI

 ¶ BergÖ
Fr kl 13: Träffpunkt i församlings-
hemmet. Observera veckodagen! 
englund, Kahlos. Gäst: Henrik 
Östman. Tema: ”Gud och det 
onda, hur går de ihop?” Alla är 
välkomna!
Sö kl 14: Högmässa, englund, 
Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen
Ti kl 16: Junior
On kl 7.45: Laudes i fastetiden
To kl 10: Föräldra-barngruppen

 ¶ KOrSHOlM
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, 
Berndt Berg provpredikar, so-
losång Susanne Westerlund, 
kantor A-C Nordqvist-Källström. 
Kyrktaxi.
Kyrkosångskretsen: körövning to 
8.3. kl 19 i förs.hemmet i Gamla 
Vasa.
Morgonfrukost på Hotell Vallonia 
i Smedsby: 
lö 10.3. kl 9.30, Micaela Wester-
lund berättar om Taizé, avgift 8€, 
anm senast 6.3. till Febe Wester-
lund 044-322 6707 eller pastors-
kansliet 356 0500.
Musikskolan: årsmöte må 12.3. kl 
18 i musik-kansliet.

 ¶ KVeVlax
Manskören: övar idag  to kl 19 i fh.

INSIDAN ansvarig redaktör:  
erika Rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpres-
sen.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

BETRAKTELSEN magNus RIsKa

Kampen mot 
sniglarna 
kommEr du ihåg brottaren Pertti Ukkola? 
Ukkola var på toppen av sin karriär under andra halvan 
av 70-talet. 1976 vann han guld i grekisk-romersk brott-
ning i de olympiska spelen i Montreal. Året därpå fick Uk-
kola dessutom VM-guld i Göteborg. Som kronan på ver-
ket blev han vald till årets idrottsman 1977. 
I den första läsningen presenteras brottaren Jakob Isaks-
son. Hans motståndare är något utöver det vanliga. Texten 
talar en aning kryptiskt om ”en man”. Vi förstår att det 
inte är vilken man som helst. Det inser Jakob också efter-
som han vill bli välsignad innan motståndaren försvinner. 
Man kan föreställa sig att kampen pågick i flera timmar.
 
dagEnS tEma är bön och tro – de här två hör ihop. Om du 
tror så ber du. Även om en del människor inte spontant 
skulle bekänna sig till en gudstro så fungerar det också åt 
det motsatta hållet: om du ber så tror du. Hur kort eller 
flyktig bönen än är. Ibland verkar det ändå som om bönen 
skulle behöva lite mer tid – lite kamp à la Jakob. Även om 
den inte direkt blir fysisk kan den ändå kännas betung-
ande. En biblisk sanning är att Gud hör alla böner. Ibland 
tar det bara litet längre tid innan vi ser följderna. Något 
förenklat kunde vi tala om ”kaninsvar” och ”snigelsvar”. 
Du listar själv ut vilket av svaren som når dig snabbare.

dE SnaBBa kaninsvaren är ett mindre problem – vi tar emot 
och tackar. Det är snigelsvaren som vållar oss huvudbry. I 
Daniels bok finns det exempel på vad som händer i sam-
band med ett snigelsvar. Daniel hade bett till Gud och får 
till sist bönesvar. ”Var inte rädd, Daniel. Ända sedan den 
dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din 
Gud har dina ord blivit hörda. För dina ords skull har jag 
kommit. Perserrikets änglafurste gjorde motstånd mot 
mig under tjugoen dagar, men Mikael, en av de främ-
sta änglafurstarna, kom till min hjälp.” (Dan. 10:12-13)

förra vECkan skrev jag om att Ormen försökte förstö-
ra Guds frälsningsplan redan innan den ens hade kom-
mit i gång ordentligt. Det är alltså inte så förvånande att 
den Onde också vill förstöra vårt böneliv. Inte sällan 
ber vi själviska böner som Gud svarar nej på. Vi ska in-
te förväxla dem med snigelsvaren. Under fastetiden blir 
vi påminda om att vi ibland måste vara litet uthålligare 
än vanligt. Gud hör dig alltid. Men ibland dröjer svaret.

Magnus Riska är kaplan i Sibbo svenska församling.

Instiftelseorden – ”i den 
natten då Herren Jesus 
blev förrådd...” är häm-
tade från Första Korinti-
erbrevet (1 Kor. 11:23-25)
De finns också i Matte-
us-, Markus- och Lukas-
evangelierna. instiftel-
seorden härstammar 
från natten när Jesus fi-
rade den första nattvar-
den tillsammans med 
sina lärjungar innan han 
tillfångatogs.

inför nattvarden lä-
ser prästen nattvar-
dens instiftelseord, väl-
signar brödet och vinet 
och tecknar korstecknet 
över dem.

Källor: evl.fi, m.fl.

I KlaRsPRåK

”Tack för vad du 
uppenbarat, tack 
för vad jag ej för-
står. Tack för bön 
som du besvarat, 
tack för vad jag 
inte får.”
Följ Kyrkpressens bö-
ne-twitter på sökordet 
#bönetwitter

59, 453, 327, 401, 
338 (n), 334.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

pSALMFÖRSLAg

Världen förenas i bön
Världsböndagen är en ekumenisk rörelse med verk-
samhet i över 170 länder. i år firar vi världsböndagen 
den 2 mars. Den dagen ber man samma bön på mer 
än 1000 platser runt om i världen med början vid sol-
uppgången i Tonga och avslut i Alsaka 40 timmar se-
nare. 

Årets tema för världsböndagen är ”Låt rättvisan 
segra!”, och dagen uppmärksammas också i många 
finländska kyrkor.

väRLDSBÖNDAgEN som din dag så skall 
din kraft ock vara på Alskat, Vasa 16–17.3

Medv. Maria Björkgren-
Vikström m.fl.

Konsert, workshopar, 
Ionamässa m.m.
Sista anmälningsdag 7.3
Mera info: KU:s kansli,   
tel 06-7220527 eller
www.kyrkansungdom.nu  
www.vaasaevl.fi

KVINNOWEEKEND
de andra vid bor-
det sade då för 
sig själva: ”Vem 
är han som till och 
med förlåter syn-
der?”

Läs mera i Luk. 7:36-
50

”Skön kväll för 
kvinnor” 

Temakväll med be-
handlingar till förmån 
för GA-insamlingen. 
Torsdag 18-20 i Pojo.

UR EVaNgElIEt RUNT KNutEN

KALENDERN 
2–8.3

FÖrSTa lÄSnIngen
1. Mos. 32:22-31

andra lÄSnIngen
Jak. 1:2-6

eVangelIUM
Luk. 7:36-50

Andra söndagen i fastan.
Temat är ”bön och tro”.

HELgENS tExtER

 i Helsingfors hålles 3-4.3.2012. 
Mötet börjar på lördag kl. 14:00 

på Fredriksgatan 61B och 
fortsätter kl. 18:00 med 

nattvardsmässa i Tempelplat-
sens kyrka.

TVÅSPRÅKIGT 
VINTERMÖTE

 Mötet forsätter på söndag 
kl.13:00 på Fredriksgatan 61B 

(söndagsskola kl. 12:15)

Hjärtligt välkomna!  
FRIDSFÖRENINGEN 
I SÖDRA FINLAND
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ekumenisk Världsböndags-
samling: fr kl 19 i fh.  Tema: ”Må 
rättvisa råda”. Tal Rael Östman, 
sång Per-erik Häggblom, Ruth 
Vesterlund, Patrik Vidjeskog. 
gudstjänst: sö kl 10, Särs, Vid-
jeskog.
Dagssymöte: ti kl 12.30 i ds

 ¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
alphakurs: onsdagar kl 17.30-
20.15 i församlingshemmet i 
Övermalax. Vi inleder med en 
måltid (fri avgift), info om kvällens 
ämne, kaffe och fri diskussion.
Missionssyföreningen: i Överma-
lax har sportlov to 1.3.
Högmässa: sö 4.3 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Norrback, Katri Lax.
Träffpunkt Socken: on 7.3 kl 10-
14i Sockenstugan. För daglediga. 
Samvaro, soppa och kaffe. Lop-
pis. Specialsjukskötare Camilla 
Pitkänen medv.
Pastorskansliet: öppet fr.o.m. 1.3 
må-to kl 10-13.

 ¶ PeTalax
Högmässa: sö 4 3 kl 11 englund, 
Kahlos
Pensionärer och daglediga: in-
bjudna till Övermark församling 
16 3 kl 13. Bussen startar från 
Kyrkbacken kl 12. Anmäl om del-
tagande senast 14.3. till pastors-
kansli tel 3470274.

 ¶ rePlOT
gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Öst-
man, Wargh.

 ¶ SOlF
Högmässa: sö kl. 10, Ann-Mari 
Audas-Willman, Johan Sten. efter 
högmässan kyrkkaffe, där Helena 
Söderbacka berättar om uganda 
(insamlingsändamål för Ge-

mensamt Ansvar-insamlingen). 
Margareta Majors, som avgår med 
pension, avtackas i samband med 
kyrkkaffet.
Måndagssamling: må kl. 13.

 ¶ VaSa
TreFaldIgHeTSKYrKan
Högmässa: sö kl. 13, Heidi Mäkelä, 
Anders Kronlund, Dan Andersson.
Morgonbön: to 8.3 kl. 9, Anders 
Lundström, Dan Andersson.
BrÄndÖ KYrKa
Sunday Prayer: at 1 pm, Gunnar 
Särs. 
dragnÄSBÄCKS KYrKa
gudstjänst: sö kl. 10, Heidi Mä-
kelä, Mauriz Brunell.
SUndOM KYrKa
gudstjänst: sö kl. 10, Anders 
Kronlund, Dan Andersson.

 ¶ VÖrÅ
Vörå
gudstjänst: sö kl. 10. T Klemets, 
Granholm. 
Vi över 60: to 8.3 kl. 13 i fh. T Kle-
mets, Granholm. Gäst: Åke Lillas 
som visar bilder från Turkiet. 
Oravais 
Högmässa: sö kl. 12. T Klemets, C 
Nordqvist. 
Missionscafé: on 7.3 kl.13 i fh. 
Sångstund med Kristoffer Streng. 
läsmöte: on 7.3 kl. 19 för Ke-
skis och Brännars. Värd: Rafael 
Smeds, Keskisvägen 603. Gran-
lund, Svarvar. 
Maxmo
gudstjänst: sö kl. 10. Granlund, 
Bäck. 
läsmöte: sö kl. 14 för Särkimo, 
Brudsund o Kvimo i Brudsund by-
kyrka. Granlund, Bäck. 
Missionssymöte: on kl. 13 i fh. 
Granlund medverkar. 
Pensionärskören: övning to 1.3 kl. 
11 i Brudsund bykyrka. 

PederSÖre PrOSTerI

 ¶ eSSe
To 19: Karabön i församlings-
stugan.
Sö 10: Gudstjänst, Portin, Johans-
son. ”Kör för alla”  medv. An-
svarsby Lappfors.
-14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus, Per-erik Häggman.
Må 13.30: Symöte i Henriksborg, 
Lind.
-18: Symöte i Henriksborg, Lind.
Ti 13: Symöte i ytteresse böne-
hus, Lind.
-17.30: POP-klubben (minior för 
åk 1-3) i församlingsstugan.
-18: Bibel- o samtalsgrupp hos 
Häggbloms, Petterssonsv 24.
On 18.30: Bibelsamtal i Punsar 
bönehus.

 ¶ JaKOBSTad
Sö 11 Söndagsskolans dag: på 
Pörkenäs. Gudstjänst för små och 
stora, Krokfors, Södö, Tallgren. 
utevistelse. Häst och släde. info 
annette.tallgren@evl.fi
12 gudstjänst: i kyrkan, englund, 
Häggblom, Sköna Människor, dir. 
Mikael Nilsson.
16 Sammankomst: i Skutnäs bö-
nehus, Sture Vargh.
18 Fokus: i FC, ”Alternativ medi-
cin”, läkaren Sven Nyman.
Ti 13 Tisdagssamling: på Station i.

 ¶ JePPO
Fr 2.3. kl 19: ungdomscafé Bönan 
i bönehuset.
Sö 4.3 kl 10: Högmässa, kyrko-
herden och kantorn.
Söndagsskola kl 10: i försam-
lingshemmet.
Ti 6.3 kl 18.30: Kvinnogruppen 
”Face to Face” i församlingshem-
met. Gäst: Hjördis Förars.
To 8.3 kl 18: Samling i försam-

lingshemmet för den som är 
intresserad av att bli församlings-
fadder. Gun-Lis Smeds informe-
rar. Välkomna!
- Kl 19: Församlingsafton i 
Gemensamt Ansvars tecken i 
församlingshemmet. Helena Sö-
derbacka berättar om resan till 
uganda. Nykarleby Brass med-
verkar. Servering.

 ¶ KrOnOBY
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Ungdomarnas bowling: lö avfärd 
17.45 fr fh.
Högmässa: sö 10.00 Ventin, 
ellfolk-Lasén
Samtalsgruppen för män: ti 19.00 
i lilla salen
Musiklekis: on 9.30 i fh.

 ¶ larSMO
Sö 4.3 kl. 10 gudstjänst med dop: 
Lassila, Wiklund, sång av Benita 
Östman. Kyrkkaffe. Kyrkvärd Bo-
sund gårdsnummer.
To 8.3 kl. 19 Bibelkväll i försam-
lingshemmet: ” Första Tessaloni-
kerbrevet”, Sjöblom.

 ¶ MUnSala
Högmässa sö kl 12: i kyrkan, 
Klingenberg, enroth, Nykarleby 
manskör.  
To 8.3 kl 19: Församlingsfaddrarna 
inbjudna till Nykarleby fh.
Khden vinterledig 27.2-14.3: vi-
karie Johan Klingenberg.
Sommarjobb på gravgården: an-
mäl före 15.3 till 040-1470120 el. 
munsala.forsamling@evl.fi.

 ¶ nederVeTIl
Ingen ungdomssamling fr 2.3.
gudstjänst: sö 10 Häggblom, L-e 
Ahlskog
Kvällssymöte: ti 19 i fh.
Symöte: on 13 i fh, Helena Hult.
Missionsauktion: på fastlags-
tisdagen inbringade 1814 €. ett 
hjärtligt Tack!

 ¶ nYKarleBY
Sö kl 10: Gudstjänst, Sandvik, 
Ringwall, sång av Ann-Louise 
Granbacka
Må kl 13: Missionssyförening i fh
kl 19: Kenyamission i fh, ”ernfrid 
Åkerholms sånger”, Tor Lindén
To kl 19: Församlingsfaddersam-
ling i fh
Blanketter för ansökan om som-
mararbete i församlingen: kan 
hämtas och inlämnas till pas-
torskansliet inom mars månad. 
Blanketter finns också på försam-
lingens hemsida: www.nykarle-
byforsamling.fi

 ¶ PederSÖre
Högmässa: Sö 10 med nattvard i 
kyrkan, lit. erikson, pred. Hägg-
blom, D. Häggblom, textläsare 
Hilkka Nygård, dörrvärdar Lepplax
Sorgegrupp: To 1.3 kl. 19 start i 
Kyrkhemmet i Bennäs, erikson, 
emet
andakt: Fr 14 i Pedersheim, er-
ikson
night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet, 
Björk
Byagudstjänst: Sö 14 i Forsby 
bykyrka, Häggblom, inger Ceder-
berg, efteråt årsmöte
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, Staffan Snellman
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bö-
nehus, Bernhard Söderbacka
Symöten:
- Ti 13 i Kyrkhemmet, Eklund 
- Ti 13.30 i Bulderbackgården, 
emet
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhem-
met

eftermiddagssamling: On 13.30 
i Flyngärdets pensionärshem, 
eklund
Bibelstudium: On 19 i Flynängens 
bönehus, tema: Jesu lärjungar, 
Marko Sjöblom
Strängbandssångarna övar: i Kyr-
kostrands församlingshem 19.

 ¶ PUrMO
To 19.30: Bibelskola i Kyrkhem-
met. Tema: Kolosserbrevet, Ralf 
Salo
lö 19: Konsert i kyrkan med To-
mas enroth o Helen Nyberg 
Sö 10: Högmässa i kyrkan, ulf 
Sundqvist, Rolf Blomqvist
14: Möte i Lillby, Bernhard o Li-
sen Söderbacka, ulf Sundqvist, 
emauspojkarna
Må 19.30: Salamu i Lillby förs.h.
Ti 13.30 Kenyasymöte hos Berit 
lindvall
lö 10.3 19: Parafton (med middag 
a´15€/per.) i Kyrkhemmet, an-
mäl senast 6.3 till 040-3100 463 
(gärna med sms!) medv. Jan-erik 
Nyberg, Homeward Bound

 ¶ TerJÄrV
Skidning och korvgrillning: fr 2.3 
kl 13 vid Kaitsjön för ungdomar. 
Högmässa sö 4.3 kl 12: A. Hägg-
blom, A. Ahlskog, Albert Hägg-
blom avtackas. Servering.
andakt och gemenskap: i Kort-
järvi, sö 4.3 kl 19, B. Strengell.
lovsång: må 5.3 kl 18, förs.h. 
Vi samlas för lovsång varannan 
måndag.Alla välkomna! 
Kontaktperson Birgitta Broberg 
telnr. 050-3089468.
Kvinnobanken: on 7.3 kl 14, präst-
gårdens källare. 
Finsk bibel- och samtalsgr: to 
8.3 kl 18. hos Armi och Jan-Peter 
Högnabba, A-M Hästbacka.
läsmöte med Kortjärvi läslag: to 
8.3 kl 19 i byagården, A. Hägg-
blom.  
Värdar: Sinikka och Jan edsvik.

REgION 2

dOMPrOSTerIeT

BOrgÅ
Sö 4.3 kl. 12: Gospelmässa i domkyrkan, 
eisentraut-Söderström, Christer Åberg, 
Söderström, Tollander, Östra Nylands 
kyrkosångskrets, hjälpledare. Färdtjänst. 
Kl. 10: Högmässa i Svartbäck-Spjut-
sunds skärgårdskyrka, Wilén, Hele-
nelund. 
Kl. 15: Högmässa i Mikaelskapellet, ek-
holm, Tollander, eriksson.
On 7.3 kl. 19: Konsert i domkyrkan till 
förmån för Gemensamt Ansvar

laPPTrÄSK
To 1 kl 12: samtalsgrupp i fh
kl 18: Cantando i fh
Sö 4 kl 12: Gospelmässa i Domkyrkan 
i Borgå 
kl 18: Mässa i Taizé-anda i kapellet, 
CÅ, VT
On 7 kl 9.30: vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 8 kl 14: Mission i fh
kl 18.30: Tjejgruppen i fh

lIlJendal
Högmässa: Sö 4.3 kl 10 i Sävträsk kapell. 
H Djupsjöbacka, A Jokinen.
läsmöte: Sö 4.3 kl 18 Mariagårdens läs-
möte. Tema: ”Sång”. Välkomna!
Vuxen-Barngruppen: Ti 6.3 kl 10-12 på 
Mariagården 
On 7.3 kl 10-12 på Annagården

lOVISa
Psalmsångsafton to 1.3: kl 19 i Försam-
lingshemmet, eva-Lotta Blom, Arno 
Kantola
Skriftskollektion sö 4.3: kl 10-15 i För-
samlingsgården

gudstjänst sö 4.3: kl 12 i Lovisa kyrka, 
eva-Lotta Blom, Arno Kantola
Samkristen förbönstjänst må 5.3: kl 18 i 
Församlingsgården
Pensionärerna ti 6.3: kl 13 i Försam-
lingsgården, Bengt Andergård berättar 
om en resa i Norge
Morgonkaffe to 8.3: kl 8.30 i Tikva
Ordets och Bönens kväll to 8.3: kl 18.30 
i Lovisa kyrka

PernÅ
Sö. 4.3. Högmässa: i kyrkan kl. 10. 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
Tvåspråkig andakt: i isnäs servicehus kl. 
13. Minna Silfvergrén, Paula Jokinen.
Viskonsert i kyrkan: kl. 18. Agricolas 
döttrar, Mats Fontell och Jan-erik An-
delin. Programblad 5 euro till förmån för 
GA-insamlingen.
On. 7.3. Pensionärssamling: i Forsby 
pensionärshus kl. 13. Minna Silfvergrén.
Intresserad av söndagsskola?: Ta kon-
takt 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
SIBBO KYrKa Sö kl 12: mässa Magnus 
Riska, Kerstin Öhman. Särskilt för kon-
firmander. Kaffe i kyrkan.
Kyrkobröderna Fr kl 19 2.3: i Kyrkoby 
församl.hem. Helge Hildén: Nyfödelse 
och förnyelse.
Diakonisyförening Må kl 18.30: hos Sol-
veig Pousar, Storkärrsgr 1 A.
Äldre i Söderkulla On kl 13: i Söderkulla 
församl.sal, Katja Korpi.

HelSIngFOrS PrOSTerI

JOHanneS
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fr 2.3:
kl. 10-11.30 Humlans familjeträff: Hör-
nan, Högbergsgatan 10. Ollberg.
kl. 12-13.30 Veckolunch: Högbergsgår-
den, Högbergsgatan 10 e 2 våningen. Vi 
bjuder på lunch. Frivillig avgift till Kyr-
kans utlandshjälp.
lö 3.3:
kl. 11-13 Familjebrunch: Högbergsgår-
den. Sundblom-Lindberg
Sö 4.3:
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Ray, 
enlund, Senni Valtonen.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Ray, Böckerman, en-
lund, Henricson. 
kl. 16 Se – Känn – Hör. Upplevelse-
gudstjänst för de allra minsta: S:t 
Jacobs kyrka. Maria Sundblom-Lindberg 
leder gudstjänsten. efteråt äter och 
dricker vi något gott. info: Nenne Lap-
palainen 050 40103 90.
Må 5.3:
kl. 10-11.30 Tomas familjeträff: Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymme. Frände.
kl. 11-12.30 Cellträff: Andliga samtal 
och förbön i S:t Jacobs kyrka. Gertrud 
Strandén.
Ti 6.3:
kl. 12 lunchmusik: Gamla kyrkan. Sixten 
enlund. 
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga: Högbergsgatan 10 e 2 vån. Päivikki 
Ahonen: ”Tankar kring prästvigningen 
6.3.1988”. enlund.
On 7.3:
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. 
Frände.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist, Böckerman.
To 8.3: 
kl. 13 Samtalsgrupp: Folkhälsans seni-
orhus. Djupsjöbacka.
Konst- och hantverksutställning: 
Kom och njut av konst- och hant-
verksutställningen i församlingssalen, 
Högbergsgatan 10 e. De utställda verken 
är gjorda av församlingens medlem-
mar och vänner. utställningen är öppen 
under tiden 11.3–1.4, då verksamhet 
pågår i salen. 
Vernissage söndagen den 11 mars kl. 
13.30.

MaTTeUS
Matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
MaTTeUSKYrKan: Åbohusv. 3
Sö 4.3 kl. 12: högm, Rönnberg, Anders 
Forsman. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
Sö 4.3 kl. 18: ”Pigga pianon och vilda 
violiner” barnkonsert. Barn och ungdo-

fastan – kompass i livet
Fastetiden kan vara som en kompass om vi tillåter oss 
att stanna till litet. Vi kan göra den till en tid då vi tittar 
oss omkring och orienterar oss i livet. 

Claus Terlinden ser mot kompassens fyra väder-
streck i fredagarnas aftonandakter i Radio Vega, från 8 
mars. Fredag kvällar klockan 19.15.

ANDAKT I fastEtId

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 2.3 Monica Lundgren, Borgå Lö 
3.3 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar 
läser ur sin bok Helga Hund i himlen. 
Må 5.3 Rolf Steffansson, Helsing-
fors Ti 6.3 Marina Wiik, Helsingfors 
Ons 7.3 Gunilla Lindvik, Borgå To 8.3 
Anette Nyman, Pedersöre.

aftonandakt kl. 19.15
Fre 2.3 Monica Lundgren, Borgå Lö 
3.3 17.58 ett ord inför helgen, Ka-
ris kyrka. Sö 4.3 Rose-Maj Friman, 
Korsholm Må 5.3 ulf Särs, Helsing-
fors Ti 6.3 Ronny Thylin, Helsingfors 
Ons 7.3 Jockum Krokfors, Jakobstad 
To 8.3 Pia Kummel-Myrskog, Hel-
singfors.

gudstjänst kl. 13.03 
Sö 4.3 Högmässa med Karis svenska 
församling. Predikant: Pentti Raunio. 
Liturg: Claus Terlinden. Kantor: Mar-
co Bonacci.  

gUd 50 FST5 4.3 kl. 15.05
Mariagudstjänst i Tyska kyrkan i Hel-
singfors 1987 tillsammans med aka-
demiska damkören Lyran. 

Repris 7.3 kl. 15.55.

RADIO & tV

Jesus mitt i allt
Kyrkhelg i Helsingfors 16–18.3.2012
i Munksnäs kyrka och församlingssal
Gästtalare Olof Edsinger (Sverige)

Fredag 16.3
18.00 Kyrkans framtid?  
debatt med Björn Vikström 
och Leif Nummela, diskus-
sion.
18.30–22.00 Studentmis-
sionens fredagscafé på Nya 
Vinden, Högbergsg 22.
20.00 Jesus för en tid  
som vår, tal och musik- 

program i Fredagscaféet 
med bl.a. Daniel Björk.  

Lördag 17.3
10.00 Jesus i Gamla 
testamentet, bibelstudium 
Stig-Olof Fernström.
12.30 Jesus mitt i allt,  
Peter Fagerholm, Leif  
Nummela, Musikgruppen 
Vingar.
15.00 Seminarier I
16.15 Seminarier II

19.00 Jesus mitt i världen, 
Olof Edsinger, Johan Cande-
lin, His Masters Noise.
22.00 Jesus, världens 
mittpunkt, ungdomsmöte 
Leif Nummela. 

Söndag 18.3
10.00 Livets bröd, högmäs-
sa med Petrus församling
13.00 Jesus, mitt allt, 
Henrik Perret, Ulla-Christina 
Sjöman, vokalgruppen  
Rombergs.

Program

Mera information: 

kyrkhelg.fi 

Anmälan om vilka seminarier du är intresserad  
av, senast 9.3 till kansli@evangelica.net eller  
tfn (019) 248 6923. Till Kyrkhelgen kan du ändå 
komma helt oanmäld. Bjud också dina vänner med dig.
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mar från Östra Helsingfors musikinstitut, 
Anna Brummer och Kaija Hakkila medv. 
Servering till förmån för Gemensamt 
Ansvar. Välkommen.
nOrdSJÖ KYrKa: Hamnholmsvägen 7
Må 5.3 kl. 12.30: Nordsjö samtalsgrupp, 
Karin Degerman.
ÖSTerSUndOM KYrKa: Kapellvägen 65
Sö 4.3 kl. 10: högm, Hallvar, Anders 
Forsman. Kyrkkaffe.

PeTrUS
www.petrusforsamling.net
fr 2.3:
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret (Ves-
perv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Missionskretsen i Månsas: Mån-
sas kyrka. Bodil Sandell.
- kl. 19 Världsböndagens ekumeniska 
gudstjänst: firas i Frälsningsarméns 
”Templet”, Castrénsg. 24 – 26. Tema: 
”Må rättvisa råda”. Kollekt: Frälsnings-
arméns projekt ”Ljusstrålen” bland 
marginaliserade barn och familjer i 
Paraguay.
lö 3.3:
- kl. 19 Ungdomssamling: i Månsas 
kyrka. Jesus Power Night. Fredrik Kass.
sö 4.3:
- kl. 10 Högmässa (n): i Munksnäs 
kyrka. Björk, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (n): i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Högmässa (n): i Kårböle kapell. 
Björk, Söderström. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas 
kyrka. Puls är en gudstjänst för alla. Just 
nu pågår kampanjen ”100 dagar med 
Jesus”. Dag 29: ”Vad Jesus sade om sig 
själv.” Predikan: Fredrik Kass. Kom med! 
Pizzamingel efteråt. Barnkyrka.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka. 
Halvar Sandell.
må 5.3:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs (Lukas-
gården, Munkstigen 2). Sussi.
- kl. 19 Samling för män: i Hagasalen 
(Vesperv. 12 A). Stig-Olof Fernström.
ti 6.3:
- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms 
kyrka. Sussi.
on 7.3:
- kl. 18.30 Petruskören övar: i Lukas-
centret.
to 8.3:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsas-
vägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.

HelSIngFOrS PrOSTerI
den ekumeniska världsböndagen firas 
i Helsingfors: Frälsningsarméns ”Temp-
let” Casrénsg.24-26 (Berghäll) fredag 2 
.3 kl.19 med bön och lovsång. Tema: Må 
rättvisa råda. Kollekt: Frälsningsarméns 
projekt ”Ljusstrålen” bland marginali-
serade barn och familjer i Paraguay. Arr. 
Den finlandssvenska Världsböndags-
kommittén.
den 17:de kyrkomusikfestivalen Klang i 
kyrkan anordnas  3-11.3.2012 i våra kyr-
kor 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.
”Jesus mitt i allt” Kyrkhelg i Helsingfors: 
16-18.3.2012 i Munksnäs kyrka och 
församlingssal. Gästtalare: Olof edsinger 
från Sverige. Kontaktperson: Prosten 
Stig-Olof Fernström tfn 050-3416219. 
Mer info: kyrkhelg.fi.
Specialskriftskola: ordnas den 12-
17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. 
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller 
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgs-
pastor Nalle Öhman och diakonissan 
för handikapparbetet Kristina Jansson-
Saarela. ytterligare uppgifter ger, K 
Jansson-Saarela, tfn 
09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst dejour-
erar på tfn: 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

deUTSCHe geMeInde
So 4.3. 11.00 Uhr: Abendmahlsgottes-
dienst (Panzig), Kinderkirche

MellerSTa nYlandS PrOSTerI

eSBO
Högmässor sö 4.3. 
Esbo domkyrka: Kyrkparken 5, kl. 12.15 
Ahlbeck, Karhuluoma
Olars kyrka: Olarsb. 4, kl. 10.30 mässa 
med små och stora. Lindqvist, Karhu-
luoma. Gemensamt Ansvar- bullfest.
Karabacka kapell: Karabackav. 12, kl. 10 
Tro och ljus-mässa i världsböndagens 
tecken. Helig dans. Jäntti, Ahlbeck, Wik-
man. Kyrkkaffe.
Sökö kapell: Sökögr.3, kl. 15. Jäntti, Wik-
man. Kyrkkaffe.
Helig dans: Karabacka kapell lö 3.3 kl. 
15-16.30 tills. m. lördagskaffegruppen 
för utv.hämmade.  Jäntti  m.fl. Vi övar 
inför söndagens Tro och ljus-mässa.
gröndalsafton: Gröndals kapell, Grön-
backav. 2, må 5.3  kl. 18-20. Tema: Fas-
ta för kropp och själ med Kira ertman.
Familjeklubbar:
Köklax kapell: Handelsb. 1, Familjecafé, 
må 9.30-12. Stängt må 5.3, övr. månd. 
öppet som vanligt.
Sökö kapell: Sökögr. 3, Sång och lek, 
ti 9.30-11. 
Mattby kapell: Lisasgr. 3, imse-Vimse, 
on o. fre 9.30-11.30.  
Klubbarna är gratis, ingen förhandsanm.
Kretsar för pens. & daglediga: Köklax 
kapell ti 6.3, Kalajärvi kapell to 8.3, Ka-
rabacka kapell to 8.3 kl. 13-15. 
Öppet hus med lunch: Hagalunds kyrka 
varje ti kl. 12-14.
Jobb-och-matgruppen: Hagalunds 
kyrka varje må kl. 19-21.
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårds-
gr. 1 varje ti kl. 15-18.

granKUlla

To 1.3 kl 10: Samtal kring tro i övre 
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre 
brasrummet.
Sö 4.3 kl 12: i Grankulla kyrka, Sandell, 
Peitsalo, Talus-Puzesh. Konfirmanderna 
medverkar (Mataskär). Aulakaffe. 
efter högmässan samling för konfir-
manderna och deras föräldrar i övre 
salen.
Sö 4.3 kl 12: Söndagsskolan bakar i 
dagklubbens utrymmen.
Må 5.3 kl 13-15: Måndagscafé i Sebas-
tos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 6.3 kl 9.30-12: Familjelyktan i Sebas-
tos. Musiklek, sång, rytmik och rörelse, 
Peitsalo, Fransman. Kort morgonan-
dakt i kapellet. Kaffeservering och fri 
samvaro.
- kl 18: Damkörens övning i övre bras-
rummet, Peitsalo.
Ti 6.3 kl 16-18: Närvårdarnas kamrat-
stödgrupp samlas i Sebastos, författar-
kväll: Raisa Lardot
Ti 6.3 kl 18: Barockkonsert ”Konsert i 
dialog”. Raivo Tarum barocktrumpet och 
zink, imbi Tarum, cembalo och sång. 
Fritt inträde, programblad 5 €.
On 7.3 kl 13.30: Syföreningen i övre 
brasrummet.
To 8.3: Bibelkväll kl 18.30 i Sebastos, 
Tonberg-Skogström.

KYrKSlÄTT

Högmässa: sö 4.3 kl. 10 i Haapajärvi 
kyrka. Höglund, Joki.
Högmässa: sö 4.3 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Höglund, Joki.
Sång och bön: må 5.3 kl. 18.30 i koret i 
Kyrkslätts kyrka med Höglund. Välkom-
men!
Vardagskraft – för dig med lite tvivel 
och någon tro: ti 6.3 kl. 18.30 i försam-
lingshemmet, Församlingsvägen 1. Vi 
samtalar om himmel och jord under 
ledning av Höglund. Välkommen!
Sociala medier: ons 7.3. kl. 18 i för-
samlingshemmet i Kyrkslätts centrum, 
Församlingsv. 1. Diskussionskväll för 
vuxna kring temat sociala medier bland 
barn och unga. Gästföreläsare: Christer 
Lupander. Välkomna! 
Stick- och virkcafé för unga mammor: 
ons 7.3 kl. 18-20 i Oasen, Prästgårds-
backen 11 C. Kom med och sticka, virka 
och lära dig nya knep. Välkommen!
gemensamt ansvar -insamling: to 8.3 
kl. 15-19 i S-Market.

TaMMerFOrS

Sö 4.3. gudstjänst kl 10.30: Gamla 
kyrkan, K Rantala, P Sirén samt musik 
med Tom Wanamo. Kyrkkaffe i Waynes 
Coffee!
Ti 6.3: Mammor, pappor o barn kl 10 
SvG,
Ti 6.3: Tisdagsklubben, SvG grupp i kl 
13.30 - 14.30 och  grupp ii kl 14.30-

Nallegudstjänst i Ekenäs kyrka
Söndag 4.3 kl. 16 är det dags för vårens nalleguds-
tjänst. Gudstjänsten i barntappning följer ett eget for-
mulär och är ett tillfälle på barnens villkor med bö-
ner, berättelser, sånger, musik, trosbekännelse och ett 
tilltal som är anpassat för barnen. efter gudstjänsten 
bjuds det på efterfest med kyrksaft och kex.
Kyrkoherde Anders Lindström med egen nalle le-
der gudstjänsten tillsammans med kantor Marjo Da-
nielsson och barnledare Carita Knuts. Österby barnkör 
medverkar. 

FÖR BaRNEN
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Fullständig begravningsservice 
– med omtanke och mångårig erfarenhet

KYRKOHERDEVAL
i Korsholms svenska församling

KUNGÖRELSE

Kyrkoherdevalet förrättas i Korsholms kyrka, 
Gamla Vasa söndag 25.3 efter högmässan som 
börjar kl 10. Röstningen inleds ca kl 11.15 och 
avslutas kl 20.00 samma dag.

Förhandsröstning i kyrkoherdevalet förrättas på 
församlingens pastorsexpedition Adelcrantzgrän-
den 1, Gamla Vasa från och med måndag 19.3 till 
fredag 23.3 varje dag kl 9–18.

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsför-
måga är så begränsad att han eller hon inte utan 
oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller
förhandsröstningsstället, får under vissa förutsätt-
ningar förhandsrösta hemma. Personen, eller en 
annan person som utsetts av denne, skall framföra 
en begäran om hemmaröstning till valnämnden 
skriftligen eller per telefon. Begäran skall lämnas 
till pastorsexpeditionen senast 16.3 före klockan 16.

Valresultatet offentliggörs i kyrkan söndag 25.3 
tidigast klockan 20.45.

Protokollet över kyrkoherdevalet finns till påse-
ende på pastorsexpeditionen 26.3 – 24.4.2012

Valnämnden i Korsholms svenska församling, 
Korsholm 1.3.2012, 
PER-ERIK ÖRN, ordförande

Prosten 
Eric Henricson, 

Ekenäs, 95 år. 
Ingen mottagning, 

firar i kretsen av sina 
närmaste.

15.30.
Ons 7.3: Diakonikretsen kl 13 SvH, Mari-
anne berättar om Wivi Lönn.
Ons 7.3: A-män, männens bastukväll 
kl 18.30 ilkko. Skjuts från Gamla kyrkan 
kl 18.

Vanda

Veckomässa: fre 2.3 kl. 14 i Folkhälsans 
hus, Vallmovägen 28, Dickursby, Anu 
Paavola.
Körverkstad: lö 3.3 kl 13-17  i Dickursby 
kyrka för inbjudna körer.
Viskonsert med Tomas Boström: lö 3.3 
kl 18, S:t Lars kapell, Helsinge kyrkoby. 
Fritt inträde, kollekt till församlingens 
musikverksamhet.
Konfirmationshögmässa: sö 4.3 kl. 9.30 
i Helsinge kyrka St Lars, Anu Paavola 
liturg, Kaj Andersson konfirmator och 
predikant. Deltagarna i sportlovsskrift-
skolan konfirmeras. Sång av Tomas 
Boström (Gotland).
”ett bord för mig”- en gotländsk psal-
tarmässa: sö 4.3 kl 18 i S:t Lars kapell, 
av och med Tomas Boström.  Körerna 
ViAnda, Con Brio och Breeze. Nina Fo-
gelberg piano o dirigent, Kaj Andersson, 
liturg. Kollekt Gemensamt Ansvar.
delta i Insamlingen gemensamt an-
svar! Tema: Gemenskap och omsorg. 
Du kan göra en inbetalning på något av 
följande konton: Nordea 208918-6775, 
Pohjola Pankki 500001-20236228, 
Sampo 800016-51651, Handelsbanken 
313110-465124, Aktia 405500-1414841, 
Ålandsbanken 660100-2282580, An-
vänd referensnumret 305776. Tack för 
din hjälp!
Viandakören: har ingen  övning ti 6.3.
de vackraste andliga sångerna: 7.3 kl. 
14 på Folkhälsanhuset med Klaus Pen-
nanen.
Pastorskansliet stängt: on 7.3 på grund 
av personalutbildning.

raSeBOrgS PrOSTerI

BrOMarV
Sö 4.3.kl.10: högmässa, Salminen, 
Lindgård
Pensionärsträff on 7.3. kl. 13.30: i för-
samlingshemmet. Gäst: prosten Gunnar 
Weckström

eKenÄS
raseborgs prosteris MISSIOnSdag: sö 
4.3. inledande högmässa kl.10 i ekenäs 
kyrka med predikant biskop em. erik 
Vikström, liturg Tuija Wilman och kantor 
Marjo Danielsson. 
efter högm. fortsätter programmet i 
förs.h. med sopplunch kl.12, föredrag 
kl.13 och avslutande kaffe och lot-
teri kl. 14. Dagens tema är Senegal och 
inbjudna gästtalare är erik och Kerstin 
Vikström. Varmt välkomna från hela 
prosteriet!
nallegudstjänst: sö 4.3 kl.16 i kyrkan. 
Småbarnsanpassad andakt för de mins-
ta med egna kramdjur, A.Lindström, 
M.Danielsson, C.Knuts, Österby barnkör. 
efteråt bjuds alla på kyrksaft och kex.
Kyrkobröderna: må 5.3 kl. 18 i förs.h., 
H.Wall.
Tisdagslunch: ti 6.3 kl.12 i försh. För-
månlig lunch (5€) för daglediga.
Sångstund kring Sionsharpan: on 7.3 
kl.18 i förs.h., N.Burgmann.
Bokpratarnas litteraturafton: to 8.3 kl. 
18.30 i förs.h. Kvällens gäst ambassadör 
Ralf Friberg samtalar och berättar under 
rubriken ”Från volontär till ambassadör 
- på ordens vingar”. Servering.
www.ekenasforsamling.fi

HangÖ
Sö 4.3 Högmässa med konfirmation: 
i kyrkan kl. 12, A. Laxell, R. Näse, e. 
Laxell m.fl.

IngÅ
To 1.3 kl 14.00: Syföreningen träffas i 
Prästgården.
Sö 4.3 kl 10.00: 2 sön. i fastan, hög-
mässa i ingå kyrka. Torsten Sandell, 
Marianne Gustafsson Burgmann.
Ons 7.3 kl 13.00-15.00: Församlingsträff 
för pensionärer och daglediga i försam-
lingshemmet.
Ons 7.3 kl 17.00-20.00: emma-café i 
församlingshemmets källare. Solveig 
Björklund-Sjöholm.
Verksamhet på finska:
To 1.3 klo 10.00-12.00: Perhekerho 
Rantatie 11:ssa.
Pe 2.3 klo 17.30: sählyä pelataan Meri-
tuulen koululla
Su 4.3: 2. paastonajan s., klo 12.00 
messu inkoon kirkossa. Torsten San-
dell, Marianne Gustafsson Burgmann, 
Gaudete-kuoro.
Maa 5.3 klo 17.30: Puuhakerho Päivö-
lässä.
Tii 6.3 klo 18.00: etsijät ja löytäjät 
Rantatie 11:ssa. ”ehtoollisen salaisuus”. 
Hilkka Olkinuora.
Ke 7.3 klo 18.00: Raamattupiiri Bläck-
hornetissa.

KarIS
andakt: To 1.3 kl. 14 i Servicehuset, Klä-
desfabriksgatan 6. Terlinden; Bonacci. 
radierad högmässa: Sö 4.3  kl. 12 i 
S:ta Katarina kyrka. Raunio; Terlinden; 
Bonacci. Kyrktaxi.
rekreationsdag: Sö 4.3 kl. 13 på Stora 
Prästgården, med lokala företagare som 
erbjuder sina tjänster, bl.a. hälso- och 
skönhetsbehandlingar, stillarummet, 
servering. intäkterna går till insamlingen 
Gemensamt Ansvar.
Tisdagens mission: Ti 6.3 kl. 14-16 i Ser-
vicehuset, Klädesfabriksgatan 6.
Onsdagsträff: On 7.3 kl. 13-15 i Försam-
lingshemmet. Gäst: Päivi Lemola-Lund-
mark. Hon berättar om psykosyntes, en 
alternativ terapiform, som kan hjälpa 
dig att  bearbeta det som känns svårt. 
Pensionärskören uppträder. Andakt, lot-

teri och servering.
Stick- och väncafé: On 7.3 kl. 13.30-
15.30 i Servicehuset, Klädesfabriks-
gatan 6.
Kvällsbön i fastetiden: On 7.3 kl. 19.30 i 
S:ta Katarina kyrka. Väst: Minns! Vatten

POJO
Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i 
förs.hemmet. 
Fr 02.03: Kl 13.45 Pensionärskören i 
förs.hemmet. 
Kl 15: Brödförsäljning i S-market för Ge-
mensamt Ansvar-insamlingen. 
Sö 04.03: Kl 10 Högmässa i kyrkan. 
Kl 10-14: Prosteriets missionsdag i 
ekenäs. 
Ti 06.03: Kl 14 Missionsklubben i diako-
nikansliet. 
On 07.03: Kl 14 Pensionärssamling i förs.
hemmet. Cecilia Forsén berättar om 
Gemensamt Ansvar och uganda-resan. 
Lotteri. 
To 08.03: Kl 12.45 Andakt i Mariahem-
met. Kl 
18-20: ”Skön kväll för kvinnor” för Ge-
mensamt Ansvar. Massage, hårklippning 
m.m. Lätt servering, barnpassning. Alla 
behandlingar kostar 7 euro.

SJUndeÅ
To 1.3. kl. 10: Sångstund i Capella, Hanna 
Noro, Gun Venäläinen
Fre 2.3 k. 18: Kvinnornas internationella 
bönedag i kyrkan. Hanna Noro, Taru 
Keskinen, Gun Venäläinen
Sö 4.3 kl. 10: Tvåspråkig Taizé-mässa i 
kyrkan, ismo Turunen, Kaiku Mäenpää, 
irene erkko, Hanna Noro
To 8.3 kl. 18: Bönegruppen samlas i 
Torskammaren i Capella, Gun Venä-
läinen

SnaPPerTUna
to 1.3 kl 18-21: ungdomskväll i Langans-
böle
sö 4.3 kl 10: mässa med Markus Weck-
ström och Pia Nygård
må 5.3 kl 19: övar kören i prästgården
ti 6.3 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle
on 7.3 kl 15.30: barnklubb i Snappertuna
on 7.3 kl 16.30: barnklubb i Langansböle
to 8.3 kl 13.30: Dagträff i Prästgården

Tenala
Sö 4.3 kl. 13: Gudstjänst, Salminen, 
Westman, efteråt kyrkkaffe i kyrkan.
Sö 4.3 kl. 10: Prosteriets missionsdag 
inleds i ekenäs kyrka. Kontakta Anna-
Mari för skjuts!
Ti 6.3 kl. 13: Missionskretsen i försam-
lingshemmet 
Ti 6.3 kl. 18-20: Studiegruppen i för-
samlingshemmet 
On 7.3 kl. 15-16.40: Skriftskolan i för-
samlingshemmet

eSBO STIFT

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

Behörighetskrav är lämplig examen på yrkeshögsko-
lenivå. Vi söker dig som kan ansvara för verksamheten 
inom församlingens barnklubbar, församlingsfaddrarna, 
scoutverksamheten och kan leda läger. Du håller också 
kontakt med daghem och skolor. 

Nykarleby församling
lediganslår en tjänst som 
Ledare för kyrkans barnverksamhet

Tillträde 1.8. Ansökningar senast 15.3.2012. 
Övrig info se www.nykarlebyforsamling.fi

födElsEdagaR

KuNgöRElsER

lEdIga tJäNstER

http://sanktjohannes.info
4.3 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
kl 18 i Lepplax bykyrka.
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Vårvinterns Sondo-mässa i 
Vasa svenska församling an-
ordnades i Trefaldighetskyr-
kan med vänförsamlingen 
Mazimbu i fokus. Sondo be-
tyder söndag på shona som är 
majoritetsspråket i Zimbab-
we. Grunden för Sondo-mäs-
san är de gemensamma sam-
lingssångerna med mycket 
glädje och rytm. Genom det 
musikaliska mötet mellan 
kyrkan och besökare skapas 
en känsla av samhörighet. 

Mässan inleddes med 
Sundomkören som ledd 
av Monica Heikius tågade 
in sjungandes Mwari Uy-
ai (Kom, Gud). Korister-
na var klädda i färggranna 
sjalar och gungade glatt till 
de afrikanska rytmerna. De 
rytmiska samlingssångerna 
är repetitiva sånger med li-
te text som är lätta att hänga 
med i, så även i lovsången 
Laudamus där kören kom-
pades av Dan Andersson på 
pianot och Kristoffer Streng 
tillsammans med Stephanos 
Khalifa på bongotrummor. 

Sångerna avlöste var-
andra i ett dynamiskt flö-
de och evangelieläsning-
en inramades med sången 
Haleluya som är en riktig 
svensk-zimbabwisk körfan-
far. Credopsalmen är ett ar-
rangemang i afrikansk Mak-
wastil, vilket innebär afrika-
nernas sätt att sjunga väs-
terländsk körsång på. På så 

sätt kan man säga att i sång-
en möttes det västerländska 
och det afrikanska i en har-
monisk melodi. 

Helighet var temat i sång-
en Sanctus som bjuder de 
närvarande in att bygga en 
tät bakgrund till den berät-
tande solisten. Den impro-
visatoriska melodistämman 
sjöngs av Kristoffer Streng 
medan kören och försam-
lingen stämde in i en fler-
stämmig sång. 

Riktigt mäktigt blev her-
rarnas latinska understäm-
ma i upptempolåten Gloria 
som är en frisk medeltida 
kyrksång med zimbabwisk 
rytm. Tenorernas och basar-
nas insats i sången uppskat-
tades märkbart av publiken. 

Mässan avrundades med 
två sånger, varav Pax som 
betyder frid innefattar bud-
skapet om att sluta fred med 
grannen innan man går till 
bords. Denna gånglåtsrytm 
förenas med rytmen till en 
zimbabwisk bröllopsdans. 

Agnus Dei (Guds Lamm) 
med karaktär av en malan-
de melodi som härstammar 
från zimbabwisk klagovisa 
fick avsluta söndagens hög-
mässa. 

En hälsning från Mazimbu 
framfördes av Martin Sand-
berg som efter högmässan 
välkomnade alla besökare 
till afrikansk lunch i Kryp-
tan där det serverades en tra-

maRKNad

ÖnSKaS HYra
Pålitlig kv 29 årig ekon.mag. letar 
1-rummare fr senast 31.7. i Hfors. 
Vänl. svara missmerin@hotmail.
com, el. 0407631920.

Skötsam studerande önskar hyra 
etta nära Akademin i Åbo. Max. 
450€ Linda 040-7296424

Skötsamt äkta par önskar 
hyra 2-3 r+k i H:fors fr.o.m. 1.5. 
Lotta/0503015340, lotta.astrid@
gmail.com. 

UTHYreS
uthyres ljus 2-rummare på 
Drumsö Norrsvängen 43, 900 
euR/mån. jan.malmgren@kolum-
bus.fi, 0400623244. Ledig fr.o.m 
5.3.2012

Nyrenoverad lägenhet 43 m2, 
2r+kv+balk. i J:stads centrum 
uthyres till skötsam person. Ring 
0503343228

Nyrenoverad etta, 35m2 i centrala 
ingå på Ritomten. Fint läge samt 
vacker utsikt.Tel: 044-755 5692

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

TIll SalU
Billiga karameller till salu 050-
3804750

Handtvätt på traditionellt 
sätt före kyrklunchen. Foto: 
Martin Sandberg

SundomkörEnS mEdlEmmar var klädda i färggranna sjalar. Foto: Martin Sandberg. 

Om vardagen hemma känns otrygg eller besvärlig
när du inte mera trivs hemma
VÄLKOMMEN TILL BRUMMERSKA HEMMET
I VÄSTRA BAGGBÖLE
Hemmet  erbjuder tryggt boende för  dig  som funderat på en
boendeform där man inte behöver bekymra sig för matlagning,
städning och tvätt.  Hemmet erbjuder omsorg dygnet runt och
program.
Serviceboendet Stjärnan erbjuder 22 bostäder med plats för
totalt 24 personer   och i hemmets  gruppboende Björken
vårdas de som lider  av minnesstörningar.

Ta kontakt med verksamhetsledare Pia Ahl
mobiltelefon 040 74 94 194
eller brummerskahemmet.pia.ahl@kolumbus.fi. Bekanta er
med vår hemsida www.brummerskahemmet.fi

Du svensktalande helsingforspensionär, känner
Du dig ensam och otrygg eller kan Du inte längre
bo hemma... Kom då till tryggt serviceboende!

KRISTINAGÅRDEN i södra Haga kan erbjuda Dig
en- och tvårummare med kort
varsel. Även tillfälligt boende är
möjligt. Hemmet, som har eget
kök  med god mat, ligger vid en
naturskön park och nära  viktiga
servicepunkter. Även goda
bussförbindelser till centrum av
H:fors.
Tag kontakt med vår
föreståndare Catja Mantere
tel. 09-587 6767
Hemsida
www.kristinagarden.fi

Leschehemmet har för tillfället några rum lediga och 
miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende 
med utbildad svenskspråkig personal dygnet runt. 
Kosthållet förestås av en egen matglad kock.
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, 
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. 
För kortare perioder erbjuds intervallvård.

Kontakta föreståndare  
för mera information, tfn 09 631 110, 040 582 8442
e-post: info@leschehemmet.org
adress: Villagatan 3, 00150 Helsingfors
hemsida: www.leschehemmet.org

Leschehemmet
Ett svenskspråkigt servicehem, i havs-
nära jugendmiljö, i södra Helsingfors

 BLOMSTERFONDEN
- Det trygga boendet i Helsingfors !
Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors upprätthåller och hyr ut
pensionärsbostäder i Helsingfors. Vi erbjuder allt från
självständigt boende till vård i livets slutskede. Du väljer själv
servicenivån på ditt boende, allt från boende på egen hand
boende till helinackordering, vilket kan kompletteras med bland
annat läkar- och sjukskötartjänster.

Våra lägenheter har trygghetslarm och vår svenskspråkiga
personal är tillgänglig dygnet runt på våra tre trivsamma hem i
Kottby. För dig och dina grannar i din egen ålder, erbjuder vi både
gemensamma och individuella aktiviteter.  Här har du naturen
nära, liksom även goda förbindelser in till centrum.

Vill du veta mera?
Kontakta då:
Vd Kjell Nyberg tfn (09) 7771 2212,
e-post: kjell.nyberg@blomsterfonden.fi
Vårdansvarig Monica Cleve tfn (09) 7771 2213,
e-post: monica.cleve@blomsterfonden.fi
Personalansvarig Monica Ståhls-Hindsberg tfn (09) 771 2214,
e-post: monica.stahls-hindsberg@blomsterfonden.fi

ditionell maträtt bestående 
av majsgröt (ugali), ris, grön-
saker och höna i kryddspad. 

Matceremonin inleddes 
med handtvätt på traditio-
nellt sätt, varefter gästerna 
lät sig väl smaka av maten. 
Sandberg berättade att ugali i 
allmänhet äts med fingrarna, 
genom att man formar en bit 
gröt till en boll i handflatan, 
och sedan gör en inbuktning 
med tummen för att kunna 
skopa upp tillbehör och sås. 
Matstunden avslutades med 
kaffe och te. 

Enligt den afrikanska tra-
ditionen bekantar sig gäster-
na med varandra efter avslu-
tad måltid, och Martin Sand-
berg uppmanade gästerna att 
ta tillfället i akt att skapa nya 
kontakter. Detta var något 
som gästerna i Kryptan upp-

skattade och nya bekantska-
per knöts. Kryptan var de-
korerad med afrikanska fö-
remål vars färger och former 
gav anledning till livliga dis-
kussioner. 

För min egen del var Son-
do-mässan en ny upplevel-
se genom min medverkan i 
Sundomkören. Vårvinterns 
Sondo-mässa präglades av 
sångarglädje och gästfrihet 
där alla kände sig välkom-
na. Mässan fungerar ock-
så som ett ypperligt sätt att 
överbrygga språkbarriä-
rer genom musik och mat, 
och min förhoppning är att 
mässan växer till en mång-
kulturell mötesplats för nu-
varande församlingsbor och 
individer med olika etnisk 
bakgrund. 

 ¶ sUsann Bertills

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

sondomässa 
med sångarglädje 
och gästfrihet

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

Forum  tel.  010 76 66620
Hagnäs  tel.  010 76 66500
Tölö  tel. 010 76 66530
Malm  tel. 010 76 66630
Östra 
Centrum  tel.  010 76 66590
Alberga  tel.  010 76 66610
Hagalund  tel.  010 76 66570
Dickursby  tel.  010 76 66560
Myrbacka  tel.  010 76 66600
Kervo  tel.  010 76 66550
Hyvinge  tel.  010 76 66580
(0,0828 €/tel + 0,1199 €/min)

En byrå med 
komplett service

I MIN
FÖRSAMLINg
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RADBYTET gustaV BJöRKstRaNd

Biskopens insignier har ett djupare budskap
Kyrkan har än-
da från sin fö-
delse förmedlat 
sitt budskap in-
te bara i ord ut-
an också genom 
ett rikt symbol-

språk i form av arkitektur, 
föremål, liturgiska kläder 
och olika ceremonier. Brö-
det och vinet i nattvarden, 
dopets vatten, korset och du-
van är några exempel på ytt-
re tecken med ett djupt and-
ligt innehåll.

Det är viktigt att komma 
ihåg det här när man talar 
om insignierna för biskops-
ämbetet. De ses ibland som 
kopior av symboler för med-
eltida världsliga makthavare. 
Man tänker sig att biskops-
kåpan, biskopsstaven eller 

kräklan, mitran, biskops-
korset och biskopsringen har 
sina förebilder i kungaman-
teln, spiran, kronan, svärdet 
och sigillringen. Det finns en 
del grund för den jämförel-
sen och jag har förståelse för 
om man av den anledningen 
t.ex. avstår från att använda 
mitra. Men såväl inom den 
västerländska som den öst-
erländska kristenheten kan 
man finna andra förebilder 
ända från den äldsta kyrkans 
tid, insignier som förmedlar 
ett annat budskap. 

Mitran, som den senas-
te tiden har diskuterats i of-
fentligheten, anspelar med 
sin trekantiga form på An-
dens eld som fördelade sig 
på apostlarna på pingstda-
gen. När företrädare för stif-

tet numera bär fram insig-
nierna för biskopsämbetet 
vid biskopsvigningen, bland 
dem mitran, sker det med en 
bön om att den nya biskopen 
ska få Andens eld för att kun-
na bygga upp och stödja kyr-
kan och dess medlemmar på 
samma sätt som apostlarna 
gjorde det. Man ber att An-
dens frukter i form av kär-
lek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofast-
het, ödmjukhet och själv-
behärskning (Gal. 5:22–23) 
ska ta konkret gestalt i såväl 
biskopens eget liv som i det 
stift som han inför Gud har 
ett ansvar för. Att påminna 
om detta är mitrans uppgift. 
På samma sätt förmedlar de 
andra insignierna sitt speci-
ella budskap. Och när upp-

giften är fullgjord lämnas in-
signierna tillbaka för att tas i 
bruk av efterträdaren.

Symboler behövs in-
te minst i vår tids ständi-
ga ordsvall. Den rätt nya se-
den att tända ljus på gravar 
och olycksplatser är ett kon-
kret belägg för vårt behov av 
att uttrycka oss på ett annat 
sätt än med ord. När vår kyr-
ka har börjat använda sig av 
allt fler symboler har man 
förstått detta. Det viktiga är 
dock att man förklarar vad 
de står för. Och det är där det 
ofta brister.

guStav BjörkStrand
Biskop emeritus och professor 
em. i praktisk teologi

Psalmerna 
tynar bort?
en kyrkas själ hörs i sång-
en som sjungs i guds-
tjänsterna, menar kyrko-
herde lars-Johan Sandvik 
i en kolumn i Vasabladet.

Han anser att de ung-
as ton- och formspråk de 
senaste femton åren för-

ändrats så att psalmerna 
marginaliserats. ”inte ens 
i radions andakter an-
vänds de”, skriver Sand-
vik. i stället tar lovsångs-
kulturen över. Sandvik 
medger att många psal-
mer levt ut sin tid, men 
ser det som olyckligt att 
kyrkan frivilligt avstår från 
sin sångskatt.

SåNgERNAS tEOlOgI

”Tro försvinner in-
te. den tanken är 
absurd! Militant 
ateism är komisk, 
när någon hårt 
motarbetar något 
vars existens de 
förnekar.”
Kari Hotakainen i tid-
ningen Sana 23.2

LITTERäR tRO 

Språkläraren 
Kalle Anka

BarnBarnEt toBiaS, 7, kommer med 
lillasyster Julia, 3, till mormor den 
första sportlovsdagen. Kalle Anka-
extra (på finska) har just kommit och 
ynglingen kryper ihop i soffhörnet 
och börjar studera. Vi har beställt tid-
ningen åt honom redan i ett år. Jag 

är ingen stor vän av serietidningar men den här 
Ankan kommer till Tobias av lingvistiska skäl. 

Jag är inte den enda som har tänkt på språket. 
Finska institutionen vid Helsingfors universitet 
förärade Aku Ankka med språkpriset Vuoden Kie-
lihelmi 2001. Institutionen ville ge en eloge till 
den finska redaktionen för att den under årens 
lopp exemplariskt och kreativt har utvecklat bar-
nens och ungdomarnas språksinne. Jag känner in-
te till om den svenska Kalle har fått pris för ex-
pressivt språk. 

vad är ankanS hemlighet? Hur lyckas den bli språk-
lärare? FD Lari Kotilainen hävdar att det beror på 
Ankans svåra språk. Då Tobias stöter på ett ord 
som han inte förstår slänger han inte tidningen 
ifrån sig utan fortsätter att läsa och försöker ge-
nom bilderna och sammanhanget lista ut vad An-
kan menar. Och som biprodukt lär han sig ett nytt 
ord utan att ens märka det.

Kotilainen säger med glimten i ögat att eftersom 
skolboksförfattarna in i det sista försöker undvi-
ka svåra ord i sina texter lär sig barnen bättre fin-
ska genom att läsa Aku Ankka än genom att lä-
sa skolböcker. 

Jag har utbildats till finsklärare. Varför kom jag 
aldrig på att använda Aku Ankka i min under-
visning? Tänk vilket hjälpmedel mina elever på 
1960- och 70-talet skulle ha fått!

mEn dEt är intE bara Ankan som gäller. Vi har ock-
så ett annat projekt med Tobias. I sin ryggsäck har 
han en bok. Jag har lovat en euro för varje bok 
som han läser från pärm till pärm för mig. Den 
här gången handlar boken om monstret Pöykäri 
som krympte ihop vid sol-
nedgången. 

Vi sitter i soffhörnet och 
förstaklassisten läser lång-
samt. Fingret följer raden. 
Han är mycket motiverad, 
för han matar sin spargris 
regelbundet och söker fe-
brilt efter sätt att förtjäna en 
slant. Om en euro hjälper ho-
nom att öva läsning så betalar 
jag gärna. Jag kommer så väl 
ihåg mig själv som sjuåring i 
Topeliusskolan. Boken hade 
blåa pärmar och hette Vi på 
Solgård. Jag fick angst redan 
på de första sidorna: MOR, 
MOR ROR, O, O, ORM. Det gick förskräckligt lång-
samt. Då föräldrarna var inbjudna till skolan och 
satt längst bak i klassen kunde jag inte svara på en 
enda fråga. Jag bara sög på min fläta.”Inget ljus-
huvud, vår dotter”, suckade mamma.

”En farbror i Pakistan sa att han fick ett tredje 
öga när han lärde sig läsa”, berättar jag för Tobi-
as. ”På riktigt?” sa han och grinade.

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister 
och tidigare missionär.

”Boken hade 
blåa pärmar och 
hette Vi på Sol-
gård. Jag fick 
angst redan på 
de första sidor-
na.”

INKAST aNN-CHRIstINE maRttINEN

skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 

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

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

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

Håller kontakten

Tack för förtroendet jag fått 
att vara med i stiftsfullmäk-
tige! Jag ska försöka göra så 
gott jag kan genom engage-
mang och samverkan. Tack 
för stöd och uppmuntran!

gunnEl m. HElandEr
Hangö

TRADITION mItRa

Rätt att skippa mitran?

Då Björn Vikström vigdes till 
biskop fick han biskopsinsig-
nierna till vilka mitran hör. Är 
det då rätt att senare ”skippa” 
en del av biskopsuniformen? 
Mitran fick sin utformning på 
1200-talet och långa traditio-
ner behöver inte ha en nega-
tiv innebörd. Biskopen borde 
med glädje bära mitran lik-
som övriga insignier då till-
fället så påbjuder.

Carola WElin
Kyrkslätt

IFRågASATT uRsäKt

Bön om förlåtelse skedde i hela kyrkans namn
Jag har tidigare 
hört förkämpar 
för samernas 
rättigheter ifrå-
gasätta att biskop 
Samuel Salmi bad 
samerna om för-
låtelse å hela kyr-
kans vägnar, så som 
Piritta Näkkäläjär-
vi gör i KP 23.2. Ef-
ter 40 års erfarenhet 
av diskussionen om 
vem som för kyrkans talan 
vågar jag hävda att ifrågasät-
tandet är omotiverat.

Kyrkan har regler för hur 
biskopsmötet och andra or-
gan tar ställning i vissa frå-
gor. Gemensamma åsik-

ter har biskoparna 
mycket sparsamt 
uttryckt i gemen-
samma herda-
brev. I regel är det 
den biskop som 
ansvarar för eller 
har den största 
sakkunskapen 
i en fråga som 
framför kyrkans 

åsikt.
Som biskop i Uleåborg 

har Samuel Salmi ett speci-
ellt ansvar för kyrkans för-
hållande till samerna. Då 
han säger att ”vi som kyr-
ka har handlat fel mot sam-
erna” och ber om förlåtelse 
kan man utgå ifrån att han 

gör det i hela kyrkans namn. 
Ärkebiskopen har ingen 

större formell rätt att uttala 
sig i kyrkans namn än nå-
gon annan biskop. Om ock-
så han hade bett om förlåtel-
se, hade han snarast ifråga-
satt sin kollegas rätt att gö-
ra det. Att ärkebiskopen var 
närvarande kan ses som en 
bekräftelse på att han står 
bakom Salmi.

Det mottagande en bi-
skops uttalande får inom 
kyrkan spelar en roll. Om 
ett uttalande ifrågasätts fö-
reträder det inte hela kyr-
kan. Salmis bön om förlåtel-
se har i både kyrka och sam-
hälle uppfattats som kyrkans 

röst. Kyrkans halvofficiella 
organ Kotimaa rubricerade 
med stora bokstäver ”AN-
TEEKSIPYYNTÖ” (Bön om 
förlåtelse) med underrubri-
ken ”Kirkko pyysi saamelai-
silta anteeksi” (Kyrkans bad 
samerna om förlåtelse).

Jag hoppas att företrädare 
för samerna inte på orikti-
ga formella grunder tvekar 
att acceptera kyrkans bön 
om förlåtelse. Det vore ett 
olyckligt hinder för ett fort-
satt samarbete för samernas 
rättigheter.

ulf SärS
Helsingfors
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nÄSTa VeCKa tar vi en titt i helgonspegeln.
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sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

(09) 612 615 49 V.9

”Vem är jag och 
vart är jag på väg?” 
är vanliga frågor 
i tonåren. Ibland 
återkommer de i 
vuxen ålder.

TexT & FOTO:  
andreaS anderSSOn

Helena Salenius, du är KP:s må-
nadsbloggare i mars. Berätta 
kort om dig själv! 
– Jag är gymnasielärare i re-
ligion och psykologi, mam-
ma till tre tonåringar och bor 
i Helsingfors. Men jag känner 
mig hemma på en axel mel-
lan Pargas och Lovisa. Jag är 
medlem i Matteus församling 
och har blivit invald i stifts-
fullmäktige.

– Jag är också före detta 
bröstcancerpatient.

Vad är aktuellt i ditt liv just nu? 
– Jag studerar aktionsmeto-
der, alltså pedagogiska me-
toder som innebär att grup-
pen får uppleva och göra. Jag 
är det enda läraren på utbild-
ningen och har redan använt 
en del metoder i undervis-
ningen. En väldigt enkel ak-
tionsmetod som jag har an-

vänt kallas sträcka. Den går 
ut på att man ska ställa sig på 
en sträcka, på olika sidor av 
klassrummet, för att visa vil-
ken åsikt man har i en fråga.

– Jag vill utvecklas i ar-
betet. Ofta går man på kurs 
i sådant man redan är gan-
ska bra på. Men jag har insett 
att jag behöver stöda det jag 
inte är så bra på för att bli en 
bra pedagog. Det är som med 
ett handbollslag: för att he-
la laget ska bli bättre behö-
ver de svaga länkarna få sär-
skilt mycket stöd.

– Jag funderar också på en 
del filosofiska frågor, vem jag 
är och vart jag är på väg. Vux-
enlivet är en ganska jämn 
period men ibland kommer 
det tider då man funderar 
och söker och jag är nu i en 
sådan period. Jag tycker det 
är roligt att få nya uppdrag 
som att bli invald i stiftsfull-
mäktige och att börja blogga.

För ett och ett halvt år sedan 
fick du diagnosen bröstcancer. 
Hur påverkade det ditt liv?
– Under sjukdomstiden blev 
det väldigt klart för mig vad 
som är viktigt i livet: män-
niskor, familj och vänner. Nu 
försöker jag krampaktigt hål-
la fast vid det men det hän-
der ändå att jag irriterar mig 
på småsaker och att mindre 
viktiga saker blir viktiga. Man 
inbillar sig kanske att man blir 
ett helgon, att man efter sjuk-
domen inte längre kommer 
att bli irriterad på småsaker, 
men tyvärr går det inte så.

– Ibland var det svårt för 
mig att tro på uttrycket ”li-
vet bär”. Det var skönt att 
det fanns människor om-
kring mig som bad för mig 
och var övertygade om att li-
vet kommer att bära.

– Behandlingen blev fär-
dig för drygt ett år sedan och 
i dag mår jag bra. Ingen-
ting tyder på att can-
cern skulle finnas 
kvar. 

Tycker du att du 
har förändrats?
– Ja, jag vet vad 
som är viktigt 
och vågar stå 
för det på ett an-
nat sätt än tidigare. 
Jag lärde mig att jag 

inte kan vara ”duktig flicka” 
hela tiden utan måste känna 
efter vad jag mår bra av. Till 
exempel vet jag att jag mår 
bra av att vara i församling-
en, det ger mig positiv energi 
och jag vill vara där. Grupper 
som jag mår bra i och får en-
ergi och glädje av är familjen, 
församlingen, studiegruppen 
och eleverna. Det finns an-
nat som jag vet att är sämre 
för mig och nu kan jag ge mig 
själv rätten att välja bort det. 

– Visst har jag haft andra 
motgångar i livet men aldrig 
tidigare har mattan dragits 
under fötterna på mig som 
när jag blev sjuk. Jag har lärt 
mig mer empati. När andra 
berättar om sin kamp förstår 
jag dem bättre.

Vad är aktuellt i skolvärlden 
i dag?
– Tekniken utvecklas och 

tron på den direkta 
kommunikatio-

nen förändras.
– Elev-

erna är 
hela ti-
den upp-
kopplade 
till inter-

net med 
sina telefo-

ner. Många 
är beroende av 

det och vid varje paus kol-
lar de sin telefon för att ve-
ta vad som är på gång. Jag är 
oroad över att ungdomarna 
tror att livet sker någon an-
nanstans. Dessutom tror jag 
att det stör inlärningen om 
man håller på med någon-
ting hela tiden utan att hjär-
nan får en paus.

Vad är det bästa med 
att vara lärare?
– Kontakten till eleverna, 
växelverkan, ger mig bränsle. 
Att se intresset tändas hos nå-
gon och se att en inlärnings-
process börjar. Ungdomarna 
tycker om att diskutera, sär-
skilt med en vuxen. Jag ser att 
ungdomarna behöver vuxna 
mer än tidigare.

– Många är mycket intres-
serade av psykologi i dag. Ty-
värr verkar intresset för reli-
gion ha minskat.

Hur känns det att vara nyinvald 
i stiftsfullmäktige?
– Det känns spännande. Jag 
är inte väldigt insatt men är 
ödmjuk och inspirerad.

– Jag tycker att stiftets en-
het är viktig och att vi ska 
satsa på det som är gemen-
samt och viktigt på riktigt. Vi 
står inför så stora utmaning-
ar att vi inte har resurser att 
betona småsaker.

Har du bloggat tidigare?
– Jag har aldrig bloggat tidi-
gare, jag har knappt läst nå-
gon blogg. Jag har inte skri-
vit mycket annat heller, men 
det blev en del under sjuk-
domstiden då jag ”skrev av 
mig”. Men det känns jätte-
bra att börja blogga och jag 
hoppas på kommentarer och 
diskussion.

Vad kommer du att blogga om?
– Jag kommer att skriva om 
min vardag som mamma, 
om mig själv som cancer-
patient och så säkert en del 
om gruppdynamik eftersom 
jag tänker på det hela tiden 
på grund av studierna. Mina 
inlägg kommer inte att vara 
direkt teologiska men i och 
med att jag är teolog påver-
kar det hur jag ser på varda-
gen. När jag fick cancerdiag-
nosen kunde jag till exempel 
identifiera mig med de spe-
tälska i Bibeln.

Hur ofta tänker du skriva?
– Jag skriver inlägg kanske 
varannan eller var tredje dag, 
men kommentarerna ska jag 
läsa och svara på varje dag. Jag 
hoppas på en dialog.

Duktig flicka säger nej
HElEna SalEniuS bloggar om bland annat gruppdynamik och vardagen som mamma och före detta cancerpatient på kyrkpressen.fi i mars. 

”Jag vet vad som 
är viktigt och vå-
gar stå för det på 
ett annat sätt än 
tidigare.”
Helena Salenius


